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A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható. 

 
 

Legközelebbi alkalmaink: 
 

Aug. 20.-n (pénteken) de. 10 órakor ünnepi istentisztelet Vadosfán 
 

Szeptember 5.-n (vasárnap) de. 10 órakor tanévnyitó istentisztelet Vadosfán 
 

ŐrségváltásŐrségváltásŐrségváltásŐrségváltás    
3 év után újra van lakója a vadosfai parókiának. Egyházkerületünk püspöke – Ittzés János – 2010. 
augusztus 15-től Jorsics Attila lelkészjelöltet küldte gyülekezeti munkatársként a vadosfai gyüle-
kezetbe (ld. a bemutatkozást a 4. oldalon). Elérhetősége: 06-20/824 2660.  
 
„Énekeljetek új éneket az ÚRnak, 
énekelj az ÚRnak, te egész föld! 
Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok 
nevét, hirdessétek szabadítását 
minden nap! Beszéljétek el dicső-
ségét a nemzeteknek, csodáit 
minden népnek! Mert nagy az ÚR, 
méltó, hogy dicsérjék, félelme-
sebb minden istennél. Hiszen a 
népek istenei csak bálványok, az 
ÚR pedig az ég alkotója. Fenség 

és méltóság jár előtte, erő és 
ékesség van szentélyében. Népek 
törzsei! Magasztaljátok az URat! 
Magasztaljátok az ÚR dicsőségét 
és hatalmát! Magasztaljátok az 
ÚR dicső nevét, ajándékot hozva 
jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le 
az ÚR előtt szent öltözetben, 
reszkess tőle, te egész föld! 
Mondjátok el a népeknek, hogy 
uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan 

áll a világ, nem inog. Igazságosan 
ítéli a népeket. Örüljön az ég, ör-
vendezzen a föld, zúgjon a tenger 
a benne levőkkel! Ujjongjon a 
mező, és minden, ami rajta van! 
Ujjongnak majd az erdő fái mind 
az ÚR előtt, amikor eljön, mert 
eljön, hogy ítélkezzék a földön. 
Igazságosan ítéli a világot, pár-
tatlanul a népeket.” (96. Zsoltár) 

 

A 96. zsoltár a dicsőítés mibenlétét mutatja be nekünk, 
illetve ezzel az igazi dicsőítéssel fordul Isten felé. Nem csak 
dicsőíti Istent, nem csak Isten felé fordulva magasztalja 
Őt, hanem az olvasóját vagy hallgatóját is dicsőítésre szó-
lítja. 

A zsoltár szavai nem csak Istennek szólnak, a zsoltáros 
inkább egyfajta párbeszédet folytat: olyan, mintha ott állna 
Isten és az emberek között, és néha ide, néha oda címez-
né a szavait. Éppen ezért a 96. zsoltár nem „csak” Istent 
dicsőíti, hanem az embereknek, akik szintén hallgatják, 
magyarázza, hogy milyen is az igazi dicsőítés. Nem csak 
dicsőít, hanem azt is megmondja, hogy miért és hogyan 
teszi ezt. Ez egy nagyon fontos motívum; nem csak dicsőít, 
hanem tanít is minket dicsőíteni. Úgy is mondhatnánk, 
hogy ez a zsoltár a dicsőítés iskolája. Első verseiben az író 
nem pusztán felszólítja olvasóit a dicsőítésre, az éneklésre, 
hanem témát is ad ehhez, valamint azt is megmondja, 
hogy hogyan történjen mindez. 

A héber költészetben – és a zsoltárokban különösen is – 
egy számunkra szokatlan szerkesztési formával találko-
zunk. Ez a különleges szerkesztési forma a gondolatrím. 
Több formája létezik; egyik ezek közül a párhuzamos gon-
dolatrím. Ez úgy épül fel, hogy egy kijelentést az író egy 
következő gondolati egységben – következő sorban, kö-
vetkező mondatban – bővít ki, magyaráz meg vagy éppen 
fejez be. Ezt azért fontos tudnunk, mert a szövegünkben is 
megtalálható ez a szerkesztési forma, és ha így olvassuk, 
akkor egy kicsit más jelentéssel is bír a második és harma-
dik vers: 

„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek sza-
badítását minden nap!  

Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit min-
den népnek!” 

Isten nevének áldása az Ő dicsőségének elbeszélésével 
van összekapcsolva, szabadításának hirdetése pedig cso-
dáinak elbeszélésével. 



 

- 2 - 

• Az Úr nevének áldása magában foglalja azt, hogy 
elbeszéled dicsőségét mindenkinek. 

• Szabadításának hirdetése pedig nem más, mint a 
csodáiról való bizonyságtétel. 

 

Miért is vannak ezek összekapcsolva egy ilyen gondolat-
rímben? Csak az az ember tudja tiszta szívből áldani az 
Istent, aki megtapasztalta az Ő jelenlétét az életében. Aki 
viszont már ezt megtapasztalta, az egyszerűen nem tudja 
és nem is akarja magában tartani. Áldja az Úr nevét, és 
minden vágya, hogy ezt elbeszélje a nemzeteknek. Az Is-
ten nevét áldani nem lehet befelé fordulva, csak magam-
nak. 

Ugyanígy függ össze egymással Isten szabadítása és az Ő 
csodáinak hirdetése. Ki tudja hirdetni az Isten szabadítá-
sát? Az, aki megszabadult. Az az ember, aki átélte, hogy a 
bűnei terhe alól, azok alól a terhek alól, amik már majd-
nem agyonnyomták, Isten, Krisztus kiszabadította. Ez egy 
csoda, amit minden népnek meg kell tudnia. Vagyis, ha 
áldani akarod az Istent, akkor beszéld el dicsőségét a 
nemzeteknek. Beszéld el, hogy az Ő dicsősége abban nyil-
vánult meg, hogy otthagyta a mennyei hajlékot azért, 
hogy Téged itt megmentsen. Ha hirdetni akarod a szabadí-
tását, akkor mondd el a nemzeteknek, mondd el minden-
kinek, hogy milyen csodát tett Veled. Hogy elvette bűnei-
det és megszabadított. Mert ez az Isten nevének áldása, 
ez szabadításának hirdetése. 

A dicsőítés az Isten megtapasztalt kegyelmének, szabadí-
tásának a továbbadása. És az igazi dicsőítés ugyanúgy két-
irányú, mint ez a zsoltár. Ugyanúgy szól az Isten felé, mint 
az emberek felé. Isten felé mint dicséret, az emberek felé 
pedig mint bizonyságtétel. 

 

Most pedig a zsoltárban továbbhaladva figyeljünk ennek a 
dicsőítésnek a tartalmára! A következő gondolat Istent 
szembeállítja a bálványokkal: 

„Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb min-
den istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR 
pedig az ég alkotója.” 

Ez a szembeállítás azonban most nem az a tipikus ítélő 
gondolat, amivel az Ószövetség lapjain a bálványokkal 
kapcsolatban általában találkozunk. Ennek a szembeállí-
tásnak most nem az a lényegi mondanivalója, hogy a bál-
ványoknak hódolók ítélet alá esnek.  

Isten szabadításának témájához kapcsolódva a 96. zsoltár 
központi gondolata a bálványkérdésben az, hogy Te, aki 
megtapasztaltad, hogy az Úr élő Isten, menj el és hirdesd 
ezt minden népnek! Mert szegényeknek csak bálványaik 
vannak... Mondd el nekik, hogy számukra is van szabadu-
lás a Krisztusban! 

Menj ki az utcára, menj az ismerőseidhez, akik nem isme-
rik Krisztust, és ezért csak bálványaik vannak. 

• Te a gondviselésben bízol, ők a véletlenben.  

• Neked az egész életedet őrző Jézusod van, ők 
anyagi biztonságot keresnek. 

• Neked Istened van, nekik sorsuk. 

• Neked megváltott életed van, ők a halálban van-
nak. 

Figyeld a tizedik verset: „Mondjátok el a népeknek, hogy 
uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog.” 

• Mondjátok el, hogy uralkodik az Úr, mert ők azt hi-
szik, hogy egyedül vannak. 

• Mondjátok el, hogy a világ szilárdan áll és nem 
inog, mert nekik inog. 

A dicsőítésnek igenis komoly tartalma van. Megtapasztalá-
son nyugvó, komoly tartalma. Összeszámoltam, ebben a 
zsoltárban hét komoly teológiai gondolat jelenik meg a 
dicsőítés tartalmában: teremtés, Isten „egy”-volta, uralko-
dása (világ fenntartása), igazságossága, pártatlansága, 
ítélete, eljövetele. 

