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Számlaszámaink és elérhetőségeink az utolsó oldalon megtalálhatók
Karácsonyi könyörgés
Mint Betlehemben, zsúfolt a város, megszállta tenger idegen.
Uram, szállásra hol találsz most? Nem maradsz-e a hidegen?
Szívem istállójába, amely szálást csak barmoknak adott
térjél be hát! Számodra van hely, találsz egy csendes jászlat ott.
Csillogó arannyal, drágakővel nincs ékesítve ez a ház.
Mégis, ne rettenj vissza tőle, ha szénát, pozdorját találsz,
Ha nem lehet méltó tehozzád, Kinek egek örvendenek…
Lásd, ez vagyok… térjél be hozzám, s hozd el számomra fényedet!
(Füle Lajos)
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„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (Jn 3,16)
Kedves Testvérek!
Amikor ezeket a gondolatokat fogalmazom és leírom, még
előttünk van az egyházi esztendő utolsó, örökélet vasárnapja.
Amikor az elmúlt egyházi időszakban előre ment testvéreinkre gondolunk, s reménységgel
előre is tekintünk. Mert a küszöbön állunk. A küszöb egy olyan
hely, ahol két dolog találkozik.
Ha átlépünk egy küszöböt, azt is
jelenti, hogy valamit magunk mögött hagyunk. Azt, hogy valami elmúlt, és
valami más kezdődik egyúttal. Valaminek a vége egyúttal egy másiknak a
kezdete.
Joseph Tolliet ezt mondja Közeleg az Úr c. versében:
„Az éjszaka végén nem éjszaka van, hanem hajnal.
A tél végén nem tél van, hanem tavasz.
A halál után nem halál van, hanem élet.
A bizonytalanság végén nem kétségbeesés van, hanem reménység.
Az emberi lét végén nem ember van, hanem az Istenember.
Az ádvent végén nem a várakozás van, hanem a karácsony.”

egyre inkább a MI helyett a KI kerül előtérbe. Mert tanultuk, hallottuk, tudjuk, s egyre inkább hisszük, hogy a legnagyobb ajándék nem fogható
kézbe, nem sajátítható ki. Mert mindannyiunké. S ez nem más, mint
Krisztus, Aki eljött és eljön. Aki megszületett, meghalt, feltámadott, s felment a mennybe, de visszajön. Azért, hogy beteljesítse ígéretét. Visszajön, hogy újra jó legyen minden. Mindaz, amit mi elrontottunk. Mindaz,
ami nélkül csak szenvedünk.
Véget ér egy esztendő, s kezdődik egy új. Ami már soha nem olyan,
mint az előző volt. Egyre közelebb jön az ígéret beteljesedése. Az ádvent
végén nem a várakozás van, hanem a karácsony. Az ígéretek beteljesedése. S a karácsony után sem kezdődik minden újra, elölről, ugyanúgy,
mint egy évvel korábban. A „közelebb” izgalommal tölt el. Örömmel, reménységgel. Tudom, hogy ha a gonosz erők ellen is állnak, ha önző emberi érdekek próbálják érdekeiket érvényesíteni, de nem tudja megakadályozni az ígéretek beteljesülését. Mert minden ígérete beteljesül. Urunk
szava igaz, és a mi javunkat akarja.
Az ádventi vásárokban már kigyulladtak a fények, karácsonyi zene és
fahéj illat lengi be az utcákat. Készülünk az ünnepre! Van, ki a karácsony
estét várja, hogy megpihenhessen, van, ki Arra vár, hogy megérkezzen a
Megváltó. Az, aki békét hoz, aki lebontja a válaszfalakat, akiben testvérek
lehetünk. Aki nem fegyverrel és erőszakkal, nem hatalommal és zsarnoksággal, hanem szeretettel von magához. Oda, ahol Ő lesz az Úr, örökkön
örökké. Mert „… úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Ádventi csendben, karácsonyt váró hangulatban a második ádventre
figyelünk. S így énekeljük egyre hangosabban Krisztust váró énekünket:
„Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel! Teljék meg szívünk tiszta fényeddel! Ádventi csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!
Adj erőt nékünk vinni szerteszét Irgalmad fényét! Tűnjék a sötét! Ádventi csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!
Életet, békét hozol te nekünk. Téged szolgáljon teljes életünk! Ádventi
csendben téged várunk. Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!” (EÉ 148)

Mi lesz, ha véget ér az éjszaka? Beköszönt a hajnal. Mi lesz, ha átlépjük a tél és tavasz küszöbét? A télből a tavaszba lépünk. Azt tudjuk, hogy
mit hagyunk magunk mögött, azt pedig csak sejtjük, hogy mi vár ránk az
újban, a beköszönőben, a küszöb átlépése után.
Amikor e sorokat olvassák, már beköszöntött az ádvent. Elmúlt a régi,
s elkezdődött az új. Tele új élményekkel, csodákkal, meglepetésekkel. Az,
hogy kinek mit hoz ez az új, most beköszönt időszak, az Úristen titka.
Minden változik, minden még titok, de Urunk kegyelme és szeretete örök.
Soha nem változó.
Gyermekek izgatottan számolják a napok múlását, a karácsony érkezését. Valamire várnak. Az ajándékozó szeretet kézzel is megtapintható
dolgaira. A felnőtteknek – pedig ki tudja, hány ádventet értünk már meg –

