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Robert Crashaw: A KERESZTEN
Lábad, mely járni
Mennyei javunkért
annyiszor szokott,
bénán csügg. Sós ár
szennyezi:
szent véred rácsorog.

Magad-szétosztó két kezed
Nem mozdul, s mégis folyton
ad.
Ó, adjon is, mert bár szegek
Ütötték át, mégis szabad!

Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.”
Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”
Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom
párkányára állította, és így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy,
vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad,
és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat
a kőbe.” Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” Majd magával vitte az ördög
egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: „Mindezt neked
adom, ha leborulva imádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. (Máté
4,1-11)
Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Jézus megkísértésének történetét olvasva mindig
kérdések sora fogalmazódik meg bennem. Mint pl. mi is
az a kísértés, hogyan környékezi meg az embert, vagy
hogy van-e esélyünk az ellene való harcban? S ha igen,
akkor hogyan?
Néhány kérdés csupán a lehetséges sokból! Aki nem
tudja, mi is az a kísértés, - amely árnyékként követi életünket, - az már nem is élő ember! Mert az élő ember folyton, minden pillanatban beléje botlik. Nem lehet kikerülni,

nem lehet nem venni róla tudomást. Míg a fertőzések, betegségek ellen lehet védekezni, míg sok minden elől el
lehet futni, de a kísértések elől nem. Alattomosan belopódzik az életünkbe, még az imádságos perceinkbe, vagy a
legféltettebb magányunkba is.
Talán el tudjuk mondani, hogy mi a kísértés, de meghatározni annál nehezebb! A kísértés mindig az eredeti
céltól való eltérést, lebeszélést, a jótól való eltántorítást,
és a gonoszra való bíztatást jelenti.
Jézus megkísértésének története nemcsak azért figyelemre méltó, mert a mi életünk is tele van kísértésekkel, hanem azért is, mert életünk minden szakaszában új
meg újabb kísértések támadnak ellenünk. Jézussal a Sátán száll harcba. Álarc nélkül, nyíltan tör megrontására.
Sorra veszi, és kipróbálja eszközeit.
Azzal kezdi, ami a legtalálékonyabb és leghatékonyabb fegyvere: ami a hosszú, negyven napos böjtölés
után a legkézenfekvőbb: „Ha Isten Fia vagy, változtasd a
köveket kenyérré!” – mondja.
Amikor Jézus éhezik, ő akkor jön! Az, aki sohasem
érezte, hogy mit jelent éhezni, annak semmi fogalma sem
lehet arról, mit is jelent ez. Ilyenkor elveszíti az ember a
józan ítélőképességét s egyetlen ösztön hatalmasodik el
benne: ÉHES VAGYOK!
Nem csak kenyérrel él az ember! – idézi Jézus az
Írásokat, s töri meg szavaival a gonosz varázsát. Nincs
semmi alku. Jézus tudja, hogy a lemondás vezet az önuralomhoz. Az olyan mozgalmak, amelyek csak kenyeret
kérnek vagy ígérnek, azok kiszolgáltatják magukat a Sátánnak. „Kenyeret és cirkuszi játékokat!” – hangzott a követelés évszázadokkal és évezredekkel korábban. S ami-
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kor megkapta ezt a nép, elég volt, megnyugodott. „Munkát, kenyeret!” – hangzott a követelés az elmúlt században, mintha az mindent megoldott volna. Jézus, aki a
mindennapi kenyérért imádkozott, tudta, hogy erre is
szükség van, de aki csak ezzel él, az halott!
Ez az ember végzetes tévedése, amikor azt hiszi,
hogy a léleknek nincs szüksége táplálékra. Ma is kenyérharc folyik. Az emberek a kenyértől és a pénztől várják a
boldogulásukat. Pénzért adták el Józsefet testvérei; pénzért árulta el Júdás a Mesterét; és mennyi mai példával
tudnánk folytatni a sort!
Persze, szükség van erre is. Ezt nem is vonja kétségbe a keresztyénség, de Jézus figyelmeztetni akar arra, amiről oly sokszor megfeledkezünk: „nem csak kenyérrel él az ember!”
„Azután felvitte a szent városba, a templom párkányára állította és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le
magad…!”
Hiába volt az első kudarc, az első ellenállás után sem
adja fel a gonosz a harcot. Annál ő sokkal szívósabb és
kitartóbb. Ha nem használt az éhezés idején felkínált ötlet, akkor majd hivatkozik a hiúságra és a dicsőségvágyra. A magasba, a templom tetejére állítja Jézust, hogy
megszédüljön a magasságtól és a lehetőségtől s újra kísérteni kezdi: tegyen csodát, hiszen annyi ember van ott,
s majd mindenki, aki látja őt, hinni fog. Milyen könnyű lesz
meggyőzni őket, hogy higgyenek!
S a Sátán, hogy szavainak nyomatékot adjon, a
Krisztus által az előbb oly sikeres fegyvert, a Szentírást
most ő idézi: „meg van írva, hogy angyalainak parancsot
ad, s azok tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe”. Ugye, milyen gyorsan alkalmazkodik a körülményekhez! Milyen ravasz, milyen számító! „Meg van
írva….” – idézi a Sátán az Írást. Micsoda ellentét van a
lénye és a szavai között. Ő, aki a gonoszság fejedelme,
az igazság szavait veszi a szájára. Nagyon jól tudja forgatni a köpönyegét; ha érdeke úgy kívánja, tudja adni
akár a szentet is!
„A cél szentesíti az eszközt!” – hangzik a mondás, s
nem teszünk-e mi is eképpen, amikor ezekkel a szavakkal védekezünk, vagy akarjuk magunkat, cselekedeteinket igazolni?
De Jézust nem téveszti meg. „Válaszd a könnyebb
utat, így is lehetsz Messiás!” – hangzik a biztatás. Álmessiást akar csinálni belőle, akiről majd a végén derülne ki,
hogy nincs ereje egyetlen emberi szívet sem meggyógyítani, s nincs ereje az örök emberi bajokra, a szenvedés
és a halál hatalmának megtörésére.
Szemfényvesztőt, csalót szeretne Jézusból csinálni.
De Jézus a nehezebb utat választotta. Ha leugrik, az nem
messiási szolgálat, csupán „Isten-kísértés”.
Szeretünk elbújni az élet nagy feladatai elől azzal a
kifogással, hogy mi csak egyszerű, szürke kis emberek
vagyunk. Ez önkéntelen bevallása annak, hogy a könynyebbik utat választottuk. Minden ember előtt két út van.
Az egyik: mindenben a könnyebbik részt választani, - ez a

látszat élet. A másik út: felvenni a keresztet – és ez a valóságos élet.
Amikor a Sátán a testi vágyak és a hiúság megkísértésében is megbicsaklik, akkor még elszántabb támadásba kezd. Azzal közelít Jézushoz, ami a legnagyobb emberi kísértés: uralomvágyat, hatalomvágyat ébreszt.
Először anyagi javakkal kecsegtetet, azután dicsőséget ígért, - de egyikkel sem érte el a célját. Most összeköti
azokat, s mindent ígér. Mindig többet és többet; mindig
magasabbra viszi a Megváltót: először a pusztában kísértette meg, azután a templom tetejére vitte, végül egy igen
magas hegy tetejére. Valójában azonban egyre mélyebbre szeretné süllyeszteni, mert mindig többet és többet kér
tőle. Végül már azt kívánja Jézustól, hogy: „Borulj le és
imádj engem!”
Isten az embert arra rendelte a teremtéskor, hogy
uralkodjon a földön. Nincs ember a világon, akiben az
uralkodóhajlam, a hatalomvágy ne élne. Erőszak vagy
meggyőzés, háború vagy fegyverek, így vagy úgy, de
mindig van, aki az uralomra tör. Mert aki uralmon van,
azé a dicsőség, a jólét, az öröm, a pénz. A leigázott jussa
pedig a teher, a munka, a veríték, a nélkülözés. Ezt a hatalmat kínálja Jézusnak a Kísértő. De milyen áron? Csupán ennyi a feltétele a világ feletti uralomnak: „Ha leborulva imádsz engem!”
De Jézusnak ezzel szemben megváltói célja volt: az
Atya dicsőségét kellett helyreállítani, és ebben nem engedett. Jézus látta, hogy a Sátán akkor is, és ma is egyetlen egyre törekedett. Azt akarta elérni, azt akarta kicsikarni, ami egyedül az Istent illeti meg: az imádatot!
Az ár, amit kér, óriási: imádj engem! Nagy kísértés!
Az ember sokszor olyan könnyen megvehető, megvásárolható.
Az biztos, hogy a Sátán ajánlatáért mindig a lelkünket, annak is a jobbik felét adjuk áruba – mondja Faust
doktor.
Kedves Testvéreim! Csak egy mód van a győzelemre: Az Istent imádd, és csak neki szolgálj. Imádd! Szolgálj! Mert aki Krisztust követi, azt Ő megőrzi minden kísértésben.
Ezért mondja Luther:
„E világ minden ördöge ha elnyelni akarna, / Minket meg
nem rémíteni, mirajtunk nincs hatalma. / E világ Ura,
gyúljon bosszúra. / Nincs ereje már, reá ítélet vár, az Ige
porba dönti.” (EÉ 254,4)
A gonosz mindig próbálkozik. Nem kedvetleníti el a
kudarc. A kitartása példaértékű! De elgondolkodtató is!
Ha Jézust megpróbálta, akkor biztos, hogy velünk is fog
próbálkozni! De – bár az első ember elbukott – nem törvényszerű az ő győzelme. Mert ha Isten velünk (van), akkor ki lehet ellenünk! Ámen.