Istennek a dicsőítése tulajdonképpen mindezekről bizony-
ságot tesz. Nem túl nehéz témák ezek egy bizonyságtétel-
hez? Szóban igen. De dicsőítésben, énekben nem. 

Most mindezek után szeretném a zsoltár első versét ki-
emelni, amit eddig direkt kerültem: 

„Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te 
egész föld!” 

Mindezeket a komoly, súlyos gondolatokat énekeld el! 

Azért énekeld, mert az ének a legjobb kifejezőeszköze 
mindannak, amit megtapasztaltál. Mert a boldog ember 
énekel. Mindig ének szól ott, ahol a prózai szavak már nem 
tudják kifejezni a hálát. Gondoljatok csak bele, Testvérek, 
a Bibliában mikor jelenik meg a legtöbbször az ének. Ami-
kor valami nagy isteni megtapasztalást már prózai szavak-
kal nem tudnak kifejezni: ilyen Mózes éneke a szabadulás-
kor, Anna hálaéneke, az Énekek éneke, az Újszövetségben 
Mária éneke vagy az apostolok éneke a börtönben, és még 
sorolhatnám... 

Az ember akkor vágyik igazán énekelni, ha valami nagyot 
megtapasztalt, ha megérintette az Isten. És az ilyen ének-
nek ereje van. Mert a szavak sokszor nem elég meggyőző-
ek, de ha valaki énekel a kegyelmes Istenről, azzal nem 
lehet vitázni. Ha hitigazságokat próbálok rábeszélni valaki-
re, annak lehet ellentmondani. De ha sugárzik belőlem az, 
hogy Krisztus megmentette az életemet, és ezért boldog 
vagyok; ha énekel az egész életem, azzal nincs mit tenni, 
annak nem lehet ellentmondani. Az egy olyan erejű bi-
zonyságtétel, ami minden komoly érvelést maga mögé 
utasít, ugyanakkor nagy meggyőző erővel tanúskodik Isten 
szabadításáról. 

Énekelj, Testvérem! Hogy a népek ott kint, akiknek nin-
csen reménysége, akiknek nincsen Krisztusa, meghallják, 
hogy van remény, és csatlakozzanak az Istent dicsőítők 
kórusához. Ámen. 

((JJoorrssiittss  AAttttiillaa  lleellkkéésszzjjeellöölltt))
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EEEEEEEEllllllllkkkkkkkköööööööösssssssszzzzzzzzöööööööönnnnnnnnőőőőőőőő        ggggggggoooooooonnnnnnnnddddddddoooooooollllllllaaaaaaaattttttttooooooookkkkkkkk        
  

„„ÚÚggyy  sszzeerreettttee  IIsstteenn  aa  vviilláággoott,,  hhooggyy  eeggyysszzüüllöötttt  FFiiáátt  aaddttaa,,  hhooggyy  aakkii  hhiisszz  ŐŐbbeennnnee,,  eell  nnee  vveesssszzeenn,,  hhaanneemm  öörröökk  éélleettee  lleeggyyeenn..””  
((JJnn  33,,1166))  

  
KKeeddvveess  TTeessttvvéérreeiimm!!  
  

HHáárroomm  éévvvveell  eezzeellőőtttt  ––  22000077..  mmáárrcciiuuss  1144..--nn  ––  eeggyy  lleell--
kkéésszzggyyűűllééss  aallkkaallmmáávvaall  sszzoollggáállttaamm  eellőősszzöörr  VVaaddoossffáánn,,  eeggyy  
úúrrvvaaccssoorraaii  iisstteennttiisszztteelleetteenn..  AAkkkkoorr  mméégg  nneemm  iiss  ggoonnddoollttaamm,,  
hhooggyy  aazz  aa  sszzoollggáállaatt  nneemm  ccssuuppáánn  eeggyysszzeerrii  aallkkaalloomm,,  hhaanneemm  
hhaammaarroossaann  eeggyy  hhoosssszzaabbbb  ttaalláállkkoozzááss  kkeezzddeettéétt  jjeelleennttii..  

AA  RRáácc  lleellkkéésszzhháázzaassppáárr  eellmmeenneetteellee  mmiiaatttt  mmeeggüürreesseeddeetttt  
sszzoollggáállaattii  hheellyyeenn  22000077..  aauugguusszzttuuss  1155..--éévveell  kkeezzddtteemm  mmeegg  aa  
hheellyyeetttteess  lleellkkéésszzii  sszzoollggáállaattoott  aa  ggyyüülleekkeezzeettbbeenn,,  aammeellyy  mmeegg--
bbíízzaattááss  iiddőőttaarrttaammaa  vváárrhhaattóóaann  nnééhháánnyy  hhóónnaappnnaakk  ííggéérrkkeezzeetttt..  
MMoosstt  mmáárr  ttuuddoomm,,  hhooggyy  ppoonnttoossaann  hháárroomm  éévv  lleetttt  bbeellőőllee..  
SSookksszzoorr  mmeeggkkéérrddeezzttéékk  ttőőlleemm,,  hhooggyy  hhaa  ttuuddnnáámm,,  hhooggyy  eezz  
ttööbbbb  éévviigg  iiss  eellttaarrtthhaatt,,  aakkkkoorr  iiss  vváállllaallnnáámm--ee??  ÚÚggyy  éérrzzeemm,,  
nneemm  bbáánnttaamm  mmeegg,,  hhooggyy  iiggeenntt  mmoonnddttaamm  aa  ffeellkkéérrééssrree..    

JJóóll  ttuuddttaamm,,  hhooggyy  ssoopprroonnii  mmeeggbbíízzaattáássoomm  mmeelllleetttt  tteelljjeess  
eemmbbeerrkkéénntt  nneemm  ttuuddoomm  eellllááttnnii  aa  ffeellaaddaattoott,,  ddee  aazztt  iiss,,  hhooggyy  
aazz  ááttmmeenneettii  iiddőőbbeenn  mmiinnddeenneesseettrree  eezz  sseeggííttssééggeett  jjeelleenntt  aa  
ggyyüülleekkeezzeett  sszzáámmáárraa..  AAzztt,,  hhooggyy  ffoollyyaammaattooss  lleeggyyeenn  aa  lleellkkéésszzii  
sszzoollggáállaatt  aa  ggyyüülleekkeezzeettbbeenn,,  aazz,,  hhooggyy  aazz  iisstteennttiisszztteelleetteekk  iiddőő--
ppoonnttjjaaiitt  nnee  kkeelllljjeenn  mmeeggvváállttoozzttaattnnii,,  eezz  vvoolltt  ttaalláánn  aazz  eeggyyeettlleenn  
mmeeggoollddááss..  DDee  nneemm  ttuuddttaamm  vváállllaallnnii  aa  llááttooggaattáássookkaatt,,  ss  aa  hhiitt--
ookkttaattáásstt  sseemm  ––  mmiivveell  aazz  hheetteennkkéénntt  lleeggaalláábbbb  mméégg  kkéétt  nnaappii  
jjeelleennlléétteett  iiggéénnyyeelltt  vvoollnnaa..  

EEllssőő  éévvbbeenn  KKiissss  JJuuddiitt  ttaarrttoottttaa  aa  hhiittttaannóórráákkaatt  ––  CCeellllddöö--
mmööllkkrrőőll,,  mmaajjdd  aa  kköövveettkkeezzőő  kkéétt  éévvbbeenn  SSeellmmeecczzii  DDiiáánnaa  lleell--
kkéésszznnőő  vveettttee  áátt  aa  ttaannííttáásstt  ––  RRáábbaasszzeennttaannddrráássrróóll..  ÍÍggyy  aa  ffoo--
llyyaammaattoossssáágg  bbiizzttoossííttvvaa  vvoolltt..  

AA  vvaassáárrnnaappii  aallkkaallmmaakk  ––  kkiisseebbbb  iiddőőppoonntt  mmóóddoossííttáássookkkkaall  
––  ffoollyyaammaattoossaakk  vvoollttaakk..  NNaaggyyppéénntteekkeenn  ééss  kkaarrááccssoonnyyeessttee  
aazzoonnbbaann  nneemm  ttuuddttaamm  vváállllaallnnii  aazztt,,  hhooggyy  mmiinndd  aa  hhéétt  hheellyyeenn  
ttaarrttssaakk  iisstteennttiisszztteelleetteett,,  hhiisszzeenn  aakkkkoorr  SSoopprroonnbbaann,,  aa  NNyyuuggddíí--
jjaasshháázzbbaann  nneemm  ttuuddttaamm  vvoollnnaa  mmeeggttaarrttaannii  aallkkaallmmaaiinnkkaatt..  ÚÚggyy  
éérrzzeemm,,  aazz,,  hhooggyy  eezzeekkeenn  aazz  aallkkaallmmaakkoonn  ccssaakk  VVaaddoossffáánn  vvoolltt  
iisstteennttiisszztteelleett,,  nneemm  vvoolltt  rroosssszz  mmeeggoollddááss..  ÍÍggyy  lleeggaalláábbbb  
eeggyyüütttt  üünnnneeppeellhheetteetttt  aa  ggyyüülleekkeezzeett..  