(Mihácsi Lajos h. lelkész)

„… IMMÁNUELNEK NEVEZIK MAJD – AMI AZT JELENTI: VELÜNK AZ ISTEN.”
ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK!
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Artikuláris gyülekezetek találkozója
Vadosfa – 2017. szeptember 24.
Szeretetben együtt Nemeskér, Vadosfa, Celldömölk és Nemescsó gyülekezetei
Isten újabb áldásának lehettünk
tanúi 2017.09.24-én Vadosfán.
Az áldás az, hogy a mai rohanó
világban meg tudtunk állni, és
Isten szeretetében megpihenni,
megnyugodni, együtt énekelni és
imádkozni.
Mintegy
kétszázötvenen jöttek el a hívó
szóra. A megtelt templom
bizonyító jel, hogy Isten szava
még mindig képes minket
összehívni
szeretetteljes
együttlétre.
Az artikuláris gyülekezetek
találkozójának
második
rendezvénye is egy bőséges
programot tartalmazott. A négy
artikuláris
gyülekezet
részvételével, lelkészeinek közös szolgálatával megtartott alkalmon
Hegedűs Attila nemeskéri helyettes lelkész hirdette Isten igéjét Gal 5,256,10 alapján, melyet úrvacsoraosztás követett. Az istentisztelet záró
részében került sor az első és
második világháború hőseinek - a
templom bejáratánál levő emléktábláinak koszorúzására,
és az emlékezés mécseseinek
meggyújtására.
Gyülekezetünk egyik tagja
mondta: „Nagy öröm számomra,
hogy a mai Magyarország
keresztyén híveinek a templom és Isten még biztonságos pajzsot jelent,
és az is nagy öröm a számomra, hogy ilyen keresztyén,
vallásszabadságú országban élhetünk.”
Az istentiszteletet követő szeretetvendégség finom ebédjét a
mihályi Hársfa vendéglőben főzték, és szolgálták fel a templom melletti
parkban felállított nagy sátorban. A vendéglátó gyülekezet asszonyai által

készített finomabbnál finomabb házi sütemények gazdagították az
ebédet.
A programok közti szünetekben lehetőség volt testvéri
találkozásokra, beszélgetésekre, és a templom tárolóiban kiállított
anyagok megtekintésére is. Négy fiatal nagy lelkesedéssel és
hozzáértéssel tárta fel az érdeklődők előtt a helyi gyülekezet történetét és
hagyományait. Szolgálatuk befejezésekor így vélekedtek: „Öröm volt
szolgálni, szívesen segítünk máskor is. Nagyon jó tanulási lehetőség is
volt számunkra ez az alkalom.”
A mai napra időzítve készült egy gyönyörű, művészi fotókönyv a
vadosfai templomról. Ma vehették kézbe a 2018. évi falinaptárt is,
amelyben a csodálatos természeti képek mellett mind a négy artikuláris
gyülekezet templomának képe is megtalálható.
Az ünnepi alkalom Róth Márton orgonahangversenyével zárult. A
közel
egy
órás
hangversenyen J.L. Krebs, S.
Karg-Elert, J. Pachelbel, W.
A. Mozart, J. Haydn és G. F.
Händel
zeneszámait
hallgathattuk. A bemutatott
darabok jól szemléltették,
milyen csodálatos hangzása
van ennek a több, mint száz
éve épített hangszernek.
A hangversenyt követően is elhangzott a köszönet szava minden
résztvevőnek, rendezőnek, vendégnek, házigazdának, de elsősorban
Istennek, hogy ebben a feldúlt, zaklatott világban is ilyen áldott, békés
együttlétnek lehettünk a résztvevői. S hangzott a hívogatás a „Híd a
reformáció évszázadai fölött” mottót viselő sorozatunk következő
alkalmaira is. A harmadik találkozó 2018. március 25-én, virágvasárnap
ünnepén lesz Celldömölkön, a sorozat záró alkalma pedig egy nap híján
egy év múlva, 2018. szeptember 23-án, Nemescsóban.
A vendéglátó gyülekezet lelkészének rövid imádsága és úti áldása
után indultak haza a résztvevők. Az egybehangzó véleménye az volt: hála
az Istennek, hogy itt lehettünk. Viszontlátásra Celldömölkön.
(Kiss Csaba - Mihályi)

A potyondi templom felújítása
Az artikuláris gyülekezetek találkozójának perselypénzét a potyondi templomunk teljes külső felújítására fordítjuk. A szeptember 24-i nap folyamán a
perselyekben 224.300 Ft gyűlt össze.
A meghirdetett, és ezzel egyidőben elkezdett gyűjtés – amely folyamatosan figyelemmel követhetők gyülekezetünk honlapján – eddigi eredménye:
359.300 Ft. A Soproni Evangélikus Egyházmegyétől 2018. évre egy 300.000 Ft-s ígérvénnyel rendelkezünk.
Az erre a célra szánt adományok befizethetők a gyülekezet gondnokánál, vagy utalható a Potyondi Leányegyházközség 59500186-11095615 sz. számlájára is. Kérjük, a közleményben tüntessék fel: „Potyondi templom felújítása”.
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Korszerűsítés Gyóróban
Egyházmegyei támogatással egy saját erő felhasználásával sikerült korszerűsíteni a gyórói egykori tanítólakást. A konyha és a fürdő/WC teljes felújítása történt meg.

