2007 Ádventje
Vadosfai Evangélikus Gyülekezet – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13.
Telefon (egyházi): 06-20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap:
http://vadosfa.lutheran.hu/

Minden kedves testvérünknek
áldott ádventi készülődést és
békés karácsonyt kívánunk!
Te mit tennél?
Ha lenne egyetlen fiad,
S szeretnéd őt nagyon,
Oda tudnád-e adni, mondd,
Egy hideg hajnalom?

Hagynád-e, hogy ha gőgicsél
Más lesse el szavát,
Más fogja párnás kis kezét,
Tükrözze mosolyát?

Végignéznéd-e kínjait
Az átkos, durva fán?
Hallgatnál-e, ha felkiált:
„Mért hagytál el, Atyám?”

Engednéd-e, hogy jászolágy
Várja bölcső helyett,
Hogy istállóban, állatok
Közt kapjon fekvőhelyet?

Tűrnéd-e, hogy a munka, gond
Korán megtörje őt,
Hogy esztelennek csúfolják
Egy nagy tömeg előtt?

Az Isten érted tette ezt!
Jöjj, hajts térdet, fejet,
És alázattal, boldogan
Ismerd el, hogy szeret!
(Iványiné Sinka Magdolna)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3,16)
Kedves Testvérek!
Ádvent nemcsak a várakozás, hanem az eljövetel időszaka is. Nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, mert e két
fogalom között óriási különbség van. A várakozás paszszivitást, tétlenséget sugall. Lehet „csak úgy” is várni,
céltalanul, értelmetlenül. Mint ahogyan teszik sokan,
akik csak a jelenben élnek. Akik semmiben és senkiben
nem hisznek. Akik számára minden mindegy, unottak, s
célnélküliek.
Mennyire másképpen lehet megélni a várakozást, ha van
mit, főleg ha van KIT várnunk. Amikor nem rácsodálkozunk az elérkezőre, a megérkezőre, hanem már előre
tudunk készülni rá, ünneplőbe öltöztetve szívünket. Hiszen az a jó, ha várva várt vendég érkezésére készülünk. Amikor nem lelassítani, hanem felgyorsítani szeretnénk az időt. Amikor alig bírunk magunkkal, futnánk,
s rohannánk elébe.
Ádventben élünk. Igen, lehet várakozni. De ez a szó
önmagában azért kevés az ádventi hangulat jellemzésére, mert csak rólunk szól. Arról, hogy mi mit, hogyan,
vagy miért teszünk. Pedig ennél itt sokkal többről van
szó!
S ezért fontos, ezért hangsúlyos az eljövetel kifejezése.
Mert abban dinamizmus, mozgás, élet, hatalom rejtőzik.
Benne nem az én akaratom, hanem az Eljövőé s az El-

küldőé domborodik ki. Az eljövetel mozgatója és cselekvője maga Isten és az Ő szent Fia. S a miért-ben ott van
az egész világot megtartó és megváltó isteni szeretet.
Mit tett s mit tesz Isten? Elküldte az Ő Fiát! S miért tette
s teszi ezt? Mert annyira szeret, hogy nincs számára fontosabb, mint az, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vajon van-e több ennél testvérem, amit Ő adhatna neked? Azt, hogy szeretetével az
Isten emberré lesz, hogy egészen közeledbe kerülhessen. Hogy átélje mindazt a sok nyomorúságot, mit ember átélhet. De Jézus nem csak ezért jött, hanem ennél
sokkal többet tud adni. Emberként közel jön, hogy istenként megőrizzen.
Ádventben élünk! Ezért testvérem, számodra az ádvent
aktív készülődés legyen! Siess eléje imádságaiddal, s
engedd, hogy egész életed meghatározója lehessen Ő.
Ne csak várjunk, hanem mozduljunk is! „Jer tárjunk ajtót
még ma mind!” (ÉK 137) S Ő valóban jön és megérkezik.
Ezért tehát testvérem