NNaaggyyüünnnneeppeekkeenn  --  hhúússvvééttkkoorr,,  ppüünnkköössddkkoorr,,  kkaarrááccssoonnyykkoorr  
ééss  óóéévv--úújjéévvkkoorr  ––  aa  kkéétt--kkéétt  nnaappoonn  mmiinnddeennüütttt  vvoolltt  iisstteennttiisszz--
tteelleett,,  úúrrvvaaccssoorraaoosszzttáássssaall..  AA  mmeeggsszzookkoottttaakkoonn  ttúúll  úújjaabbbb  úúrr--
vvaaccssoorraaii  aallkkaallmmaakkaatt  iiss  ttaarrttoottttaamm  éévveennttee,,  ppll..  aauugguusszzttuussbbaann..  
TTeerrmméésszzeetteesseenn  aa  mmeeggsszzookkootttt  vvaaddoossffaaii  aallkkaallmmaakk  ––  mmiinntt  aa  
kkoonnffiirrmmáácciióó,,  ttaannéévvzzáárróó,,  aauugguusszzttuuss  2200..,,  ttaannéévvnnyyiittóó,,  hhőőssöökk  
nnaappjjaa  ––  vváállttoozzaattllaannuull  mmeeggttaarrttáássrraa  kkeerrüülltteekk..  RReeffoorrmmáácciióó  
üünnnneeppéénn  kkéétt  hheellyyeenn,,  hhaalloottttaakk  nnaappjjáánn  aa  tteemmeettőőii  iisstteennttiisszzttee--
lleetteekk  mmiinndd  aa  hhéétt  hheellyyeenn  mmeeggttaarrttáássrraa  kkeerrüülltteekk..  AA  bbööjjttii  ééss  
ááddvveennttii  aallkkaallmmaakk  eebbbbeenn  aazz  ááttmmeenneettii  iiddőőbbeenn  eellmmaarraaddttaakk  
((iiggaazz,,  eellssőő  éévvbbeenn  aa  bbööjjttii  aallkkaallmmaakkaatt  kkéétt  hheellyysszzíínnnneell  mmeegg--
ttaarrttoottttaamm,,  ddee  ttúúll  kkiiccssii  vvoolltt  aazz  éérrddeekkllőőddééss!!))  

AAzz  iisstteennttiisszztteelleetteekk  llááttooggaattoottttssáággaa  ––  vviisssszzaannéézzvvee  aa  ssttaa--
ttiisszzttiikkáákkaatt  ––  bbiizzoonnyy  hhaaggyy  kkíívváánnnniivvaallóótt  mmaaggaa  uuttáánn..  DDee  öörröömm  
vvoolltt  llááttnnii  aa  ffiiaattaallookkaatt,,  vvoolltt,,  aammiikkoorr  ccssaallááddjjuukk  kkíísséérreettéébbeenn,,  
ddee  ttööbbbbeenn  aakkáárr  eeggyyeeddüüll  iiss  jjöötttteekk..    

ÁÁlllljjoonn  iitttt  eeggyy  kkiiss  ssttaattiisszzttiikkaaii  öösssszzeeggzzééss  aa  hháárroomm  éévvrrőőll::    

AA  mmeeggttaarrttootttt  iisstteennttiisszztteelleetteekk  öösssszzeesszzáámmoolláássaa  ssookk  iiddőőtt  
vveennnnee  iiggéénnyybbee!!  DDee  aa  vvaassáárrnnaappoonnkkéénnttii  kkeettttőő,,  hháárroomm  iilllleettvvee  
nnééggyy  iisstteennttiisszztteelleett  ssookk  aallkkaallmmaatt  aaddootttt  aa  ttaalláállkkoozzáássookkrraa..  

EEzz  iiddőő  aallaatttt  2222  ggyyeerrmmeekkeett  kkeerreesszztteelltteemm  ((lleesszz  mméégg  11  
sszzeepptteemmbbeerrbbeenn))..  KKüüllöönn  iiss  öörröömm  vvoolltt,,  aakkiikknneekk  sszzüülleeii  eezz  iiddőő  
aallaatttt  ttaarrttoottttáákk  eesskküüvvőőjjüükkeett  iiss..  

MMiinnddeeggyyiikk  éévvbbeenn  vvoolltt  kkoonnffiirrmmáácciióó!!  AA  33  éévv  aallaatttt  2266  ffiiaattaalltt  
ééss  11  ffeellnnőőtttteett  kkéésszzíítteetttteemm  ffeell  aa  kkoonnffiirrmmáácciióórraa,,  ééss  éélltteekk  eellőő--
sszzöörr  aazz  úúrrvvaaccssoorraa  aajjáánnddéékkáávvaall..  AAzz  eellőőkkéésszzííttéésstt  vvaassáárrnnaa--
ppoonnkkéénntt  ttaarrttoottttaamm  MMiihháállyyiibbaann,,  aazz  iisstteennttiisszztteelleett  uuttáánn..  VVooll--
ttaakk,,  aakkiikk  nneemm  ccssaakk  aazz  eellőőkkéésszzííttőőrree  jjöötttteekk,,  hhaanneemm  mmáárr  aazz  
iisstteennttiisszztteelleetteenn  iiss  ootttt  vvoollttaakk..  

EEsskküüvvőő  1177((++11  lleesszz  sszzeepptteemmbbeerrbbeenn))  vvoolltt,,  eebbbbőőll  77  vvoolltt  
öökkuummeenniikkuuss..  

SSaajjnnooss  tteemmeettőőii  sszzoollggáállaatt  iiss  ssookk  vvoolltt,,  öösssszzeesseenn  4499  tteessttvvéérr  
rraavvaattaallaa  mmeelllleetttt  kkeelllleetttt  mmeeggáállllnnoomm..  ÖÖrröömmöömm,,  hhooggyy  mmáárraa  
mmáárr  sseehhooll  sseemm  kkeellll  eeggyyeeddüüll  áállllnnoomm  aa  rraavvaattaallnnááll  ééss  aa  ssíírrnnááll,,  
mmiinnddiigg  vvaann,,  aakkii  ooddaaáállll  mmeelllléémm,,  eesseettlleegg  mméégg  éénneekkeell  iiss..  RRee--
mméénnyyssééggeemm,,  hhooggyy  aa  tteemmeettééssrree  jjöövvőő  tteessttvvéérreekk  nneemm  ccssuuppáánn  
––  ttáávvooll  mmeeggáállllóó  ––  sszzeemmllééllőőddőőkk  mmaarraaddnnaakk,,  hhaanneemm  eellhhoozzzzáákk  
éénneekkeesskköönnyyvvüükkeett  iiss,,  ééss  eeggyyüütttt  éénneekkeellnneekk  mmaajjdd  lleellkkéésszzüükk--
kkeell,,  kkiiffeejjeezzvvee  eezzzzeell  aa  tteessttvvéérrii  kköözzöössssééggeett  iiss..  

AAzz  öökkuummeenniikkuuss  iimmaahhéétt  aallkkaallmmaaiitt  éévveennttee  vváállttootttt  hheellyysszzíí--
nneenn  ttaarrttoottttuukk  MMiihháállyyiibbaann  ééss  KKiissffaalluuddoonn..  AA  ffaalluunnaappii  rreennddeezz--
vvéénnyyeekk  iiss  rreennddsszzeerreesseekk  vvoollttaakk  ––  éévveennkkéénnttii  vváállttáássbbaann  kkaattoo--
lliikkuuss  tteessttvvéérreeiinnkknnééll,,  iillll..  nnáálluunnkk..  

TTaavvaallyy  sszzéépp  sszzáámmúú  kküüllddööttttssééggggeell  vveettttüünnkk  rréésszztt  aazz  
EEPPOOTT--oonn  ((EEvvaannggéélliikkuuss  PPrreessbbiitteerreekk  OOrrsszzáággooss  TTaalláállkkoozzóójjaa))..  
AAzz  ootttt  mmeegghhiirrddeetteetttt  kkééppzzééssrree  kkeetttteenn  jjeelleennttkkeezztteekk..  