Reformáció

500

„Mi történt 500 éve Wittenbergben” – Joób Olivér ny. lelkész előadása
2017. október 28-án, a reformáció 500 éves évfordulójának küszöbén a mihályi kultúrházban Joób Olivér ny. lelkész tartott vetítettképes előadást. Az előadásból megismerhettük az 1500-s évek földrajzi-gazdasági-társadalmikulturális helyzetét, megvilágítva az események hátterét. A szép számú érdeklődő hasznos ismeretekkel gazdagodhatott.
Az előadást az alábbi gondolatokkal zárta:

Mire tanít a reformáció?
A reformáció eseményeit végigkövetve sok tanulságot vonhatunk le a
történtekből. Most mégis csak három
dolgot emelek ki, amelyek számomra
fontosnak tűnnek.

A reformáció második fontos tanulsága a Krisztus-központúság. Egyedül
Krisztus által ismerhetjük meg az Atyaistent, egyedül általa közeledhetünk
hozzá. Egyedül Krisztus által van megváltás, bűnbocsánat, új élet, örök
élet. Ő az egyetlen közbenjáró, Ő az út, az igazság és az élet. A Biblia
szíve-közepe is Krisztus: az Ószövetség őrá mutat előre, az Újszövetség
róla tanúskodik. Hitünk és keresztyén életünk alapja Krisztus. Ő a tájékozódási pont, ő a mérték.

Az első az, hogy a megigazulás kérdése – ami a reformáció központi
témája volt – ma is időszerű. Közülünk sokan hordoznak bűntudatot, mint
sajgó sebhelyet. Szeretnék magukat saját maguk, embertársaik és Isten
előtt igaznak látni. Mások önhitten igaznak képzelik magukat, amíg rá
nem ébrednek bűnös voltukra. A reformáció üzenete az, hogy mindenki
rátalálhat, ahogy Luther rátalált, a kegyelmes Istenre, aki megigazítja az
embert. Isten Krisztus érdeméért igaznak nyilvánítja a hozzá forduló,
benne bízó bűnös embert.

Végül a harmadik tanulság az, hogy a felismert bibliai-hitbeli igazsághoz
erősen ragaszkodjunk és azt a gyakorlati életbe ültessük át, alkalmazzuk.
Luther ilyen módon a hit által való megigazulás felismerése és megvallása által megingatta a római egyház hatalmas építményét és az egész világra kiterjedő mozgalmat indított el. Ha mi Isten igéjének számunkra felragyogó üzenetét, igazságát komolyan vesszük, tovább adjuk és a gyakorlatban alkalmazzuk, csodálatos, nagyszabású események történhetnek szűkebb-tágabb környezetünkben. Megújulás, reformáció.

Október 31-én, reformáció ünnepén Dr. Szabó Lajos a Hittudományi Egyetem rektora végezte gyülekezetünkben az igehirdetés szolgálatát.

Egyházmegyei ifjúsági és missziói nap
Sopron, 2017. november 25.
Szöveg: Hegedűs Attila. Fotó: Kóczán Krisztán

ször Kodácsy-Simon Eszter segítségével ismerkedhettek az új Lutherrajzfilmmel, és kipróbálhatták a hozzá készült digitális „munkafüzetet”.
Rövid szünet után az egész nap zenei szolgálatát vállaló, teológus hallgatókból álló Közel zenekarral lehetett közösen énekelni.
Eközben a missziói nap felnőtt résztvevői három előadást hallgathattak
meg: Ittzés Jánosnyugalmazott püspök a reformáció örökségéről és időszerűségéről, Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának főtitkára a keresztyénség és iszlám kapcsolatáról beszélt.
Szünet után Kodácsy Tamás és felesége Eszter, mint a reformáció arcai
beszélgettek Mesterházy Balázs esperes moderálásával. Ezután volt lehetőség arra is, hogy kisebb csoportokban folytassák a résztvevők a beszélgetéseket, mindhárom téma továbbgondolásra sarkallt.
Ebéd után villámgyűlést tartott az egyházmegye közgyűlése, majd közösen megnéztük a nemescsói
gyülekezet fiataljainak Lutherről
szóló
zenés
színdarabját,
amelynek címe: Akinek szívében Krisztus keresztje.
A tartalmas napot úrvacsorás istentisztelettel fejeztük be, amelyen a liturgiában Ihász Beatrix,
illetve a házigazda iskola lelkésze, Hegedűs Attila vett részt, Kadlecsik Zoltán pedig a napi igéről prédikált.
Az istentisztelet zenei része a Közel zenekar lemezbemutatója is volt
egyben, a Tégy eggyé, Urunk című lemez igényes feldolgozásai zárták a
napot.
(forrás: www.lutheran.hu)