„Jöjj, hajts térdet, fejet,
És alázattal, boldogan
Ismerd el, hogy szeret!”
Így lesz igazán megáldott a karácsony!
Ámen.
(Mihácsi Lajos)

Kedves Testvérek!
Az előző körlevél megjelenése óta – bizonyára mindenki számára már tudott – a gyülekezet életében személyi változás történt. Rác
Dénes lelkész urat és feleségét a celldömölki
gyülekezet választotta meg lelkészének, akik
augusztus 1. óta látják el ott a szolgálatokat.
A vadosfai gyülekezet ugyan meghirdette a
lelkészi állást, de mindeddig nem volt komoly
érdeklődő. Ilyenkor év közben érthető is ez,
hiszen a tanév megkezdése után már nehezebben mozdulnak az emberek s nehezebben
változtatnak helyet.
Természetesen a gyülekezet nem maradt lelkész nélkül. Az Egyházkerület püspöke addig,
amíg nem oldódik meg véglegesen a helyzet,
engem bízott meg a gyülekezetben a helyettes lelkészi feladatok ellátásával.
Hadd mutatkozzam be azok számára, akikkel
mindeddig nem sikerült még találkoznom.
Mihácsi Lajos vagyok, a Soproni Evangélikus
Nyugdíjasház (idősek otthona) lelkésze és
igazgatója. Természetesen e munkám mellett
végzem a helyettesi szolgálatot itt e gyülekezetben. Vagyis hét közben Sopronban, hétvégén pedig a vadosfai gyülekezet területén.
Örömmel végzem a szolgálatot, örülök minden találkozásnak. Igaz, teljes értékű lelkészi
szolgálatot így nem lehet végezni, hiszen
hétközi alkalmak megtartására, látogatásokra
– Sopronból – nem lehet időt keríteni.
Augusztus közepe óta azonban már elég sok
találkozási lehetőségem volt a gyülekezet és
a települések lakóival. Az istentiszteleteken
kívül Mihályiban és Kisfaludon is találkozhattunk a falunapon; volt már örömteli alkalom
is a gyülekezet életében, amikor két kisgyermeket kereszteltem, vagy amikor egy fiatal
pár állt az oltár elé, hogy házasságukra Isten
áldását kérjék. De kétszer koporsó mellett is
meg kellett már állnom.
Öröm volt együtt ünnepelni a közös tanévnyitón, vagy a hősök napján Vadosfán, vagy a
filiákban a reformáció ünnepén, vagy a temetői megemlékezéseken – halottak napján.

Volt már alkalmam több presbiteri ülésen való
részvételre is. Jó hangulatban, egyetértésben
tudtuk megbeszélni a gyülekezet kérdéseit.
Kedves Testvérek! Jó itt lenni, jó itt szolgálni,
s jó lenne még többükkel találkozni. Nem
csak akkor, amikor valami rendkívüli esemény
történik, hanem a mindennapokban is. Hadd
legyen érezhető, hogy igenis, mindenképpen
szeretnék, ha véglegesen megoldódna a
helyzet, mert a gyülekezet tagjai igénylik az
istentiszteleti alkalmakat, a látogatásokat, a
lelkészük állandó jelenlétét.
Én, akinek átmeneti időre szól a megbízásom,
szeretném legjobb tudásom szerint ellátni a
szolgálatot. Kérem ehhez minden gyülekezethez tartozó testvér segítségét. Figyelmeztessenek, ha valami helyi sajátosságot nem tudok még. Lehetőségeim szerint szeretnék az
átmeneti időszakban is mindent elvégezni, ha
időm, erőm és egészségem engedi.
Mint említettem, a hétvégéket töltöm
Vadosfán és környékén. A hétközi alkalmak
ezen idő alatt elmaradnak. A hittanórák
azonban a megszokott rend szerint kerülnek
megtartásra. Ebben nagy segítséget jelent
Kiss Judit celldömölki hitoktató testvérünk,
aki vállalta, hogy heti két napon megtartja az
órákat. Hittanosaink mostantól a gyülekezettől ajándékként kapott hittankönyvet és a
hozzátartozó munkafüzetet használják.
A konfirmációra felkészülést 5 gyermekkel
kezdtük meg. Ezeket az alkalmakat vasárnaponként Mihályiban, az istentisztelet után én
tartom.
A 3. oldalon olvashatják ünnepi alkalmaink
rendjét. Sok szeretettel hívogatunk mindenkit, s kérjük segítsenek a hívogatásban. Nem
csak a lelkész felelős a gyülekezet tagjaiért,
hanem mindenki felelős felebarátjáért.
Végül hadd köszönjem meg eddig is megtapasztalt szeretetüket, bizalmukat, kérve továbbra is segítségüket, hogy minden szolgálatunk – lelkészé és nem lelkészé – Isten dicsőségére legyen, mindnyájunk javára.