NNaaggyy  öörröömm  vvoolltt  sszzáámmoommrraa,,  hhooggyy  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  ttaa--
ppaasszzttaalltt  eelllleennkkeezzééss  uuttáánn  eezz  éévvbbeenn  kkoonnffiirrmmaanndduussaaiinnkk  ––  eeggyy  
kkiivvéétteelllleell  ––  rréésszztt  vveetttteekk  SSoopprroonnbbaann  aa  kkeerrüülleettii  ttaalláállkkoozzóónn,,  
aahhooll  jjóóll  éérreezzttéékk  mmaagguukkaatt,,  ss  tteerrvveezziikk,,  hhooggyy  jjöövvőőrree  iiss  eellmmeenn--
nneekk  ((lldd..  ééllmméénnyybbeesszzáámmoollóójjuukkaatt  aa  66..  oollddaalloonn))..    

AAmmiikkoorr  ccssaakk  lleehheetteetttt,,  ffeelleessééggeemm  iiss  eellkkíísséérrtt  sszzoollggáállaattaaiimm--
rraa..  KKéétt  éévviigg  aa  ggyyüülleekkeezzeett  ppééllddáássaann  oollddoottttaa  mmeegg  aa  vvaassáárrnnaappii  
eebbééddeelltteettééssüünnkkeett!!  VVaassáárrnnaappoonnkkéénntt  ––  aammiikkoorr  ddéélluuttáánnii  iisstteenn--
ttiisszztteelleett  iiss  vvoolltt  ––  BBáálliinntt  KKáállmmáánn  mmiihháállyyii  ggoonnddnnookk  úúrr  sszzeerr--
vveezzttee  mmeegg,,  hhooggyy  hhooll,,  kkiinnééll  eebbééddeellüünnkk..  EEzz  jjóó  aallkkaalloomm  vvoolltt  aa  
sszzeemmééllyyeess  ttaalláállkkoozzáássookkrraa,,  bbeesszzééllggeettéésseekkrree..  DDee  ssaajjnnooss  aazz  aazz  
eeggyy  óórraa  ––  aammeellyy  aa  ddéélleellőőttttii  ééss  ddéélluuttáánnii  aallkkaallmmaakk  kköözzöötttt  vvoolltt  
––  aazz  eebbééddeellééss  mmeelllleetttt  nneemm  ssookk  iiddőőtt  hhaaggyyootttt  aa  bbeesszzééllggeettééss--
rree..  MMiinnddeennüütttt  ffeejjeeddeellmmii  eellllááttáássbbaann  vvoolltt  rréésszzüünnkk,,  aammeellyyeett  
eezzúúttoonn  iiss  kköösszzöönnüünnkk  mmiinnddeennkkiinneekk..  EEggyy  éévvee  ppeeddiigg  aa  mmiihháállyyii  
vveennddééggllőőbbeenn  eebbééddeellüünnkk  vvaassáárr--  ééss  üünnnneeppnnaappookkoonn..  KKöösszzöönn--
jjüükk  HHoorrvváátthh  GGáábboorr  pprreessbbiitteerr  tteessttvvéérrüünnkk  vveennddééggsszzeerreetteettéétt,,  
aakkii  öönnzzeettlleennüüll  aajjáánnlloottttaa  ffeell  eezztt  aa  lleehheettőőssééggeett..  

SSookk--ssookk  sseeggííttssééggeett  kkaappttuunnkk  aazz  eellmmúúlltt  iiddőősszzaakkbbaann..  MMiinn--
ddeennkkii  sseeggííttőőkkéésszz  vvoolltt,,  ééss  ssookk--ssookk  sszzeerreetteetteett  ttaappaasszzttaallttuunnkk..  

EEllkkéésszzüülltt  iiddőőkköözzbbeenn  aa  vvaaddoossffaaii  ppaarróókkiiaa  kküüllssőő  ééss  bbeellssőő  
ffeellúújjííttáássaa,,  aa  mmiihháállyyii  tteemmpplloomm  ffaallsszziiggeetteellééssee,,  úújj  iirraattsszzeekk--
rréénnyytt  kkaappootttt  aazz  iirrooddaa  eeggyyiikk  mmaaggyyaarrkkeerreesszzttúúrrii  tteessttvvéérrüünnkk  
ffeellaajjáánnlláássaakkéénntt,,  aazz  aaddmmiinniisszzttrráácciióóhhoozz  iimmmmáárr  rreennddeellkkeezzééssrree  
áállll  eeggyy  llaappttoopp  ééss  eeggyy  mmuullttiiffuunnkkcciióóss  nnyyoommttaattóó  iiss,,  ss  aa  sszzoollggáá--
llaattii  ggééppkkooccssiitt  iiss  úújjaabbbbrraa  ccsseerrééllttüükk..  
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KKöösszzöönneett  mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkiikk  kkéésszzssééggeesseenn  sseeggíítteetttteekk,,  
aammiibbeenn  ccssaakk  ttuuddttaakk..  AA  ggoonnddnnookkookknnaakk,,  aa  ppéénnzzttáárroossookknnaakk  aa  
ppoonnttooss  eellsszzáámmoolláásséérrtt,,  aa  ffiiggyyeelleemméérrtt..  SSüümmeegghhyy  PPéétteerrnneekk  aa  
ppáállyyáázzaattbbaann  vvaallóó  eeddddiiggii  sseeggííttssééggéééérrtt,,  kkáánnttoorraaiinnkknnaakk  aa  hhűű--
ssééggeess  sszzoollggáállaattéérrtt  ((kkeetttteenn  kkáánnttoorrkkééppzzőőnn  iiss  rréésszztt  vveetttteekk  eezz  
iiddőő  aallaatttt))..  SS  mmiinnddeennkkiinneekk,,  mméégg  hhaa  ffeellssoorroollnnii  őőkkeett  nneemm  iiss  
ttuuddoomm..    

TTuuddttaamm,,  hhooggyy  eezz  aa  sszzoollggáállaatt  iiss  eeggyysszzeerr  vvééggeett  éérr  ––  ss  eezz  
aazz  eeggyysszzeerr  mmoosstt  22001100..  aauugguusszzttuuss  1155..--nn  jjöötttt  eell..  HHaa  nneemm  lleetttt  
vvoollnnaa  eezz  aazz  iiddőősszzaakk,,  ssookk--ssookk  ttaalláállkkoozzáássssaall,,  ééss  rreennggeetteegg  ééll--
mméénnnnyyeell  lleennnnéénnkk  sszzeeggéénnyyeebbbbeekk..  DDee  aazztt  iiss  ttuuddoomm,,  eezz  aazz  
éélleett  rreennddjjee,,  ss  eezz  aa  ggyyüülleekkeezzeett  éérrddeekkee  iiss..  AA  sszzoollggáállaattttéévvőőkk  
vváállttoozznnaakk,,  ccssaakk  aa  kküüllddőő  ÚÚrr  uuggyyaannaazz..  

EEzzúúttoonn  iiss  mmeeggkköösszzöönnöömm  aa  tteessttvvéérreekk  sszzeerreetteettéétt,,  ss  kkéé--
rreemm,,  uuggyyaanniillyyeenn  sszzeerreetteetttteell  ffooggaaddjjáákk  aazz  uuttóóddoott!!  ÁÁlllljjaannaakk  
mmeelllléé  sszzeerreetteetttteell,,  mmeeggéérrttéésssseell,,  ttaannááccccssaall,,  ttáámmooggaattáássssaall..  SS  
aakkkkoorr  ttaalláánn  őő  iiss  mmeeggsszzeerreettii  eezztt  aa  rráábbaakköözzii  ggyyüülleekkeezzeetteett,,  ss  
lleehheett,,  hhooggyy  aa  mmoosstt  iinndduullóó  kkaappccssoollaatt  hhoosssszzaann  ttaarrttóó  lleesszz..    