Sopron – Valószínű, hogy
az 500+ kifejezést sokszor
fogjuk még hallani, olvasni. Figyelmeztet, hogy a reformáció nem egy régmúlt
esemény, amit egyszer
megünnepeltünk azzal a
felkiáltással, hogy „találkozunk száz év múlva”, hanem állandóan jelenlévő és megújuló kihívás és tükör: merre megy ma az életünk, hitünk? – Ez a felismerés hatotta át a Soproni Evangélikus Egyházmegye november 25-i, immár hagyományos missziói és ifjúsági napját.
A találkozás mottója – Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) – emlékeztetett bennünket a középpontra: úgy ahogyan annakidején a reformáció is arra hívta föl a figyelmünket.
Ez volt a második alkalom, hogy a két korcsoportnak, a fiataloknak és a
felnőtteknek szóló programot összekapcsoltuk: a kezdő és záró istentisztelet közös alkalom volt, közben párhuzamosan volt alkalom a két korosztálynak.
A helyszín idén is a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakgimnázium volt, és az iskola diákjai vállalták a házigazdai szerepet, segítettek a háttérmunkában.
Ihász Beatrix beledi lelkésznő kezdő áhítata és Varga Tamás egyházmegyei missziói felelős köszöntése után a fiatalok elő-

3

Szupplikáció
„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!" (Máté 24:42)
Az egyházi év utolsó
vasárnapján
–
2017.
november
26-án
szupplikációs alkalom (az
Evangélikus Hittudományi
Egyetem
lelkészi
szolgálatra
készülő
hallgatója végezte az
igehirdetés szolgálatát) volt
a Vadosfa Egyházközség
leánygyülekezeteiben. Az
alkalmak ezen a napon
Kisfaludon, Mihályiban és
Gyóróban voltak.
A
szuplikáció
szolgálatát Németh Kitti, a
budapesti
Evangélikus
Hittudományi Egyetemen
ötöd éves lelkész szakos
hallgatója végezte.
Az
igehirdetés
alapigéje 2Péter 3,3-14
volt. Az igeszakaszban
többek között ez áll: „… Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek,
szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer

esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint
egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy
némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog
jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegveropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő
alkotások is megégnek. …
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság
lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek,
hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben."
Az igehirdetésből megérthettük, hogy mennyire fontos az, amit
nekünk kell tennünk .Nekünk nem az a feladatunk , hogy a világvégének
a pontos napját, óráját találgassuk, hisz azt még Krisztus sem tudja, csak
az Atya. Isten azt várja el tőlünk, hogy készek legyünk hitben, lélekben,
cselekedetben úgy, mintha most jönne el a világ vége, mert akkor nem
érhet minket váratlanul. Ébereknek kell lenni, mint az öt okos szűz volt a
jézusi példázatában (Mt 25,1-13).
Mivel ez a vasárnap az örökélet vasárnapja, Mihácsi Lajos lelkész
imádkozott az elmúlt egyházi évben elhunytakért is.
Ahogyan Német Kitti elmondásából megtudthattuk, a szuplikációs
alkalmak offertóriuma (aznapi perselypénze) a Hittudományi Egyetemen
folyó lelkészképzést támogatja.
Az istentisztelet végén a résztvevők a megszokott őszinte
szeretettükkel üdvözölték, és köszönték meg Német Kittinek a végzett
szolgálatot, akinek kivánjuk, hogy a tanulásán és további szolgálatán
Isten áldása legyen.

(Kiss Csaba)

Újra iskolapadban
Kiss Csaba vallomása szolgálatról, elhívatásról

Az Úr csodásan működik….

problémáinkat, hanem úgy, hogy segített megoldani őket.
Újabb fordulat jött életünkbe mikor azt a döntést hoztuk, hogy
otthagyva szülőföldünket, Rómába költöztünk, szerencsét próbálni.
Istenbe vetett bizalmunk újabb gyümölcsöket termett. A szállodánál, ahol
munkát találtunk, mindketten egy helyen dolgozhattunk, a tulajdonost nem
zavarta, hogy nem beszélünk elég érthetően olaszul vagy angolul. Sőt,
segített megtanulni az olasz és angol nyelvet, mindig mondva, hogy
hasznunkra válik. Mi ott is tudtuk, kinek köszönhetjük mindezt.
Róma csábítása nem volt elég ahhoz, hogy végleg ott tartson
minket, így hét év után visszaköltöztünk Erdélybe. De valahogy már nem
volt az, amit hét évvel azelőtt hagytunk ott. Nem tudtuk miért, de úgy tűnt,
nem találjuk a helyünket. Akkor megvillant az a gondolat, hogy költözzünk
Magyarországra, hisz sok ismerősünk van ott. Újra Isten akaratára bízva
magunkat, házat kerestünk s Mihályiba, Magyarországra költöztünk. Itt
hamar rátaláltunk a mihályi evangélikus gyülekezet szerető, befogadó
közösségére, ahol szeretettel fogadtak. Mihácsi Lajos lelkész úr
igehirdetésein részt véve, újra éreztem, hogy valami szól belül, hogy tenni
kell valamit.
A gondolat pedig tisztábbá vált egy januári reggel, 2017-ben, amikor
azzal ébredtem, hogy a teológia hallgatója szeretnék lenni, mivel ez az
első lépés a szolgálat felé. S megjelent az okos szolga példázata előttem,
aki nem a földbe ásta a kapott talentumot, hanem gyarapította, hogy urát
gazdagítsa. Megosztottam gondolatomat feleségemmel, aki nagy
örömmel fogadta döntésemet. Mihácsi Lajos lelkész úr biztatásával és
támogatásával sikerült eredményesen felvételizni a Budapesti
Evangélikus Hittudományi Egyetemre, s így szeptembertől első éves
hallgató lettem. Nem tudtam, milyen nehézségek fognak várni az
egyetemen, mit jelent majd felutazni Mihályiból Budapestre gyakrabban,
közben a jelenlegi munkahelyemen is eleget kell tennem. De tudtam,
Isten velem tart, és akarata szerint történik minden, s nem kell
aggodalmaskodni.
Az első egyetemi tanítás napján minden kételyem eloszlott, mert
minden tanítás alkalmával átélem a gyerekkori hittanóráim boldog
pillanatait. Itt is a kedves környezet miatt támadnak ilyen érzéseim. s ez a