Meghívó
2013. március 23-án, szombaton de. 10 órakor a Vadosfai templomunkban emlékezünk Böröcz Sándor lelkész születésének 100. évfordulójára. Az alkalom istentisztelettel kezdődik, amelyen igét hirdet Gabnai Sándor esperes, majd
Dr. Böröcz Enikő emlékezik meg édesapja életéről. Ezt követően a temetőben lesz koszorúzás.
Szeretettel hívjuk mindazokat, akik ismerték, tisztelték és szerették Sándor bácsit.
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Számlaszámok
Az elmúlt év óta a Rajkai Takarékszövetkezetnél vezetjük gyülekezetünk számláit, mivel így sokkal kevesebb a
banki költségünk. Minden gyülekezetrésznek van külön számlája az alábbiak szerint:
Vadosfa
Gyóró
Kisfalud
Magyarkeresztúr
Mihályi
Potyond
Zsebeháza

59500186-11094690
59500186-11096609
59500186-11096582
59500186-11095952
59500186-11095608
59500186-11095615
59500186-11096599

Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szánják az
összeget!

2 x 1 %
Közeledik az adóbevallás ideje.
Kérjük, ne feledkezzen meg rendelkezni adója 2x1 %-áról! Ez Önnek semmibe nem kerül, viszont
ezzel támogathatja evangélikus
egyházunk, valamint gyülekezetünk alapítványának szolgálatát.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház technikai száma – amit a
rendelkező nyilatkozaton kell feltüntetni – 0035.
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma – amit
szintén a rendelkező nyilatkozaton
kell feltüntetni - 18539192-1-08.

Kirándulás – még csak terv, de valóság is lehet
Sok évnyi szünet után szeretnénk gyülekezeti kirándulást szervezni. Javasolt uticél: a Balaton-felvidék. Felkereshetnénk a balatonfüredi evangélikus templomot, Tihanyban felkereshetnénk az apátságot, a nagyvázsonyi Kinizsi várat és
a vár tövében található műemlék evangélikus templomot is érdemes útba ejteni. Esti szállás a révfülöpi Ordas Lajos
Evangélikus Konferenciaközpontban lehetne (ott rendelnénk vacsorát és reggelit, az ebédeket pedig valahol útközben
oldanánk meg), majd másnap a Káli-medence, a kőtenger és Kővágóörs megtekintése után meglátogathatnánk a
gyenesdiási Kapernaum szeretetotthont. Esetleg Tapolcán vagy Sümegen is lehetne egy kevés időt eltölteni.
Egyenlőre ez csak javaslat, lehet még ötleteket adni. A kétnapos kirándulás – az érdeklődők számának függvényében busszal, vagy személyautókkal is megoldható.
Javasolt időpont: április 13-14 (szombat-vasárnap). Várjuk mielőbb az előzetes jelentkezéseket a gondnokoknál, vagy a
20/824 6887-s telefonon.