HHáállááss  aa  sszzíívveemm  mmiinnddaazzéérrtt,,  aammiitt  mmeeggttaappaasszzttaallhhaattttuunnkk  
ffeelleessééggeemmmmeell  eeggyyüütttt  --  aakkii  ggyyaakkrraann  eellkkíísséérrtt,,  hhaa  nnaappii  mmuunn--
kkáájjaa  ééss  eeggyyéébb  eellffooggllaallttssáággaa  mmeeggeennggeeddttee  --  ee  ttrraaddiicciioonnáálliiss  
rráábbaakköözzii  ggyyüülleekkeezzeettbbeenn..  HHáálláátt  aadduunnkk  IIsstteennnneekk  aazzéérrtt  aa  sszzee--
rreetteettéérrtt,,  aammeellllyyeell  bbeeffooggaaddttaakk  ééss  kköörrüüllvveetttteekk  mmiinnkkeett  --  kkeezz--
ddeettttőőll  ffooggvvaa..  IItttthhoonn  vvoollttuunnkk,,  ss  eellttéépphheetteettlleenn  sszzáállaakk  ffoonnóódd--
ttaakk  aa  mmiinnddeennnnaappookk  ééss  aazz  üünnnneeppeekk  sszzoollggáállaattaaii  ssoorráánn..  TTaalláánn  
mmoosstt,,  aa  bbúúccssúúzzáássrraa  ggoonnddoollvvaa  éérreezzzzüükk  iiggaazzáánn  eezztt..  ÉÉlleettüünnkk  
eeggyy  ddaarraabbkkáájjaa  mmaarraadd  iitttt  --  vvééggéérrvvéénnyyeesseenn..  MMeerrtt  aazz  iitttt  ttööll--
ttöötttt  hháárroomm  éévv  nneemm  mmúúlltt  eell  bbeennnnüünnkk  nnyyoommttaallaannuull..    

AAzz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeekk  vviihhaarraaii  uuggyyaann  mmeeggttééppáázzttáákk  eezztt  aa  
ggyyüülleekkeezzeetteett  iiss,,  ddee  eell  nneemm  ssooddoorrttáákk..  SS  nneemm  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  
oollyyaann  eerrőősseekk  lleetttteekk  vvoollnnaa  ee  kkiiss  kköözzöössssééggeekk,,  hhaanneemm  aazzéérrtt,,  
mmeerrtt  aazz  ÚÚrr  ttaarrttoottttaa  mmeegg  őőkkeett..    

HHáállááss  aa  sszzíívveemm,,  hhooggyy  „„úúggyy  sszzeerreettii  IIsstteenn  aa  vviilláággoott””,,  ss  
sszzeerreetteettéénneekk  nniinnccss  hhaattáárraa..  SS  ccssuuppáánn  eeggyyeett  kkéérreekk  mmoosstt  aa  
tteessttvvéérreekkttőőll::  nnee  ffeelleejjttsséékk  eell,,  KKIIRRŐŐLL  sszzóóllttaamm  vvaassáárrnnaappoonn--
kkéénntt  ééss  üünnnneeppnnaappoonnkkéénntt  aa  hhooll  kkiisseebbbb,,  hhooll  eeggyy  kkiiccssiitt  nnaa--
ggyyoobbbb  llééttsszzáámmúú  ggyyüülleekkeezzeett  eellőőtttt..  NNee  ffeelleejjttsséékk  eell,,  KKIIRRŐŐLL  
sszzóóllttaamm  aa  nnyyiittootttt  ssíírrggööddöörr  mmeelllleetttt,,  vvaaggyy  aa  kkeerreesszztteelléésseekk  
aallkkaallmmáávvaall..  NNee  ffeelleeddjjéékk  eell  aa  ffiiaattaallookk  sseemm,,  KKIIRRŐŐLL  ttaannuullttuunnkk  

aa  kkoonnffiirrmmáácciióóii  aallkkaallmmaakkoonn..  MMeerrtt  nneemm  aazz  aa  ffoonnttooss,,  hhooggyy  kkii  
sszzóóll,,  hhaanneemm  eeggyyeeddüüll  aazz,,  AAKKIIRRŐŐLL..  SS  hhiisszzeemm,,  hhooggyy  aammíígg  aazz  
ééllőő  ééss  ffeellttáámmaaddootttt  KKrriisszzttuussrróóll  sszzóóll  aazz  iiggeehhiirrddeettééss,,  aaddddiigg  ééll  aa  
ggyyüülleekkeezzeett..  AAmmíígg  RReeáá  bbíízzzzuukk  éélleettüünnkkeett,,  nniinnccss  kkiittőőll  ééss  mmiittőőll  
ffééllnnüünnkk..  

AA  sszzoollggáállaatttteevvőőkk  vváállttoozznnaakk,,  ddee  aa  sszzoollggáállaatt  mmiinnddiigg  
uuggyyaannaazz  mmaarraadd..  TTaannúússkkooddááss  aa  kküüllddőő  ÚÚrrrróóll,,  ttaannuusskkooddááss  
eerrrrőőll  aa  sszzeerreetteettrrőőll,,  eerrrrőőll  aa  kkeeggyyeelleemmrrőőll,,  eerrrrőőll  aa  vvééggtteelleenn  
iisstteennii  iirrggaalloommrróóll..  

ÖÖrröömmmmeell  eemmlléékkeezzüünnkk  vviisssszzaa  aa  kküüllöönnffééllee  aallkkaallmmaakkrraa..  
ÚÚggyy  éérreezzzzüükk,,  ssookkuukkhhoozz  eeggéésszzeenn  kköözzeell  kkeerrüüllttüünnkk..  MMeeggaajjáánn--
ddéékkoozzttaakk  bbiizzaallmmuukkkkaall,,  ss  ttaalláánn  eeggyy--eeggyy  rröövviidd  iiggee,,  aa  nnééhháánnyy  
--  kkóórrhháázzbbaann  aazz  ééjjjjeelliisszzeekkrréénnyyrree  lleetteetttt  --  iiggééss  llaapp  éélleettrree  kkeelltt  
ééss  ééll  ttoovváábbbb  aa  tteessttvvéérreekk  sszzíívvéébbeenn..    

KKeeddvveess  TTeessttvvéérreekk!!  HHaa  nneevvüünnkk  vvaaggyy  aarrccuunnkk  iiss  mmeeggmmaa--
rraadd  eemmlléékkeeiikkbbeenn,,  ttaalláánn  aazztt  iiss  jjeelleennttii,,  hhooggyy  nneemm  mmúúllttaakk  eell  
tteelljjeesseenn  nnyyoommttaallaannuull  aazz  iitttt  eellttööllttöötttt  éévveekk..  DDee  aa  lleeggttööbbbb,,  mmiitt  
kkéérrhheettüünnkk::  nnee  ffeelleejjttsséékk  eell  aazztt,,  aammiirrőőll  ééss  AAkkiirrőőll  sszzóóllttuunnkk  
iitttteennii  sszzoollggáállaattuunnkk  iiddeejjéénn,,  aarrrróóll,,  hhooggyy  ""ÚÚggyy  sszzeerreettttee  IIsstteenn  aa  
vviilláággoott,,  hhooggyy  eeggyysszzüüllöötttt  FFiiáátt  aaddttaa,,  hhooggyy  aakkii  hhiisszz  ŐŐbbeennnnee,,  eell  
nnee  vveesssszzeenn,,  hhaanneemm  öörröökk  éélleettee  lleeggyyeenn!!""  

IIsstteenn  áállddjjaa  mmeegg  aa  ggyyüülleekkeezzeetteett,,  ss  aaddjjoonn  bbeellssőő  nnöövveekkee--
ddéésstt  ééss  mmeeggúújjuulláásstt..  ÍÍggyy  bbúúccssúúzzuunnkk,,  ss  kkéérrjjüükk  UUrruunnkk  áállddáássáátt  
mmiinnddeenn  iitttt  mmaarraaddóórraa..  DDee  kkéérrjjüükk  uuggyyaanneezztt  aazz  áállddáásstt  mmaa--
gguunnkkrraa  ééss  jjeelleennlleeggii  sszzoollggáállaattuunnkkrraa  iiss,,  hhooggyy  mmiinnddaazz,,  aammiitt  
tteettttüünnkk  ééss  tteesszzüünnkk  --  lleeggyyeenn  mmiinnddeenn  eemmbbeerrttáárrssuunnkk  jjaavváárraa,,  
ddee  lleeggffőőkkééppppeenn  aa  mmii  UUrruunnkk  ddiiccssőőssééggéérree..  ŐŐ  aadd  eerrőőtt  ééss  oolldd  
mmeegg  mmiinnddeenn  ggoonnddoott..  

SS  úújjrraa  kkéérreemm,,  ffooggaaddjjáákk  sszzeerreetteettüükkbbee  aazz  úújjoonnnnaann  sszzoollggáá--
llaattbbaa  llééppőőtt,,  aa  sszzoollggáállaattoott  ááttvveevvőőtt,,  aa  mmoosstt  iinndduullóó  tteessttvvéérrtt..  
SSeeggííttsséékk,,  bbááttoorrííttssáákk,,  ss  aakkkkoorr  mmiinnddeenn  zzöökkkkeennőő  nnééllkküüll  ffoollyyiikk  
ttoovváábbbb  aa  ggyyüülleekkeezzeett  éélleettee..  SS  bbiizzoonnyyáárraa  mmeegglleesszz  UUrruunnkk  ááll--
ddáássaa  ffiiaattaall  tteessttvvéérrüünnkk  sszzoollggáállaattáánn,,  ééss  aazz  eeggéésszz  ggyyüülleekkeezzeett  
éélleettéénn  iiss..  „„EErrőőss  vváárr  aa  mmii  IIsstteennüünnkk!!””  

((MMiihhááccssii  LLaajjooss  aa  sszzoollggáállaattoott  ááttaaddóó  lleellkkéésszz))

ŐRSÉGVÁLTÁSŐRSÉGVÁLTÁSŐRSÉGVÁLTÁSŐRSÉGVÁLTÁS (folytatás az 1. oldalról) 
 

A nevem Jorsits Attila, 33 éves 
teológus vagyok, és augusztus 
15-től kezdem szolgálatomat a 
Vadosfai Evangélikus Egyházköz-
ségben. A kereszténységgel való 
találkozásomat és a lelkészi pá-
lyára való lépésemet a ma is, 
köztünk is cselekvő Isten csodá-
jaként éltem meg. 
Római katolikus családból szár-

mazom, de mivel az elmúlt rendszerben a szüleimnek 
tiltották a vallásgyakorlást, nem is részesültem semmi-
lyen vallási nevelésben. Tulajdonképpen tizenhét éves 
koromig nem kerültem komolyabb kapcsolatba sem a 
Bibliával, sem keresztény közösséggel. Mindig kutató, 
kérdező gyermek voltam. Nagyon szerettem olvasni, és 
emlékeim szerint sokat foglalkoztam az élet „nagy” kér-

déseivel már gyermekkoromban is. Kamaszkoromban 
rengeteg vallással foglalkozó könyvet elolvastam, mert 
annak ellenére, hogy nem részesültem vallásos nevelés-
ben, mindig nagyon foglalkoztatott az élet végső értel-
mének kérdése. Úgy gondolkodtam, hogy bárminek, amit 
az ember elérhet, csak akkor van értelme, ha az a valami 
örökkévaló. Hiszen ha valamit az ember felépít vagy elér 
az életben, de az előbb vagy utóbb elpusztul, akkor an-
nak csak időlegesen volt valami haszna és végül ugyanar-
ra a sorsra jut, mint bármi más. Ekkor még nem is sejtet-
tem, hogy a Prédikátor könyve egyszerű, logikus gondo-
latai forognak a fejemben. Én sem tudtam elfogadni, 
hogy bármilyen időleges dolog bárki életének örökkévaló 
értelmet adhat. Úgy gondoltam, hogy az élet így tényleg 
„hiábavalóság”.  
Akkoriban is nagyon nagy divatnak örvendtek a különbö-
ző keleti vallások, és ennek megfelelően rengeteg ilyen 
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könyvet is elolvastam, de valahogy nem tudtam megnyu-
godni egyik gondolatmenetben sem. Mindegyiknél érez-
tem, hogy valami hiányzik, valami nem stimmel. Ebben a 
keresésben jutottam el az addig még számomra teljesen 
ismeretlen Bibliához, aminek olvasása közben megtapasz-
talhattam, hogy mit is jelent az, amikor az Isten szól az Ő 
igéjén keresztül. Érdekes, hogy még nem is hittem igazán 
Istenben, még nem is fogadtam el az Ő igéjét igazság-
nak, de valahogy vonzott engem a Biblia, és éreztem, 
hogy itt végre rá fogok találni a válaszaimra. Nemsokára 
meg is értettem, hogy mit jelent az engem is foglyul ejtő 
bűn, és azt is megérthettem, hogy mit jelent Jézus vált-
sághalála, és hogy ez számomra is elérhető. Azt hiszem, 
hogy a megtérés számomra könnyebb volt, mint bárki-
nek. Annyira élesen éreztem a kontrasztot a hitetlen éle-
tem és a Jézus kínálta élet között, hogy nem is gondol-
kodtam sokat. Ettől kezdve a Biblia lett a kedvenc olvas-
mányom, megkeresztelkedtem és elkezdtem járni a győr-
nádorvárosi evangélikus gyülekezetbe, ahol a helyi ifjú-
sági közösség aktív tagja maradtam annak megszűnésé-
ig.  
Műszaki tanulmányaim befejeztével elvégeztem az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem hittantanári szakát és ez-
után jelentkeztem a lelkész szakra. A lelkészi pályára való 
lépésemet sok vívódás kísérte, mert egyrészt nagyon 
vonzott a lelkészség, másrészt félelmetesnek is éreztem 

az Isten előtti felelősség súlyát. Hivatásom tisztázásában 
nagy segítséget adott Tubán József csornai lelkész, aki-
ben nem csak egy komoly teológusra, hanem igazi test-
vérre is találtam. A csornai gyülekezetnek a későbbi teo-
lógiai tanulmányaim során is sokat köszönhettem, mert 
ők voltak az a közösség, akik nem csak megengedték, de 
örültek is annak, ha alkalmanként közöttük szolgáltam. 
A teológia utolsó éveiben a budapesti Magyar Protestáns 
Tanulmányi Alapítvány egyetemi szakkollégiumában dol-
goztam mint evangélikus spirituális. Feladatom a kollégi-
umban lelki alkalmak szervezése, lebonyolítása és bibliai-
teológiai témájú oktatás volt.  
Mivel a családomban a mai napig én vagyok az egyetlen 
evangélikus, mindig is ökumenikus szellemiségű ember 
voltam. Tulajdonképpen ennek köszönhetem a felesé-
gemmel való találkozásomat is, ugyanis egy ökumenikus 
találkozón ismertük meg egymást. Feleségem, Jorsits Éva 
szintén teológiai tanulmányokat folytat a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen, ahol jelenleg doktori képzésben 
vesz részt. 
Mindketten nagy örömmel várjuk a gyülekezeti szolgála-
tot és a Testvérekkel való találkozást.  

(Jorsits Attila) 
 

 

Liturgikai szemináriumLiturgikai szemináriumLiturgikai szemináriumLiturgikai szeminárium    
 

A Soproni Evangélikus Egyházmegye szervezésében 
a Liturgikus szemináriumot, március 27.-n, szombaton, 
immáron második alkalommal rendezték Csornán az 
Evangélikus Templomban. Erre az alkalomra lelkésze-
ket, kántorokat és persze minden érdeklődőt szeretettel 
vártak. 

Az alkalmat 9.30-kor köszöntéssel, majd közös 
imádsággal nyitották meg az új Gyülekezeti liturgikus 
könyv alapján. Majd ugyanebből az énekeskönyvből 
Wagner Szilárd harkai lelkész segítségével közösen új 
éneket tanulhattunk. Ezután ifj. Dr. Hafenscher Károly 
előadását hallgathattuk a „Tanfegyelem és liturgia ösz-
szefüggése – tanít a tanfegyelem” témában. Sok érde-

kesség elhangzott az előadáson, amit gyülekezeti tagként 
nem tudunk, vagy nem veszünk észre az istentiszteleteken. 
Lelkészeink a megfelelő módon elhangzott liturgiával mennyi 
mindenre meg tudnak bennünket tanítani, mind a templom-
ban való viselkedésre, mint a Bibliai igékre és ezek helyes 
értelmezésére. Ebben segít a kántor is a megfelelő helyen 
elhangzó énekkel, esetleg egy nem ismert ének megismeré-
sében. 

Közös ebéd elfogyasztása után bemutatták a Liturgikus 
Könyv második kötetét. Ez jobban a Lelkészeket érintette, 
hisz ezt a könyvet nekik készítették.  

(Pintér Szilvia – Mihályi) 

    
Gyűjtés az árvízkárosultaknakGyűjtés az árvízkárosultaknakGyűjtés az árvízkárosultaknakGyűjtés az árvízkárosultaknak    

 
Az árvízkárosultak részére indított gyűjtés eddigi eredménye 149.300,- Ft: 
 

- 33.800,- Ft perselypénz Vadosfán a tanévzáró istentiszteleten, 
-   7.000,- Ft Kisfalud, 
-   5.000,- Ft Potyond, 
- 22.000,- Ft Magyarkeresztúr, 
- 60.500,- Ft Mihályi, 
- 21.000,- Ft Vadosfa gyűjtésének eredménye.  