Az Úr csodásan működik,
és áldása van minden szeretettel
és
örömmel
végzett
szolgálatunkon.
Kolozsváron
születtem,
Erdély
szívében,
szüleim,
Istenben hívő reformátusként
megkereszteltek,
s
mindig
gondoskodtak
arról,
hogy
részesüljek a hitoktatásban. Be
kell vallanom, hogy nem voltam
egy
nagy
iskolakedvelő,
nagyapám mindig úgy viccelődött velem: „Csaba, kend be az iskola falait
szalonnával, aztán a kutyák majd megeszik!'.' Bizony 9 éves fejjel még el
is hittem, de a hitoktatásra szívesen jártam, úgy az iskolába, mint a
templomba. Kedves hangulat volt mindig, Istenről volt szó, s mindnyájan
kedvesek voltunk egymással az órán. Hálás vagyok mind a mai napig,
hogy gyerekoromban lehetőségem volt megismerni Istent és a hit világát,
amely megtanított béketűrőnek lenni, alázatosnak lenni és embertársaim
iránt szeretettel.
Konfirmálásom után sokat esett szó arról, hogy papnak tanuljak.
Nem mondtam rá nemet, de mintha nem éreztem volna teljesen magam
készen erre. Így középiskolát végeztem, s munkába álltam. Voltam sofőr,
eladási ügynök, takarító. Akkor is, ha nem választottam a teológiát, a
hitem nem csökkent, sőt nap mint nap jobban és jobban éreztem, hogy
lelkileg mennyire segít az, hogy tudom és hiszem, Isten vigyáz rám.
Munkám által megismerkedtem egy kedves lánnyal, aki most már a
feleségem, s több találkozás után tudtam meg tőle, hogy ő is mennyire
hisz Istenben, s ez is egy csodálatos dolog. Hisz az a házasság,
amelyben nemcsak a férfi, de az asszony is Istenben bízik, bizony csak
áldás lehet minden nap. Persze nekünk is volt több nehézségünk, mint
mindenkinek, de Isten nem úgy gondoskodott rólunk, hogy elvette a
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tanárok és évfolyamtársaim érdeme. Isten gondviselése újabb örömre
adott alkalmat.
Hiszem, hogy Isten akarata teljesül, ezért bizalommal teszem a
mindennapi feladatomat. Így nem teher sem az utazás, sem a tanulásra
szánt idő, hanem öröm. Valójában az Úr csodásan működik.
Hálás vagyok Uram, hogy ennyire törődsz velem!
A célom pedig az lenne, ha Isten is majd úgy akarja, hogy olyan

hittanórákat tudjak tartani, ahonnan a gyerekek ugyanazt azt igazi örömöt
tudják hazavinni, amely rám is rám ragadt minden vallásórán.
Egy kedves idézettel zárnám:
Valaki szeretnék lenni, valaki, aki itt volt,
szeretett titeket és megelégedett veletek,
közel volt hozzátok, és miattatok fáradt. ( Aaro Hellaakoski)

Választások előtt
A 2018-s esztendő ismét az általános tisztújítás éve lesz egyházunkban,
amikor is minden szinten, minden tisztségre – a gyülekezeti lelkészek és
a püspökök kivételével – új választások történnek.
Gyülekezetünkben azonban 2018-ban az általános tisztújításon túl új lelkész megválasztása is szükséges, nyugdíjazás miatt. Erre is már most
kell készülni.
Nehéz feladat előtt állunk, hogy ez a folyamat rendben, békességben és
törvényesen, határidőre megtörténjen. Ehhez kérjük minden testvérünk
segítségét és támogatását.

Ki választható meg egy adott tisztségre? Minden olyan jelölt, aki rendezett életű, nagykorú egyházközségi tag, aki legalább az elmúlt 1 évben
anyagilag is hozzájárult a gyülekezet fenntartásához, nyilatkozik arról,
hogy elfogadja a jelölést és szívesen áldoz idejéből és erejéből a gyülekezetre. Természetesen minden jelenleg hivatalban levő személy újra jelölhető és újraválasztható, de újak is felkerülhetnek a jelölőlistára.
Célszerű úgy jelölni, hogy a jelölt tudjon róla. Az kerül megválasztásra, aki
a leadott szavazatok legalább 50 % + 1 szavazatot megkapta.
Törvényeink értelmében az a presbiter ill. tisztségviselő, aki a presbiteri
ülésről – egy választási cikluson belül – 3 alkalommal kimentés nélkül távol marad, tisztségéről, testületi tagságáról lemondottnak kell tekinteni!