Egyéb programok
-

-

Április 6-án Szombathelyen regionális ifjúsági nap lesz, melyre fiataljaink jelentkezését várjuk.
Május 11-én (szombat) Beledben lesz egyházkerületi missziói nap. Gyülekezetünk tagjainak aktív, nagy számú
részvételére számítunk!
Május 26-án lesz Vadosfán a konfirmációi ünnep, melyre gyülekezetünk minden tagját hívogatjuk.
Június 12-én (szerda) Vadosfán lesz egyházmegyénk Lelkészi Munkaközösségének soron következő gyűlése.
Az alkalom ½ 9-kor úrvacsorai istentisztelettel kezdődik, majd azt követően előadás hangzik el a 100 éve született
Böröcz Sándor lelkészről (Dr. Böröcz Enikő). Szeretettel hívogatjuk gyülekezetünk tagjait és az érdeklődőket.
Szeptember 7-én (szombat) egyházmegyei közgyűlés lesz Vadosfán, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívogatunk.
Szeptember 14-én (szombat) Székesfehérváron kerül megrendezésre a Evangélikus Presbiterek II. Országos
Találkozója (EPOT). Erre is várjuk a jelentkezőket. Az I. ilyen találkozó 2009-ben Pestszentimrén volt, amelyen
egyházmegyénk egy busznyi küldötte vett részt.
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Lelkészi jelentés a 2012. évről
Jézus mondja: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9a)
Kedves Testvérek!
A lelkészi jelentés mindig egy összegzés. Végiggondolva
az elmúlt évet, számba vesszük, hogy mit tettünk, s mi
maradt csak elképzelés, vagy mit mulasztottunk. Részben
ennek tükrében készül el az új év munkaterve is. Majd
abban fogalmazzuk meg, mit szeretnénk úgy tenni, mint
tavaly, mit szeretnénk másképpen, vagy milyen új ötletek
merültek fel év közben.
Ilyenkor van ideje a gyülekezetben a zárszámadások és a
költségvetések összeállításának is.
Helyettes lelkészként immár a hatodik évet kezdtem meg.
Sok-sok arc lett ismerőssé. Sok családdal kerültem kapcsolatba különböző események során. Bár a SopronVadosfa távolság korlátokat szab a lehetőségeknek, de
megpróbáltam úgy ellátni a szolgálatokat, hogy minden
lehetőleg a megszokott rend szerint menjen. Azt hiszem,
ez többé-kevésbé sikerült is. Hétközi alkalmakra, rendszeres látogatásokra azonban nem maradt idő. De a hivatali teendők nem maradtak el.
Az elmúlt évben sok hétvégét töltöttünk Vadosfán, sokszor már pénteken este lementünk, s csak vasárnap este
jöttünk haza. Így több mindenre jutott idő a hivatali teendők során is.
De nézzük szép sorjában az eseményeket – a számok
tükrében!
Kazuális alkalmak az év során a következők voltak
- Keresztelés: 10,
- Esküvő: 3,
- Temetés: 22.
Isten őrizze meg megkeresztelt testvéreinket, áldja meg
házasságot kötött testvéreinket egymás iránti szeretetben
és hűségben, s irgalmazzon elhunyt szeretteinknek!
Látogatás 12 alkalommal történt.
Keresztelés, esketés vagy temetéssel kapcsolatban 15
megbeszélés volt a lelkészi hivatalban.
10 alkalommal egyéb – gyülekezeti ügyben volt egyeztetés.
Énekkari próba 12-szer volt.
Házi úrvacsoráztatás 5 alkalommal volt.
Presbiteri ülés 6, közgyűlés 3-szor volt.
Egyházközségi
tisztújítás,
és
egyházkerületi
felügyelőválasztás is volt ebben az évben.
Szeptemberben a hitoktatás rendben beindult az iskolákban, az órákat Hamvay Enikő farádi lelkésznő tartja, aki
saját gyülekezeti munkája mellett vállalta el ezt a feladatot. Köszönet érte! (Gombor Krisztián – aki az előző évben végezte a hitoktatást – másik gyülekezetbe távozott a
nyáron) Az Alapítvány ajándékaként kapott könyvből és
munkafüzetből tanulhatnak a gyerekek.