Az elkövetkező időszakban – az ünnepek miatt – az alábbiak szerint tartjuk alkalmainkat.
Szeretettel kérjük, akik KARÁCSONY SZENTESTÉN szívesen elmennének Vadosfára az istentiszteletre,
de az utazást nem tudják megoldani, vegyék fel a kapcsolatot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se legyen akadálya az együttünneplésnek!
dátum
dec. 9.

nap

ünnep

vasárnap

Ádvent 2.

Istentiszteleti alkalmak
de. 1/2 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du. 3 Zsebeháza

dec. 16.

vasárnap

Ádvent 3.

de. 1/2 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi,
du 2. Potyond, du. 3 Magyarkeresztúr

dec. 23.
dec. 24.

vasárnap
hétfő

Ádvent 4.
Karácsony Szenteste

- ezen a vasárnapon nem tartunk istentiszteletet du. 1/2 4-kor VADOSFÁN hittanosaink szolgálatával (er-

Igét hirdet Molnár Lilla teológiai hallgató

dec. 25.

kedd

Karácsony ünnepe

dec. 26.

szerda

Karácsony 2. napja

dec. 30.
dec. 31

vasárnap
hétfő

Karácsony u. vas.
Óév este

2008. jan.1

kedd

Újév

re az alkalomra várjuk minden testvérünket - a filiákból
is)
de. 1/2 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.),
du. 1/2 4 Zsebeháza (úrv.)
de. 1/2 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)

- ezen a vasárnapon nem tartunk istentiszteletet de. 1/2 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.),
du. 1/2 4 Zsebeháza (úrv.)
de. 1/2 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)

Ezt követően istentiszteleteink újra a szokásos rend szerint lesznek.
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről.
Ha lehet, ne hagyják ezt az év végére, hiszen kifizetni valók már évközben is jelentkeznek.
Még rendelhető a gondnokoknál 2008-s évi Ev. Naptár(690 Ft), Útmutató(310 Ft), Útmutatóolvasmányos(520 Ft), Falinaptár(kb. 500 Ft), valamint az Egyházkerület lapja, a „Dunántúli Harangszó” (1200 Ft/év).
Felhívjuk figyelmüket, hogy az éves adóbevallás során ne feledkezzenek meg rendelkezni adójuk
2x1%-áról. Ez Önöknek újabb kiadást nem jelent, azonban egyházunkat és alapítványunkat többletbevételhez juttathatja.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08
Internet eléréssel rendelkező testvéreink figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját, amely a
http://vadosfa.lutheran.hu/ címen található. A gyülekezet múltjáról éppúgy megtalálható
anyag, mint a legfrissebb információk.
Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem hívjanak a 06-20/824 6887-s egyházi mobiltelefonon (Mihácsi Lajos helyettes lelkész).
Hitoktatással kapcsolatban Kiss Judit hitoktató a 06-70/255 3044-s mobiltelefonon érhető el.

Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész

