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2020.1. Húsvét 
 

Evangélikus Egyházközség – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 2468 
E-mail: helga.fatalin@lutheran.hu   - Honlap: http://vadosfa.lutheran.hu  

 

 

   Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. 2Ott 
vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. 3Mária vett egy font valódi 
nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az 
olaj illatával. 4Az egyik tanítvány, az iskarióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta: 5„Miért nem 
adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?” 6De nem azért 
beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltu-
lajdonította, amit rábíztak. 7Jézus így szólt: „Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára te-
szi. 8Szegények mindig vannak veletek, de én nem leszek mindig veletek.”/Jn. 12. 1-8./ 
 
 Kedves Testvérek!                
 
A nagyhét első napjaiban Jézus napközben Jeruzsálemben, este és éjszaka Betániában tartózkodott. Betánia 
Jeruzsálemtől alig 3 km-re tévő település volt, ahol név szerint is tudunk olyanokról, akik bármikor örömmel 
fogadták Jézust. Megtapasztalták már szeretetét, hatalmát, irgalmát. Az evangélisták emlegetik például Si-
mont. Valaha leprás volt. Karanténban, családjától távol, a társadalomból kizárva, kilátástalanságban teltek 
napjai. Ha véletlenül lakott település közelében járt, kis csengővel jeleznie kellett: mindenki vigyázzon, tart-
son tőle távolságot, mert halálos kórral fertőz. De egy valaki nem félt, a betegségben, nyomorúságban is közel 
volt és gyógyított: Jézus! Hogy felejtette volna Simon a gyógyulását? Hogyne fogadta volna hálásan, örömmel 
Jézust otthonába?! S Betániában lakott Lázár is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Abból a zárt állapotból, 
melybe nem ér át szó, szeretet, csak Jézus szava! Ő is örült, amikor újra meg újra találkozhatott Jézussal. Ez, a 
János evangéliumából fent olvasható történet azonban kivétel. Nagyhét első napjaiban szorongva nyitott ajtót 
mindenki Jézusnak, mert a közbeszédet egyetlen téma uralta: Valószínű hamarosan elfogják a Mestert, gyalá-
zatosan bánnak vele és Ő maga, már régóta arról beszélt, hogy meg is fogják ölni! Nyitnak ajtót hétfőn és 
kedden és szerdán és keresik tekintetét, suttognak a tanítványokkal: na, mi a helyzet? Azt olvastuk: Márta 
felszolgált. Mert vannak, akiknek mindig, minden élethelyzetben, stabilan helyt kell állniuk. Lázár ott ült a 
házban tartózkodók között! Nem jegyezte fel János egyetlen szavát sem, de szerintem már a jelenlétével is 
hatalmas reményt áraszthatott! Ne féljetek! Ki tehet ellene bármit, ha akkora ereje van, hogy előhív még a 
sírból is?! A naptár szerint ünnep közeledett. Ősi ünnep. A megszokott rituáléjával, nagy családi találkozások-
kal, de most felülírt mindent a lelkeket zsibbasztó riadalom: Mi vár Jézusra és mi vár rájuk? Kétségek, hárítá-
sok, elterelő lélektani próbálkozások és egyszer csak megjelent Mária. Kezében alabástromtartó. E márvány-
nál puhább ásványból előszeretettel készítettek akkortájt vékony nyakú kis szelencéket, melyben drága ola-
jokat lehetett tárolni. Szájukat agyaggal, vagy viasszal zárták le. Ha szükség volt tartalmukra, akkor letörték a 
szelence nyakát. Mária is megtette a kezében lévővel. Már a hangra megrezzent mindenki. A szelencében 
nárdus volt. Kegyeleti célokra használták. Mária megrendülten ráöntötte Jézus lábára. A szobát, a házat azon-
nal bejárta a jellegzetes illat. Halottasházzá lett a családi hajlék! Itt a történetben Júdás szólal meg, de egyéb-
ként pont így viselkedett a többi tanítvány is: nahát, kiönteni ezt a drága kenetet (valóban milliós tétel volt), 
Mária adta volna el és az árát juttatta volna a szegényeknek! Próbálkoznak valahogy másfelé terelni a gondo-
latokat, de Jézus végtelen nyugalommal megszólal, mondja: hagyjátok! Temetésemre készít elő! Júdás, te 
tárgyalgatsz elfogásomról a Nagytanács tagjaival, de az órát nem ti határozzátok meg, hanem az én Atyám! És 
az óra eljött! Keresztre feszítésének ideje, halálának tusája, győzelmes kiáltása: Elvégeztetett! Sietve temették, 
már szinte zárták a városkapukat, kijárási tilalom kezdődött. Nyomorúságos időszak! Csak Isten járt a fertő-
zött helyen, s Krisztus bűn, halál, gonoszság felett diadalmaskodva, harmadnapon feltámadt!  
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Testvérek, váratlan, eddig sok tekintetben ismeretlen, halálos kórral riogató, feszes szabályok betartását kö-
vetelő időszak jött ránk. Hamarosan Nagypéntek, Húsvét ünnepe és templomaink zárva lesznek, közösségi 
alkalmak, családi találkozások elmaradnak, de a Feltámadt Úr nem marad távol tőlünk! Valljuk hát együtt: 
 
                                          Mért félne szívem? Él az én Uram, Békesség Királya 
                                           Benne nyugta van. Ő a diadalmam, pajzsom életem, 
                                          Szívemben már nincsen semmi félelem! Győzelmet vettél 
                                          ó Feltámadott, Dicsőséggel fényes a diadalod! 
                                                                       /Ev. Énekeskönyv 388.3.v./ 
                                                                                                                                     Ámen. 
Nagy szeretettel gondolok gyülekezetünk Tagjaira, Családjaikra, a községek Lakóira! Áldott nagyheti csen-
dességet, Krisztus erejével átjárt Húsvétot kívánok és Urunk oltalmát kérem Mindnyájukra! 
                                 
Erős vár a mi Istenünk!             
                                                                                                                 Fatalin Helga 
                                                                                                                         lelkész 

 
 

Elcsendesedés otthon 
 

Soproni evangélikus lelkészek alábbi összeállítása nyújthat segítséget testvéreinknek az otthoni elcsendese-
désben. De érdemes figyelni az M1, Duna Tv, Kossuth rádió csatornákat, ahol is rendszeresen sugároznak 
evangélikus istentiszteleteket, műsorokat.  

Az elcsendesedést segítheti egy gyertya meggyújtása. 

Az evangélikus lelki életnek fontos része az ének és az éneklés. Akár otthon is énekelhetünk az énekeskönyv-
ből, meghallgathatjuk az internetről mások előadásában vagy olvashatjuk a szövegüket a házi áhítat elején és 
végén. Az énekeskönyvet megtalálhatjuk az https://enekeskonyv.lutheran.hu/ oldalon is, itt lehetőség van 
valamennyi ének meghallgatására. A böjti énekeket a 188-as és 212-es szám között találjuk, a könyörgéseket 
72-90 szám között, a bizalom Istenben 331-356, a Jézus-énekek pedig 357-401 számok alatt találhatóak. 

Az áhítatokat a következőképp nyitjuk meg: „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.” Ez a mondat meghir-
deti azt, hogy most Istennel találkozunk, az ő szavát halljuk, ő cselekszik velünk. 

Olvashatunk egy zsoltárt vagy annak egy részét – egyszerűen a Bibliából, az énekeskönyv 18-39 számaiból, 
vagy akár kikereshetjük a vasárnap zsoltárát a https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-litur-
gikus-konyv/az-istentisztelet-valtozo-reszei oldalról. Egy zsoltárrészlet elmondásával 2500 év imádkozó 
embereivel kerülünk egy közösségbe. A keresztény áhítat nemcsak elcsendesedést és Isten megszólítását je-
lenti, hanem azt is, hogy most Isten szavára figyeljünk. Az igeolvasást segítheti az evangélikus bibliaolvasó 
Útmutató, vagy akár egyszerűen fellapozhatjuk a Bibliát is akár a  https://szentiras.hu/ruf oldalon, ahol kü-
lönösen ajánlott elolvasni a négy evangéliumot. 

https://enekeskonyv.lutheran.hu/?fbclid=IwAR1ekHg3rw8hQp2X9LqIgeBDzerO00Zm20p9xsHWDMfYqDMR9yXpjHpNQ3M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fliturgia.lutheran.hu%2Fevangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv%2Faz-istentisztelet-valtozo-reszei%3Ffbclid%3DIwAR2g98hSNvMyYFiFXzk4hIClbA3H6VUz2nhS0Bg8ckFiGOsEjTJfj7ctQkk&h=AT2vC7NAt7wfBLET3RC9a-2B5gzVW-Cd9sBWkvCjzdoKsz5KXdfkOJizA0lDxCpkccqXV28QTdKqAAbiksWPoOtDBiXnefRHoNnRhPPM4I-tpMGDIUbCKGRExS3VoZajE4t7MMiYnEdj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fliturgia.lutheran.hu%2Fevangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv%2Faz-istentisztelet-valtozo-reszei%3Ffbclid%3DIwAR2g98hSNvMyYFiFXzk4hIClbA3H6VUz2nhS0Bg8ckFiGOsEjTJfj7ctQkk&h=AT2vC7NAt7wfBLET3RC9a-2B5gzVW-Cd9sBWkvCjzdoKsz5KXdfkOJizA0lDxCpkccqXV28QTdKqAAbiksWPoOtDBiXnefRHoNnRhPPM4I-tpMGDIUbCKGRExS3VoZajE4t7MMiYnEdj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fszentiras.hu%2Fruf%3Ffbclid%3DIwAR0lhObRtTpPjzZkgZ9tM95jtRi8WRtKMaisxZ30yICzZib6MwMS07HSUFI&h=AT2EdIVIlM8UmGUUBdkYCKudoAzZAIavK2YAqYne2mal7Vt-QmkR21dQLdOyHD-cqlrDeI3R3Dq3NA2XuTv_fvSK9d2Edac_HomGhaLYGUswERAFitVx3zDH_lwxVxhAqyFQKnFxO0pz
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Ha van időnk, érdemes írott vagy meghallgatható igehirdetést, igemagyarázatot, áhítatot keresnünk, gyüle-
kezetünk honlapján a  https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes, de Facebook-oldalunkra naponta 
töltünk fel rövid videóáhítatot. 

Elmondhatjuk az Apostoli hitvallást.  

Az egyéni és családi elcsendesedés alkalmat ad a szabad imádságra, amikor Isten elé vihetjük mindazt, ami 
foglalkoztat minket. Elmondhatunk kötött szövegű imádságot is, például Luther Márton reggeli és esti imá-
ját: 

Luther reggeli imádsága így hangzik: „Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus 
által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a 
bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én maga-
mat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellen-
ség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.” 

Az esti imádság: „Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon 
kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma 
éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod 
legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.” 

Imádságot találhatunk az énekeskönyvben a 682-775. oldal között.  Az Istennel való kapcsolat ápolásának az 
egyik legközvetlenebb módja a Miatyánk elmondása. 

Követhetjük tehát ezt a sorrendet: (ének), „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen”, zsoltár, igeolvasás, 
igehirdetés olvasása, (Apostoli hitvallás), (szabad imádság), kötött imádság, Miatyánk, (ének). 

Maradjunk lelki közösségben Istennel és a gyülekezettel addig is, míg gyülekezeti alkalmainkon újra találkoz-
hatunk! 

 
 

2020-ban minden földi halandók útján elmentek: 
 

Németh Ferencné Tüske Rozália (89) Magyarkeresztúr 
 Surányi Jánosné Móritz Lenke (83) Magyarkeresztúr 

 Rácz Antal (96) Vadosfa 
 Lukács Kálmán (84) Magyarkeresztúr 

 Varga Lászlóné Széles Mária (67) Magyarkeresztúr  
 

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

 

FELHÍVÁS 
Szeretettel várjuk olyan testvérünk jelentkezését, aki vállalná gyülekezetünk honlapjának 
-https://vadosfa.lutheran.hu - gondozását, folyamatos frissítését. 
 