Konfirmációkor 10 fiatal állt a vadosfai templom oltára
előtt. Az újabb csoport konfirmációra való felkészítése
szeptemberben megkezdődött, 4 fiatal testvérünk készül
most szorgalmasan a konfirmációra.
A szokásos rend szerinti vasárnapi alkalmak megtartásra
kerültek, ezeken kívül pedig a következő alkalmak voltak
még:
- Jan. 16-án a kisfaludi róm. kat. templomban, jan. 19-én a
mihályi ev. templomban volt az ökumenikus imahét alkalma,
- ápr. 1-én Vadosfán volt az újonnan megválasztott
presbitérium beiktatása,
- május 19-én Tatabányán az egyházkerületi napon
23-n vettünk részt,
- május 20-án Vadosfán volt a konfirmáció,
- jún. 17–én volt Vadosfán a tanévzáró istentisztelet,
- június 29-én Mihályiban volt emlékműavatás a kulákok és a kitelepítettek emlékére,
- aug. 20-án ünnepi istentisztelet volt Vadosfán,
- szept. 2-án Vadosfán volt a tanévnyitó istentisztelet, s
az ezt követő héten kezdődtek meg a hittanórák,
- szept. 16-án Kisfaludon volt falunap.
- szept. 22-án Mihályiban volt falunap,
- szept. 23-án kezdődött el a konfirmációi előkészítő 4
fiatal részvételével,
- szept. 30-án Vadosfán Hősök napi istentisztelet volt,
- okt. 31-én, reformáció ünnepén Vadosfán volt ünnepi
istentisztelet, úrvacsoraosztással,
- nov. 1-én temetői istentisztelet volt Gyóróban, Kisfaludon,
Mihályiban,
Vadosfán,
Zsebeházán,
Magyarkeresztúron és Potyondon (összesen kb. 150
résztvevővel),
- november 10-én ünnepeltük Vadosfán jelenlegi templomunk felszentelésének 100. évfordulóját, amelyen
igehirdetéssel szolgált egyházkerületünk püspöke,
Szemerei János. Megnyitottuk állandó gyülekezettörténeti kiállításunkat is. Az ünnepet orgonahangverseny és vendéglátás zárta,
- ádventi gyertyagyújtáson szolgáltam dec. 1-én
Magyarkeresztúron és Vadosfán, dec. 8-án Mihályiban, 9-én Kisfaludon, december 16-án Vadosfán,
- november 18-án Réth Katalin kaposvári lelkészjelölt
szolgált istentiszteleteinken,
- dec. 24-én Vadosfán közös karácsony esti istentisztelet volt a hittanosok és az énekkar szolgálatával.
- Karácsony két napján istentiszteletek voltak mindenütt, úrvacsoraosztással,
- dec. 31-én, Óév estéjén szintén úrvacsorai alkalmak
voltak.
Vendégszolgálatot végzett:
Gabnai Sándor esperes,
Havassy Bálint róm.kat. plébános,
Réth Katalin EHE hallgató (szupplikáció),
Selmeczi Diána lelkész,
Szemerei János püspök,
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Megtörtént gyülekezetünkben a tisztújítás, és az új tisztségviselők beiktatása.
Az egyházközség közgyűlése – a leköszönő Dr. Győrffy
Előd (1991-2012) helyett – Sümeghy Pétert választotta
felügyelőnek.
Köszönjük eddigi tisztségviselőinknek szolgálatukat, s
kérjük az új testület munkájára Isten áldását.
Az egyházmegyei presbitérium tagjaként Sümeghy Péter
vesz részt a testület munkájában.
Az egyházmegye újra választotta esperesnek Gabnai
Sándort, egyházmegyei felügyelőnek Dr. Gimesi
Szabolcsot.
Az egyházkerület a leköszönő Szabó György helyett Mészáros Tamást választotta meg egyházkerületi felügyelőnek.
Részt vettünk két egyházmegyei közgyűlésen.
A presbiterképző révfülöpi tanfolyamán ez évben gyülekezetünkből nem vett részt senki.
Az istentiszteleteken a kántorizálást Garab Judit, Pintér
Szilvia és Náray Katalin végezte – hűséggel és kitartással. Köszönjük a szolgálataikat.
Azokon a vasárnapokon, amikor délutáni szolgálat is van,
Horváth Gábor testvérünk biztosítja immár hosszú évek
óta részünkre az ebédet a Mihályi Hársfa vendéglőben.
Hálásan köszönjük!
November 10-én ünnepeltük templomunk felszentelésének 100. évfordulóját. Az év eleje óta tartó felkészülés
sok örömet szerzett. A meghirdetett gyűjtés reményen felüli volt. Eredményeképpen elkészülhetett a templombelső festése. Az ünnepi alkalmon Szemerei János püspök
végezte az igehirdetés szolgálatát, a liturgiában Gabnai
Sándor esperes segédkezett, dr. Wagner Szilárd lelkész
kántorizált, majd az istentisztelet után hangversenyt adott.
Az ünnepség végén megnyitottuk állandó gyülekezettörténeti kiállításunkat a templomban. Az ünnepség után
szeretetvendégség volt az ünneplő gyülekezet nagy részének részvételével. Mintegy 700-n voltunk együtt az istentiszteleten!
Megalakult gyülekezetünk énekkara (15-20 fős létszámmal), amely szolgált a centenáriumi ünnepségen, az ádventi gyertyagyújtásokon és a szentesti istentiszteleten.
Reménység szerint lesz folytatás!
Anyagi ügyek:
Megtörtént a gyülekezet 2012. évi zárszámadásának és
2013. évi költségvetésének összeállítása, amelyet március 2-án, a következő presbiteri ülésen beszélünk meg s
kerül jóváhagyásra.