 
Természetesen az ez utáni adományokat is köszönettel fogadjuk, és továbbítjuk!  
Isten áldása legyen az adományokon és az adományozókon! 
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Konfirmandus találkozóKonfirmandus találkozóKonfirmandus találkozóKonfirmandus találkozó    
 

Március 20.-n, szombaton 8 órakor 
indultunk Sopronba. Mi, a vadosfai 
gyülekezet konfirmandusai nyolcan (4 
leány és 4 fiú) együtt indultunk a vadosfai 
falubusszal a Líceum felé. Ezt a napot 
mindannyian nagyon izgatottan vártuk. Már 
a buszban is nagyon jó hangulat volt, és 
Brigi néni is jókat nevetett velünk együtt. 

A gimnáziumba érve első akadályunk 
a lépcsőmászás volt. A fenti – III. emeleti – 
díszteremben várt minket Mesterházi 
Balázs iskolalelkész. Öltözete nagyon 
meglepő volt, ám egyben mókás is, de 
ettől nagyon barátságossá vált. 
A kezdő istentisztelet, majd egy gyors 
bemutatkozás után az iskolalelkész és a 
Líceum igazgatójának – Tölli Balázsnak – 
vezetésével két csoportban indultunk útnak 
a gimnáziumban, ahol a Líceum múltját 
mutatták be. Ezután, visszatérve a 
díszterembe, kiscsoportokban folytattuk 
tovább az ismerkedést. Az ismerkedés 
befejeztével a lelkészek vezetésével 
elindultunk a kollégium felé, ahol a 150 
konfirmandus közül 70-en foglalták el 
helyüket a szobákban (a többiek csak egy 
napra jöttek). Miután megettük a meleg 
ebédünket, Sopron utcái felé indultunk egy 
kis felfedező körútra. 
Kis túránk után újra a Gimnáziumban 
kötöttünk ki, ahol már várt minket Róka 
Szabolcs mesemondó, tréfás meséjével, a 
„Pórul járt farkas”-sal, amiben a 
konfirmandusok voltak a szereplők. 

A mesét egy vetélkedő követte, ahol 
a délelőtti csapatok összemérhették 
tudásukat. Eme próba után ismét a 
kollégiumba tértünk vissza, és együtt 
néztük meg az „Emlékezz a titánokra” című 
filmet. A film után a takarodót nem 
mindenkinek sikerült betartania. 

Reggel Mesterházi Balázs lelkész 
gitárral és énekszóval ébresztett 
bennünket. Reggeli után egy kis játékkal 
frissítettek fel bennünket. A játék 
befejezésével a soproni templom felé 
indultunk és egy hitvallás elmondásával 
vettünk részt az evangélikus 
istentiszteleten, amely végén áldásban 
részesültünk. 

A konfirmandus-találkozó 
mindannyiunk számára felejthetetlen 
emlék, szeretnénk jövőre is visszatérni a 
Líceum falai közé 

 
(Horváth Kitti és Gyürü Rebeka – Gyóró) 

 
Külön köszönjük a vadosfai Önkormányzatnak a kisbuszt, és Brigi néninek (Dan Andrásné) a szállítást! 
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KonfirmációKonfirmációKonfirmációKonfirmáció    ––––    Vadosfa, Vadosfa, Vadosfa, Vadosfa, 2010.2010.2010.2010. június 30. június 30. június 30. június 30.    
 

(felső sor: Bödecs Luca, Sümeghy Zsolt, Mihácsi Lajos helyettes 
lelkész, Kálmán Szabolcs, Németh Adrián, 

alsó sor: Csutak Renáta, Gyűrű Rebeka, Kovatsits Rita, Horváth 
Kitti, Dan Bertold) 

 
Kedves megkonfirmált Testvéreink! 

 
Gyóró, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Potyond, Zsebeháza, 
Vadosfa - tehát az egész összgyülekezet nevében – szeretettel 
köszöntelek Benneteket, mint új gyülekezeti tagjainkat! 
 

Hatalmas értéket kaptunk a keresztség által! Talán nem is tuda-
tosul Bennetek, hogy hova is tartozunk. Érték, kincs, lehetőség, 
azaz a hit a lelkünkben! Éljetek is ezzel rendszeresen, hallgas-
sátok Isten igéjét, vagy olvassátok az igazság kimeríthetetlen 
tárházát, a Bibliát! Gyakoroljátok hitéletünket, és egykor pedig 

legyen kötelességetek gyerekeiteknek is átadni, be-
léjük plántálni a Krisztus-hitet! 
 
A mai értékvesztő, válságos világban, amikor annyi 
szenny, gagyi árad a médiumokból, tévtanok, álval-
lások, hamis ideológiák, alkohol-, kábítószer terjedés 
tesz tönkre lelkeket, családokat, közösségek hullnak 
szét, elmagányosodás, sivár kilátástalanság lesz úr-
rá, ily módon az ember eltévelyedik, manipulálható-
vá válik. Vigyázzatok, az ős ellenség ugyanis most is 
üldöz még, nagy a serege és csalárdság fegyvere! 
De nekünk hívőknek viszont van hova fordulnunk, 
nem vagyunk egyedül. Van bíztatónk, útmutatónk, 
erőforrásunk: Mennyei Atyánk. A keresztyén, azaz 
jézuskövető ember ezzel a többlettel bír. Ezért mer-
jétek vállalni mindenkor bátran és büszkén őseink 
hitét, és ne szégyelljétek, ha gúnyolnának Bennete-
ket! Érezzétek át Ady Endre szavait: „…mikor teste-
met már roskadozva vittem, váratlanul, csendesen 
átkarolt az Isten.” 
„Legyetek erősek, álljatok meg a hitben”, mert a 
Krisztusba vetett hit az egyetlen, amely átsegít és 
megtart a nehézségekben! 
 
„Ha Ő velünk, ki ellenünk?” Ha van hit, akkor van 
család, van haza! „Fogadj fiadnak, Istenem” – írta 
József Attila. A mai imánkban mi is, itt a gyülekezet-
ben, ekképpen kérjük az Úristen áldását minden 
újonnan és hajdan megkonfirmált testvérünkre! 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 

(Dr. Győrffy Előd felügyelő - Mihályi)

    
Templomtorony felújítás Templomtorony felújítás Templomtorony felújítás Templomtorony felújítás –––– Kisf Kisf Kisf Kisfaaaaludludludlud    

 
Évekkel ezelőtt készült el a kisfaludi torony vízszigetelése. Tavasszal – a több éves száradás után – megtörtént a külső 
vakolat helyreállítása. 

Egyéb eseményekEgyéb eseményekEgyéb eseményekEgyéb események    
 

- A missziói pályázaton . az elmúlt évekhez hasónlóan - 
30.000,- Ft-t nyertünk, amelyet a gyülekezeti körlevél 
költségeire kértünk és használunk fel. 

- Az Országos Egyház pályázatán egy multifunkciós 

nyomtatót (SAMSUNG SCX 4600 lézernyomtató-
fénymásoló-szkenner) nyertünk. 

 

 
A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet-
nél önálló számlát nyitott. A számla száma: 59500227-31920337. Így lehetőség van arra is, hogy a fenti számla-
számra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek szánt egyházfenntartói járulékot, adományt, vagy egyéb 
befizetést. A személyes pénztári befizetésekre MINDEN HÉTFŐN 12.00-16.00, CSÜTÖRTÖKÖN 7.30 - 11.30 óráig 
van  lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérjük, hogy 
minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.  
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    Passió Passió Passió Passió –––– 2010 2010 2010 2010    ---- Vadosfa Vadosfa Vadosfa Vadosfa    
Felejthetetlen élményben volt ré-
szünk ez év március 30-án, nagy-
hét keddjén vadosfai templo-
munkban. Délután 5 órától a 
MEVISZ-Bárka színház szervezé-
sében mozgáskorlátozottak, az Ő 
segítőik és evangélikus teológusok 
"Mozgássérült passiót" adtak elő 
istentisztelet keretében. A nem 
szokványos előadásmód hatása 
alatt Jézus szenvedéstörténetét 
élhette át a szépszámmal jelenlé-
vő, megilletődött gyülekezet. Az 
alkalmat megtisztelte jelenlétével 
több környékbeli gyülekezetből is 
sok evangélikus és más vallású 
testvér. 
Az összegyűlt 87.270 Ft ado-
mánnyal a mozgássérültek mun-
káját támogatjuk.  
 