Fontos volna, hogy a gyülekezetből elszármazott vagy ideiglenesen távol élő tagjainkkal is 
kapcsolatban tudjunk maradni egy folyamatosan frissülő tartalommal megtöltött honla-
pon keresztül.       

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsopron.lutheran.hu%2Firasaink%2Figehirdetes%3Ffbclid%3DIwAR2k5EMJRZ6AT0r5M-j8dsjeoQmHMcJwcwGMgnhLMTJl3-mQZw-UX_7D4M4&h=AT31ab3RiYo7GxaSQvjzjV-FOkktXhcagxj-zGeJsP_079LkKoNADWp_8Gr0r8PM0KCnaaniWVEinNtb4_IqWbRCIdcVK5u14HSM8QdqZ5vx7zvzkG9b-ZfRuYml-g_-obLET8xtzNqA
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Kérjük, támogassa gyülekezetünket! 
 
Az egyházfenntartási járulék ajánlott összege a 2020. február 10-én tartott presbiteri ülés határozata szerint 
8.000 Ft/fő/év-re változott. 
Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről! 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 a gondnokoknál is.  
Megköszönjük, ha Testvéreink ezen járulékkal, vagy adományokkal támogatják gyülekezetünket, an-
nak okán is, hogy perselypénz címén mindaddig, míg ismét tarthatunk istentiszteleteket, bevételünk 
nincs. 

    

Kérjük, ne feledkezzen meg személyi jövedelemadója 1 % + 1 %-áról rendelkezni! 
 

A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 
58900026-10018163, adószáma: 18539192-1-08 

 
 Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

 
TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 

 
Fatalin Helga lelkész (20) 824-2468 

Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő (20) 952-2953 
Kiss Előd másodfelügyelő: (30) 315-5006 

Vadosfa: Tompos Sándorné gondnok (96) 253 500; (20) 330 2938 
Kisfalud: Árvai Balázs gondnok (30) 652 0073 

Mihályi: Bálint Kálmán gondnok (96) 950 095; (20) 824 2757 
Zsebeháza: Náray Lajos gondnok (96) 275 496; (70) 387 2259 

Gyóró: Kovács Béla gondnok (20) 317 1139; (96) 256 235 
Magyarkeresztúr: Kovácsné Kálmán Gyöngyi gondnok (30) 631 5590 

Potyond: Kiss Bence gondnok (96) 282 319; (30) 974 7129 
 
Ha tudnak olyanról, aki kórházban van, vagy nem tud otthonából kimozdulni, de szívesen venné a látogatást, vagy úrvacso-

rát szeretne venni, kérem, jelezzék a fenti elérhetőségek valamelyikén. 
 

Egyházközségünk számláját a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetjük. Személyes ügyintézés legközelebb a Mihályi (9342 Mihá-
lyi, 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: 59500186-11094690 Mihályi: 59500186-11095608 
Gyóró: 59500186-11096609 Potyond: 59500186-11095615 
Kisfalud: 59500186-11096582 Zsebeháza: 59500186-11096599 
Magyarkeresztúr: 59500186-11095952 

 
Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szánják az összeget. A 
közleményben adják meg az utalt összeg célját!  
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  

 

Nyomdai munkák: Visions Factory Kft. Vadosfa, 
Rákóczi tér 8. 

Szerkesztette: Kissné Varga Katalin – Lezárva 2020.04.02. 

 

Istennek adunk hálát, hogy tovább folytatódnak gyülekezetünkben a megkezdett felújítási munkálatok. Úgy, 
mint 

- a potyondi templom felújítási munkálatai 

- a vadosfai káplánszoba és környezetének felújítása 

- a magyarkeresztúri egykori evangélikus iskola épületének felújítása, állagmegóvása, új funkcióval 
való megtöltése.  

http://www.lutheran.hu/