Most első lépésként a gyülekezeti választások történnek, ill. egyházmegyei küldöttet választunk.
Ki adhat le jelölést? A gyülekezet minden tagja.
Ki választhat a jelöltek közül? Minden nagykorú, megkonfirmált egyházközségi tag, aki legalább az elmúlt évben anyagilag is hozzájárult a gyülekezet fenntartásához. Kérjük a testvéreket, ellenőrizzék, hogy 2017re is befizették-e az egyházfenntartási járulékukat, mivel ennek hiányában nem vehetnek részt sem a választásban, sem nem választhatók!

Kérjük, figyelmesen olvassák el a leírtakat, és tegyenek javaslatot az
egyes tisztségekre, kiket látnának szívesen a gyülekezet vezetésében.
Egy pozícióra többes jelölés is lehetséges. A jelölés leadható a gondnokoknál, ill. az istentiszteletek alkalmával.
Hatályos egyházi törvényeink szerint a választást úgy kell lebonyolítani,
hogy az újonnan választott presbitérium beiktatása legkésőbb 2018. március 31-ig megtörténjen.

(De az egyház ismertetőjele nem ez. Mert „az egyház a szentek gyülekezete,
amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” (Ágostai hitvallás VII) Élünk is a lehetőséggel? Az igehallgatást és a szentségek vételét valóban komolyan vesszük?)

A megválasztott presbitérium beiktatásának tervezett időpontja: 2018.
március 24. (szombat) 16 óra.

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megkereszteltük

Eltemettük

- Október 15-én Vadosfán Csillag Kristófot, Csillag Tamás és Sztrokai Rita gyermekét,
- December 3-án Vadosfán Langer Aedant, Langer Thomas és Kovács Manuela gyermekét.
-

Szeptember 12-én Mihályiban Szabó Endrét (73 éves),
Október 6-án Kisfaludon Bödecs Imrét (86 éves),
Október 14-én Kisfaludon Deák Sámuelt (76 éves),
November 17-én Gyóróban Orbán Béláné sz. Móricz Jolánt (78
éves).

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”
tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Ádvent 2. v.

dec. 17.

v

Ádvent 3. v.

9.45

dec.. 24.

v

Karácsony szenteste

Vadosfa - 16.30 gyermekek szolgálatával

dec.. 25.

h

Karácsony ünnepe

dec.. 26.

k

Karácsony 2. napja

dec.. 31.

v

Óév

2018. jan.. 1.

h

Újév

9.45

09.30 úrv.
11.00 úrv.

11.00

15.15

11.00

14.00 úrv.

09.30 úrv.
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15.15
14.00

11.00 úrv.

09.30 úrv.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

09.30 úrv.
11.00 úrv.

14.00

Zsebeháza

v

Potyond

dec. 10.

Ünnep

Mihályi

Magyarkeresztúr

Kisfalud

Gyóró

Dátum

Nap

Vadosfa

Ünnepi alkalmaink

14.00 úrv.

11.00 úrv.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

Alkalmaink a 2018-s esztendőben
Az év igéje: Isten mondja: Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. (Jel 21,6c)
Fontos változások 2018. januártól:
Vadosfán a hónap 3. és az 5. vasárnapján ezentúl nem lesznek istentiszteletek.
Gyóróban új időpontban, a hónap 3. vasárnapján 945 órakor lesz az istentisztelet.
Magyarkeresztúron a hónap 2. és 4. vasárnapján 1400 órakor lesz az istentisztelet.

jan.. 1.

h

Újév

jan.. 6.

szo

jan.. 7.

v

1

Vízkereszt ü.u.1.v.

jan.. 14.

v

2

Vízkereszt ü.u.2.v.

jan.. 21.

v

3

Vízkereszt ü.u.u.v.

jan.. 28.
febr.. 4.
febr.. 11.

v
v
v

4
1
2

Hetvened v. (Septuagesima)
Hatvanad v. (Sexagesima - Exurge Domine)
Ötvened v. (Quinquagesima - Esto mihi)

febr.. 18.

v

3

Böjt 1.v. (Invocavit)

febr.. 25.

v

4

Böjt 2.v. (Reminiscere)

márc.. 4.

v

1

Böjt 3.v. (Oculi)

márc.. 11.

v

2

Böjt 4.v. (Laetare)

márc.. 18.

v

3

Böjt 5.v. (Judica)

márc. 24.

szo

Zsebeháza

Potyond

Mihályi

09.30
úrv.

Magyarkeresztúr

11.00
úrv.

Kisfalud

Gyóró

Ünnep

Vadosfa

Dátum

vasárnap sorszáma

jellel megjelölt alkalmakon offertóriumot tartunk, és a megadott célra továbbítjuk a perselypénzt.
Nap

A

14.00 úrv.