Az egyes gyülekezetrészek zárszámadásának és költségvetésének sarokszámai a gondnokoknál megtekinthetők lesznek.
Az egyházkerülettől eddig már évek óta folyósított központi alapi támogatást (300 eFt/év) – amely a lelkészi fizetés részét képezte – 2012-től megszüntették, mivel új
alapokra került a gyülekezetek támogatása. A kieső öszszeget a gyülekezetnek kell felbruttósítva – változatlan
nettó értékben – folyósítani.
A beledi takarékszövetkezettel történt egyeztetés következtében azt vártuk, hogy lényegesen csökkennek a banki költségek. Sajnos a takarék – ígérete ellenére - nem
változtatott a díjakon, ezért a szerződést felmondtuk. A
Rajkai Takarékszövetkezettel kötöttünk új megállapodást,
lényegesen kisebb lett a banki költségünk.
A mihályi templom toronybérletének elmaradása miatt
ügyvédhez fordultunk az elmaradás behajtása miatt. Dr.
Koszorú István soproni ügyvéd vállalta a jogi segítséget,
amiért nem kér díjat. Köszönet érte. Sajnos a bérlő cége
jogutód nélkül megszűnt, így a tartozás behajtása nem
lehetséges.
Pontosan és szép rendben történik gyülekezetünkben a
pénzkezelés. Köszönjük mindazok munkáját, akik segítenek az elszámolás gépre vitelében.
2012-ben elkészült a vadosfai templom felújítása I. részének, a LEADER pályázat által nyújtott támogatás elszámolása. Köszönjük Sümeghy Péter folyamatos segítségét, aki végig figyelemmel kísérte és irányította a felújítást. Segítsége nélkül nem tudtuk volna elvégezni a munkálatokat! A pályázati pénz – 8,7 millió Ft – elszámolása
megtörtént, az Országos Egyház által megelőlegezett
pénz megérkezett számlánkra, amelyet az Országos
Egyháznak visszafizettük.
Saját erőből – a gyűjtés eredményeképpen – megtörtént
templomunk belső festése. Új LEADER pályázatra adtunk
be anyagot, reméljük, segítségével folytathatjuk a megkezdett munkát. Az Országos Egyháztól is kértünk segítséget a felújítás befejezéséhez.
A mihályi templom belső felújítása megtörtént. A veszélyessé vált harangjaink rögzítése elkészült, az elektronika
is megújult. Köszönjük a sok-sok anyagi és kétkezi segítséget. A külső felújítás folytatásához támogatást kértünk
és kaptunk az Országos Egyháztól. Kérvényünket támogatták, és elvégezhettük a szükséges munkákat. Köszönjük az eddigiek során segítőink munkáját, különösen is
Bálint Kálmán gondnokunk kétkezi és szervezői munkáját!
Potyondon a harang elektronikájának cseréje megtörtént.
Így üzembiztossá vált működése.
A kisfaludi templomunk haranglába is megújult, a templomban az oltártérben a térdeplő előtt kapaszkodó készült.
Rendszeresen jelenik meg gyülekezetünk újságja, a
„Gyülekezeti Hírmondó”, amely mintegy 500 példányban
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készül, s minden nyilvántartott gyülekezeti tagunkhoz eljut.

taltunk már és megtapasztalunk újra. Urunk áldja meg
életüket, szolgálatukat.

Új honlapunk napra készen ad információt az érdeklődőknek.
Aki megadja e-mail címét, az minden frissítésről azonnal
értesítést kap.

Hálásak vagyunk Istennek mindezekért az eredményekért, s kérjük, hogy továbbra is adjon munkás-kezeket,
erőt és hitet, hogy az előttünk álló feladatokat is elvégezhessük.
Átélhettük újra azt, ami ennek az évnek igéjeként állt előttünk: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz.”

Általában már szombaton lenn vagyunk Vadosfán. Így
több idő jut a gyülekezeti feladatok végzésére.
Ezúton is szeretném megköszönni minden testvérünknek
azt a sok-sok segítséget és szeretetet, amit megtapasz-

Mihácsi Lajos helyettes lelkész

A 2013. évi munkaprogram
Az év igéje: „Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”
Kedves Testvérek!
Új év köszöntött ránk! Az elmúlt esztendőben sok elvégzett feladatért adhattunk hálát, de ez az esztendő
sem a semmittevésről fog szólni. Mert teendőnk idén is
lesz bőségesen!
Bár – ahogyan a 2013-s év igéje is figyelmeztet, hogy
úton vagyunk és jövevények vagyunk, hiszen ami itt
van, minden elmúlik. De ez nem tétlenségre bíztat, hanem még inkább cselekvésre. Az eljövendő cél érdekében való hűséges szolgálatra.
Nagyon szeretném, ha istentiszteleti alkalmaink látogatottabbak volnának. Nem csak a nagyünnepeken, hanem az évközi alkalmakon is jó lenne minél több testvérünkkel találkozni. Felnőttekkel és fiatalokkal egyaránt.
Kérem, hogy a jelenlétükkel is fejezzék ki azt, hogy
szükség van a lelkészi szolgálatra, - nem csak a
kazuálék alkalmával. A hívogatás is minden testvérünk
feladata.
Az elmúlt évben a több, mint 900 fős gyülekezetben
mindössze 740-n éltek az úrvacsora lehetőségével. S
ne feledjük, azok, akik rendszeresen élnek vele, ebben
a számban már többször szerepelnek!
Jelen munkatervünkben részletesen felsorolásra kerültek az elkövetkezendő időszak szokásos és rendkívüli
alkalmai egyaránt.
A következőkre hívom fel a figyelmüket:
- jan. 25-én Kisfaludon az ev. templomban, 26-án Mihályiban a róm. kat. ökumenikus imaheti alkalom,
- febr. 7-én Mihályiban presbiteri ülés – a templom és a
lakástető felújításáról,
- márc. 2-án presbiteri ülés – zárszámadások és költségvetések megtárgyalása,
- márc. 29-én, nagypénteken Vadosfán lesz közös istentiszteleti alkalom úrvacsorával,

- márc. 31-én és ápr. 1-én, húsvét ünnepének két napján – a karácsonykor megélt rendnek megfelelően – mindenütt lesz istentisztelet, úrvacsoraosztással,
- ápr. 6-án Szombathelyen regionális ifjúsági nap lesz, melyre
fiataljaink jelentkezését várjuk. Remélem, konfirmandusaink
részt vesznek ezen az alkalmon!

- május 11-én (szombat) Beledben lesz egyházkerületi missziói nap. Gyülekezetünk tagjainak aktív,
nagy számú részvételére számítunk! Használjuk ki
a közeli helyszín adta lehetőséget!
- máj. 9-én, mennybemenetel ünnepén Vadosfán tartjuk közös
alkalmunkat,
- máj. 19-én és 20-án, pünkösd ünnepén szintén mindenütt lesz
e két napban istentisztelet, úrvacsorával,
- május 26-án, Szentháromság ünnepén lesz Vadosfán a konfirmáció,
- Jún. 9-én lesz a tanévzáró istentisztelet Vadosfán,

- Június 12-én (szerda) Vadosfán lesz egyházmegyénk Lelkészi Munkaközösségének soron következő gyűlése. Az alkalom ½ 9-kor úrvacsorai istentisztelettel kezdődik, majd azt követően Dr. Böröcz
Enikő előadása hangzik el 100 éve született édesapjáról, Böröcz Sándor lelkészről. Szeretettel hívogatjuk gyülekezetünk tagjait és az érdeklődőket.
- augusztusban mindenütt – a hónap első alkalmán – úrvacsoraosztás lesz.
- aug. 20-án – emlékezve az 1751-es eseményekre – a megszokott rend szerint Vadosfán lesz közös ünnep,
- szept. 1-én lesz a tanévnyitó istentisztelet Vadosfán,
szept. 7-én (szombat) egyházmegyei közgyűlés lesz
Vadosfán, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívogatunk,

- Szeptember 14-én (szombat) Székesfehérváron kerül megrendezésre a Evangélikus Presbiterek II.
Országos Találkozója (EPOT). Erre is várjuk a jelentkezőket. 2009-ben Pestszentimrén volt az I.
ilyen találkozó, amelyen egyházmegyénk egy egész
busznyi küldötte vett részt.
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- szept. 29-én, a hónap utolsó vasárnapján Vadosfán
hősök napi istentisztelet lesz,
- okt. 31-én (csütörtök), Reformáció ünnepén ünnepi
istentisztelet lesz Vadosfán a meghirdetett rend szerint, úrvacsoraosztással,
- nov. 1-én (péntek), halottak napi temetői megemlékezések lesznek – a meghirdetett rend szerint.
- Karácsony szentestén és karácsony mindkét napján,
valamint óévkor istentiszteletek – a meghirdetett
rend szerint.
Szeretnénk egy- vagy kétnapos gyülekezeti kirándulást szervezni. Várjuk az érdeklődést!
Örömmel gondolunk vissza a vadosfai templom centenáriumi ünnepségére, amelyről 3 DVD-nyi felvétel készült.
Ez évben is szeretnénk folytatni a templom felújítását.
Pályázati anyagot adtunk be az MVH-hoz (LEADER),
az Országos Egyházhoz – központi támogatásra, valamit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt támogatásigénylésre. Sikeres támogatás esetén befejezhető templomunk teljes felújítása. Szükségessé vált az
orgona nagyobb felújítása is, amelyre szintén megpróbálunk pályázni.
Mihályiban ez évben kerül sor a templom és a mellette
levő lakás tetőcseréjére. Ennek elkészültével teljes
szépségében pompázik templomunk. Gyóróban az
imaház
padlózatát
tervezzük
felújítani,
magyarkeresztúri templomunknak pedig a bejárati ajtaját szeretnénk kicserélni. Mindkettőhöz egyházmegyei
támogatásra van ígéretünk. Időszerűvé vált potyondi
templomunk ablakainak kicserélése is. Anyagi lehetőségünk függvényében tudunk majd lépni.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035.
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma:
18539192-1-08.
Kérjük, ne feledkezzenek meg egyházfenntartási járulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésének zökkenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek ajánlott legkisebb összege 2013-tól
min. 5000 Ft/fő/év (2013. márc. 2-i presbiteri gyűlés határozata
szerint). Természetesen mindenki anyagi lehetősége szerint támogathatja – adományokkal is – gyülekezetünk életét. Köszönjük
mindenki hozzájárulását.
Külön is köszönjük a vadosfai templomunk centenáriumi ünnepségével kapcsolatban megnyilvánult – reménységen felüli – adakozásukat!
Kötelező offertóriumaink (gyűjtéseink) ebben az évben a következőképpen alakulnak:
- Templomépítési:
- Egyházmegyei:
- Szórvány:
- Ifjúsági:
- Missziói:
- Gyógykezeltetési:
- Iskolatámogatási:
- Bibliaterjesztési:

január 13.
február 17.
március 24.
április 14.
május 12.
június 9.
szeptember 1.
október 27.

Gyülekezeti munkatervünknek része természetesen a többi egyházmegyei, kerületi ill. országos program is. Hívogatunk azokra
is, úgy is, hogy közzé tesszük az alkalmakat – templomi hirdetésekben ill. hirdetőtábláinkon – időpontjukkal együtt.
A gyülekezetünket is érintő programokat folyamatosan feltesszük
a honlapra.

Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk
sajtókiadványait. Az „Evangélikus Élet” hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasárnapról vasárnapra megtalálható.

Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban vegyenek
részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és képessége
szerint. Minden dolgos kézre és minden imádkozó lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van Isten örömhírére.

Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv. Luther-rózsa
kitűző – is kapható, vagy megrendelhető.

Adja Isten, hogy egy év elteltével – hálát adva – minél több tervünk megvalósulásáról adhassunk majd számot.
Urunk adjon erőt, hitet és bölcsességet a mindennapok feladatai
között.

Szeretettel kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni
adójuk kétszer 1 %-áról.

Mihácsi Lajos helyettes lelkész

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Eltemettük
- 2012. dec. 12-én Mihályiban Pintér Dénesné sz. Szenes
Etelkát (84 éves),
- Dec. 28-án Kisfaludon Balogh Istvánt (69 éves),

- 2013. február 18-án Világos Tamásné sz. Balogh Ilonát
(82 éves).

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”
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v

Húsvét 1.

ápr.. 1.

h

Húsvét 2.

11.00 úrv.

máj.. 9.

cs

Mennybemenetel ü.

10.00

máj.. 19.

v

Pünkösd 1.

máj.. 20.

h

Pünkösd 2.

máj.. 26.

v

jún.. 9.

v

Szentháromság ü. Konfirmáció
10.00 úrv.
Szentháromság ü.u. 2. tanévzáró
10.00

aug.. 4.

v

Szentháromság ü.u. 10. 09.45 úrv.

aug.. 11.

v

Szentháromság ü.u. 11.

aug.. 18.

v

aug.. 20.

k

Szentháromság ü.u. 12. Emlékezés az 1751-s
vadosfai eseményekre 10.00

aug.. 25.

v

Szentháromság ü.u. 13.

szept.. 1.

v

Tanévnyitó

09.30 úrv.

14.00 úrv.

11.00 úrv.

09.30 úrv.

14.00 úrv.

11.00 úrv.

09.30 úrv.

-

-

-

14.00 úrv.

14.00 úrv.

11.00

15.15

11.00

09.45

szept.. 29. v

Szentháromság ü.u. 18.
- Hősök napja
10.00

-

okt.. 31.

cs

Reformáció

10.00 úrv.

nov.. 1.

p

Megemlékezések a
temetőkben

15.45

dec.. 24.

k

Karácsony este

16.30

dec.. 25.

sze

Karácsony 1.

dec.. 26.

cs

Karácsony 2.

dec.. 31.

k

Óév

sze

Újév

14.00

14.45

17.00

15.15

09.30 úrv.

14.00 úrv.

11.00 úrv.

09.30 úrv.

14.00 úrv.

17.30 ev.
templom

16.30

15.30 úrv.
14.00 úrv.

09.30 úrv.
09.30 úrv.

15.15 úrv.

11.00
-

11.00 úrv.

-

11.00 úrv.

10.00

2014. jan.. 1.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

09.45 úrv.

11.00 úrv.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

09.30 úrv.
11.00 úrv.

Zsebeháza

márc.. 31.

Potyond

17.00 úrv.

Mihályi

Nagypéntek

Magyarkeresztúr

p

Kisfalud

márc.. 29.

Dátum

Gyóró

Nap Ünnep

Vadosfa

A következő néhány – különleges – alkalmainkra
hangsúlyosan is hívogatunk…

14.00 úrv.

11.00 úrv.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

Gyülekezetünk számláját a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetjük. A számlaszámok a 3. oldalon találhatók!
A Takarékszövetkezet mihályi, az AGRÁR Rt. épületében levő gyűjtőpénztárának nyitvatartási ideje:
Hétfőn 12.00-16.00 óra, Csütörtökön: 07.30-14.00 óra
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163
Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2013. február 20.
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