(Bálint Kálmán gondnok – Mihályi) 

 
 

    
Falszigetelés, úFalszigetelés, úFalszigetelés, úFalszigetelés, új oj oj oj olllltárkép a mihályi templombantárkép a mihályi templombantárkép a mihályi templombantárkép a mihályi templomban    

 
Istennek hálát adva számolhatok be templomunk falát-
vágással történt szigetelési munkáinak elvégzéséről. Az 
esős időjárás miatt a tervezettnél 1 héttel később, ápri-
lis 14-én kezdték meg és 28-án fejezték be a munkákat. 
A kivitelezés 2.902.500 Ft-ba került, melyből egyház-
megyénk 1.500.000 Ft-ot átvállalt, amit hálásan köszö-
nünk. 
 
Gyülekezeti tagjaink segítőkészségének eredményeként 
a szükséges előkészítési, vakolat leverési, takarítási és 
visszarakodási munkák zökkenőmentesen lezajlottak, 
ezúton ismét megköszönöm minden asszony és férfi-
testvér szorgalmas munkáját, a pénzadománnyal hozzá-
járulók támogatását. 
A szigetelési munkákkal párhuzamosan elkészült, beépí-
tésre-, és Pünkösd vasárnapján felszentelésre került a 
Molnár István testvérünk által felajánlott és festett ol-
tárképünk is. Neki külön köszönet! 
  
Az augusztus 15.-i lelkészváltás kapcsán itt ragadom 
meg az alkalmat, hogy összgyülekezetünk és a magam 
nevében megköszönjem Mihácsi Lajos lelkész úr több, 
mint 3 éven át kifejtett gyülekezet- és léleképítő - erősí-
tő munkáját, az őt váltó Jorsits Attila lelkészjelölt úrnak 
pedig felajánljam gyülekezetünk támogató segítségét. 
Legyen mindkettőjük szolgálatán és életén Isten gazdag 
áldása. 

(Bálint Kálmán gondnok – Mihályi) 
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Fontosabb alkalmak helyszínei és időpontjaiFontosabb alkalmak helyszínei és időpontjaiFontosabb alkalmak helyszínei és időpontjaiFontosabb alkalmak helyszínei és időpontjai    
 

- Márc. 27. Vadosfán templomtakarítás volt, 
vadosfai, mihályi, magyarkeresztúri és potyondi 
segítséggel, 

- Márc. 27.-n Csornán liturgikai szeminárium volt, 
- Márc. 30.-n a MEVISZ BÁRKA – mozgássérültek 

részvételével – passióelőadást tartottak. Az 
alkalom perselypénze (... Ft) a résztvevők 
szolgálatát támogatja, 

- Ápr. 10.-n Csornán egyházmegyei közgyűlés 
volt, 

- Máj. 30.-n volt Vadosfán a konfirmáció 
- Jún. 13.-n volt Vadosfán a tanévzáró 

istentisztelet. 
- Júl. 9-n tartotta az Alapítvány kuratóriuma soron 

következő ülését. Németh Ernő leköszönő elnök 
feladatait Pintér László vette át – a kuratórium 
tagságának választása alapján. 

- Júl. 24.-n Mihályiban volt falunap, amely az ev. 
templomban istentisztelettel kezdődött. Az 
igehirdető Varga Balázs róm.kat. plébános volt. 

- Aug. 15-től Jorsits Attila gyülekezeti munkatárs 
kezdi meg szolgálatát a gyülekezetben. A 
hivatalátadás-átvétel aug. 19.-n du. 1 órakor lesz. 

 
 

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek    
 

Megkereszteltük 
- ápr. 25.-n Mihályiban Dombi Patrikot, 
- aug. 15.-n Magyarkeresztúron Varga Cecíliát. 
 
Megkonfirmáltuk 
Május 30.-n Vadosfán:  Csutak Renáta (Kisfalud), Gyűrű 
Rebeka, Horváth Kitti (Gyóró), Bödecs Luca, Németh 
Adrián, Sümeghy Zsolt (Mihályi), Kálmán Szabolcs, 
Dan Bertold (Vadosfa), Kovatsits Rita (Zsebeháza) 
 
Megáldottuk 
- ápr. 17-n Vadosfán Kálmán Zoltán és Kovács 

Henrietta, 
- júl. 3.-n Vadosfán Fülöp Zsolt és Kálmán Renáta, 
- júl. 17.-n Kisdfaludon Fekete Gyula és Gönye 

Orsolya, 
- júl. 24.-n Vadosfán Horváth Gábor és Tóth Szabina, 

valamint Rosta István és Srágli Katalin házasságát. 
 
Eltemettük 

 
- ápr. 8.-n Mihályiban Kovács Elemérné sz. Németh 

Karolinát (82 é), 
- ápr. 22.-n Kisfaludon Gáspár Ottót (61 é), 
- ápr. 28.-n Kisfaludon Varga Gyulát (65 é), 
- máj. 6.-n Mihályiban Bálint Gyöngyit (65 é), 
- máj. 12.-n Kisfaludon Balogh Mihályné sz. Bödecs 

Annát (83 é), 
- máj. 12.-n Vadosfán Németh Józsefné sz. Takács 

Terézt (91 é), 
- máj. 27.-n Mihályiban Kalmár Károlyné sz. Horváth 

Erzsébetet (66 é), 
- jún. 10.-n Potyondon Böröczky Zoltánt (45 é), 
- jún. 25.-n Gyóróban Sztrókai Tibort (68 é), 
- júl. 6.-n Vadosfán Szalai Sándorné sz. Rácz Irént (88 

é), 
- júl. 28.-n Magyarkeresztúron Móritz Sándort (81 é).  
 
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”

 
Istentiszteleti alkalmainkIstentiszteleti alkalmainkIstentiszteleti alkalmainkIstentiszteleti alkalmaink    az év végéigaz év végéigaz év végéigaz év végéig    

(2010) 
 

A             jellel megjelölt alkalom kötelező offertóriumot (valamilyen meghatározott célra továb-
bítandó perselypénzt) jelent! 

 
Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 
8. 20. péntek    Emlékezés az 1751-s 

vadosfai események-
re 

de. 10 Vadosfa 

8. 22. vasárnap 4. Szentháromság ü.u.12. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró (úrv.) 

8. 29. vasárnap 5. Szentháromság ü.u.13. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

9. 5. vasárnap 1. Tanévnyitó de.10 Vadosfa 
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Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 
9. 12. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.15. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  

du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

9. 19. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.16. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

9. 26. vasárnap 4. Hősök napja de. 10 Vadosfa 

10. 3. vasárnap 1. Szentháromság ü.u.18. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

10. 10. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.19. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

10. 17. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.20. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

10. 24. vasárnap 4. Szentháromság ü.u.21. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

10. 31. vasárnap 5. Reformáció ü. de.10 Vadosfa (úrv.) 
 
 

11. 1. hétfő     Temetői megemléke-
zés 

du. 2 Gyóró, du. 3/4 3 Kisfalud, du. 1/4 4 Mihályi,  
du. 3/4 4 Vadosfa, du. 1/2 5 Zsebeháza,  
du. 5 Magyarkeresztúr, du. 1/2 6 Potyond (ev. templom) 

11. 7. vasárnap 1. Szentháromság 
ü.u.ut.e.e. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

11. 14. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.ut.e. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

11. 21. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.ut. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

11. 28. vasárnap 4. Ádvent 1. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

12. 5. vasárnap 1. Ádvent 2. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

12. 12. vasárnap 2. Ádvent 3. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

12. 19. vasárnap 3. Ádvent 4. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

12. 24. péntek    Szenteste du. ½ 5 Vadosfa 

12. 25. szombat   Karácsony  de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), 
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

12. 26. vasárnap 4. Karácsony 2. napja de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  
du. 2 Potyond (úrv.) 

12. 31. péntek    Óév  de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), 
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

2011. 
01.01. 

szombat   Újév de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  
du. 2 Potyond (úrv.) 

Mindegyik alkalomra szeretettel hívogatjuk a gyülekezet minden részéből testvéreinket. Szeretettel kérjük, akik szívesen elmennének bármelyik másik, 
nem helyben tartott alkalomra, de az utazást nem tudják megoldani, vegyék fel a kapcsolatot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyi-
ben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se legyen akadálya az együttünneplésnek! 

 
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók a legfrissebb információk. 
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. 
A 2009. febr. 9-n tartott presbiteri ülés értelmében az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- Ft/év maradt. A több jövedelemmel ren-
delkezők részére az ajánlás a következő volt s maradt  a 2010-s évre is: 
 

Egy főre jutó kereset 75 ezer Ft-ig 125 ezer Ft-ig 175 ezer Ft-ig 225 ezer Ft-ig 225 ezer Ft felett 
Kért egyházfenntartás 3.500 Ft/fő 4.500 Ft/fő 5.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 7.500 Ft/fő 

 
 

 
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2010. augusztus 15. 