Vízkereszt (Epifánia) ünnepe
09.45

11.00
09.45

14.00

09.45

11.00
09.45

14.00

09.45

14.00

09.45
09.45
09.45

14.00

09.45

11.00
11.00
11.00
11.00
úrv.
11.00

15.15
14.00

15.15
14.00

11.00
09.45

14.00

09.45

MEGVÁLASZTOTT PRESBITÉRIUM IKTATÁSA

11.00

11.00
11.00

15.15
14.00

Vadosfa 16.00

Celldömölk ev. templom 10 óra - úrv.
v

márc.. 30.

p

ápr.. 1.

v

ápr.. 2.

h

ápr.. 8.

v

2

Húsvét ü.u.1.v. Fehérvasárnap (Quasimodogeniti)

ápr.. 15.

v

3

Húsvét ü.u.2.v. A jó Pásztor vasárnapja
(Misericordia Domini)

ápr.. 22.

v

4

Húsvét ü.u.3.v. (Jubilate)

ápr.. 29.

v

5

Húsvét ü.u.4.v. (Cantate)

máj.. 6.

v

1

Húsvét ü.u.5.v. (Rogate)

09.45

máj.. 10.

cs

Mennybemenetel ü.

17.00

máj.. 13.

v

2

Húsvét ü.u.6.v. (Exaudi)
KONFIRMÁCIÓ

10.00
úrv.

máj.. 20.

v

3

Pünkösd ünnepe

máj.. 21.

h

máj.. 27.

v

4

Szentháromság ünnepe

jún.. 3.

v

1

Szentháromság ü.u.1.v.

09.45

2

Szentháromság ü.u.2.v.
TANÉVZÁRÓ

10.00

jún.. 10.

v

4

„Híd a reformáció évszázadai fölött” - Közös ünnepi alkalom Celldömölkön 10 órakor a nemescsói, nemeskéri és vadosfai gyülekezetek részvételével. Ezen a napon a négy gyülekezet lelkészei
itt szolgálnak. Másutt nem lesznek istentiszteletek.

márc.. 25.

Böjt 6.v. Virágvasárnap (Palmarum)

10.00
úrv.

Nagypéntek
1

09.30
úrv.

Húsvét ünnepe
11.00
úrv.

Húsvét 2. napja

14.00
úrv.

11.00
úrv.

09.30
úrv.

15.30
úrv.
14.00 úrv.

09.45

14.00

09.45

11.00
11.00

09.45

14.00

15.15
14.00

11.00
11.00
11.00

09.30
úrv.
11.00
úrv.

Pünkösd 2. napja

11.00
úrv.

09.30
úrv.

15.30
úrv.
14.00 úrv.

09.45

6

14.00
úrv.

14.00

11.00
11.00

jún.. 17.

v

3

Szentháromság ü.u.3.v.

jún.. 24.

v

4

Szentháromság ü.u.4.v.

júl.. 1.

v

1

Szentháromság ü.u.5.v.

júl.. 8.

v

2

Szentháromság ü.u.6.v.

júl.. 15.

v

3

Szentháromság ü.u.7.v.

júl.. 22.

v

4

Szentháromság ü.u.8.v.

júl.. 29.

v

5

Szentháromság ü.u.9.v.

aug.. 5.

v

1

Szentháromság ü.u.10. (Jeruzsálem) v.

aug.. 12.

v

2

Szentháromság ü.u.11. v.

aug.. 19.

v

3

Szentháromság ü.u.12.v.

aug.. 20.

h

aug.. 26.

v

4

Nemzeti ünnep
Emlékezés az 1751-s vadosfai eseményekre
Szentháromság ü.u.13.v.

szept.. 2.

v

1

Szentháromság ü.u.14.v.
TANÉVNYITÓ

szept.. 9.

v

2

Szentháromság ü.u.15.v.

szept.. 16.

v

3

Szentháromság ü.u.16.v.

09.45

11.00
09.45

14.00

09.45

Zsebeháza

Potyond

Mihályi

Magyarkeresztúr

Kisfalud

Ünnep

Gyóró

Vadosfa

vasárnap sorszáma

Nap

Dátum

14.00

11.00
11.00

09.45

14.00

09.45

11.00
11.00

09.45

14.00

15.15
14.00

11.00
11.00
11.00
úrv.

09.45
úrv.
09.45
úrv.

14.00
úrv.

09.45
úrv.

15.15
úrv.

11.00
11.00

14.00 úrv.

10.00
09.45

14.00

11.00

09.45

14.00

11.00

10.00

09.45

11.00

15.15
14.00

Nemescsó ev. templom 10 óra - úrv.
„Híd a reformáció évszázadai fölött” - Közös ünnepi alkalom Nemescsóban 10 órakor a celldömölki, nemeskéri és vadosfai gyülekezetek részvételével. Ezen a napon a négy gyülekezet lelkészei itt szolgálnak. Másutt nem lesznek istentiszteletek.

szept.. 23.

v

4

Szentháromság ü.u.17.v.

szept.. 30.

v

5

Szentháromság ü.u.18.v.
HŐSÖK NAPJA

10.00

okt.. 7.

v

1

Szentháromság ü.u.19.v.

09.45

okt.. 14.

v

2

Szentháromság ü.u.20.v.

okt.. 21.

v

3

Szentháromság ü.u.21.v.

okt.. 28.

v

4

Szentháromság ü.u.22.v.

okt.. 31.

sze

Reformáció ü.

17.00
úrv.

nov.. 1.

cs

Mindenszentek (megemlékezések a temetőkben)

15.45

nov.. 4.

v

1

Szentháromság ü.u.23.v.

09.45

nov.. 11.

v

2

Szentháromság ü.u.u.e.e. (Ítélet) v.

nov.. 18.
nov.. 25.

v
v

3
4

Szentháromság ü.u.u.e. (Reménység) v.
Szentháromság ü.u.u. (Örök élet) v.

dec.. 2.

v

1

Ádvent 1.v.

dec.. 9.

v

2

Ádvent 2.v.

dec.. 16.

v

3

Ádvent 3.v.

dec.. 23.

v

4

Ádvent 4.v.

dec.. 24.

h

Karácsony szenteste

dec.. 25.

k

Karácsony ünnepe

dec.. 26.

sze

Karácsony 2. napja

dec.. 30.

v

dec.. 31.

h

5

11.00
09.45

14.00

09.45

14.00

11.00
11.00

09.45

14.00

11.00

14.45

17.00

15.15

15.15
14.00

ev. temp16.30
lom 17.30

11.00
09.45

14.00

09.45

14.00

09.45

14.00

09.45
09.45
09.45

11.00

15.15

11.00
11.00
11.00
úrv.
11.00

14.00

11.00

14.00

09.45

14.00

11.00

09.30
úrv.

14.00
úrv.

11.00
úrv.

15.15

16.30

11.00
úrv.

09.30
úrv.

15.30
úrv.
14.00 úrv.

Karácsony ü.u.v.
09.30
úrv.

Óév

7

14.00
úrv.

11.00
úrv.

15.30
úrv.

Kötelező offertóriumok 2018. évre
január 7.
február 18.
április 8.

templomépítési off.
egyházmegyei off.
szórványoff.

április 29. egyházzenei off.
május 13. missziói off.
június 24. gyógykezeltetési off.

szeptember 2.
október 28.

ifjúsági off.
bibliaterjesztési off.

Újévi kérés
„Isten erejével a mázsás teher könnyű,
mint a szalmaszál – nélküle mázsás
súly a szalmaszál is.” (Luther)

És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába…
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek Nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket,
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Új évbe indulok, és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!
(Túrmezei Erzsébet)

Minden kedves olvasónknak ezt az erőt kívánjuk a 2018-s esztendőre is.

Bízd Újra Életedet Krisztusra!
Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről sem. Célszerű nem az év végére
hagyni, hiszen a különféle befizetési kötelezettségeink, a működési költségek is év közben, folyamatosan
merülnek fel.
Befizethető a gyülekezetrészek számlájára utalással, vagy az istentiszteletek alkalmával a gondnokoknál is.
Az egyházfenntartás ajánlott összege (2014 óta): 6.000 Ft/fő/év.
Elérhetőségek:
Mihácsi Lajos helyettes lelkész – (20) 824 6887

Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő – (20) 952 2953

Vadosfa –
Kisfalud –
Mihályi –
Zsebeháza –

Gyóró –
Kovács Béla gondnok - (20) 317 1139; (96) 256 235
Magyarkeresztúr – Kovács Imre gondnok - (96) 253 257
Potyond –
Kiss Bence gondnok - (96) 282 319; (30) 974 7129

Tompos Sándorné gondnok - (96) 253 500; (20) 330 2938
Kálmán István gondnok - (96) 253 061; (30) 455 3089
Bálint Kálmán gondnok - (96) 950 095; (20) 824 2757
Náray Lajos gondnok - (96) 275 496; (70) 387 2259

Ha tudnak olyanról, aki kórházban van, vagy nem tud otthonából kimozdulni, de szívesen venné a látogatást, vagy úrvacsorát szeretne venni, kérem, jelezzék a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyházközségünk számláját a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetjük. Személyes ügyintézés legközelebb a Mihályi (9342 Mihályi, Hunyadi u. 9, tel: 96/253-325,
30/634-9330, hétfőtől csütörtökig 7.30-15.30, pénteken 7.30-14.30 ) bankfiókban lehetséges.
Számlaszámaink:
Vadosfa:
Gyóró:
Kisfalud:
Magyarkeresztúr:

59500186-11094690
59500186-11096609
59500186-11096582
59500186-11095952

Mihályi:
Potyond:
Zsebeháza:

59500186-11095608
59500186-11095615
59500186-11096599

Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szánják az összeget. A közleményben adják meg az utalt
összeg célját!
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163

Egyházunk honlapján a www.lutheran.hu –n sok érdekes beszámoló olvasható hazai és külföldi eseményekről.
Az „Evangélikus Élet” c. kéthetente megjelenő magazin is megrendelhető, ill. megtalálható iratterjesztésünkben.
Egyházkerületünk negyedévente megjelenő lapja, a „Dunántúli Harangszó” is megrendelhető – 1.800 Ft/példány/év.
Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8.

Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2017.12.09.
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