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Minden kedves testvérünknek
Istentől megáldott békés, boldog, örömteli karácsonyt és új esztendőt kívánunk!
“A nép, amely sötétségben jár, nagy
világosságot lát. A halál árnyékának földjén
lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a
népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek
színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni;
ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot,
sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint
Midján
napján. Mert minden dübörögve
menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég,
és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek
születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom
az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló
Atya,
Békesség
Fejedelme!
Uralma
növekedésének és a békének nem lesz vége a
Dávid trónján és országában, mert megerősíti
és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal
mostantól fogva mindörökké. A Seregek
URának féltő szeretete viszi véghez ezt! “ (Ézs
9,1-6)

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Mai világunkban, amikor a technika olyan hatalmas lépésekkel fejlődött, szinte alig marad megfejthetetlen, megmagyarázhatatlan dolog az ember előtt. A valamikor oszthatatlannak, s ezért
ennek is elnevezett – idegen néven atom – is,
mint kiderült hasítható alkotó részeire. Az emberi
idegpályák mechanizmusa, az öröklődés folyamatai nyitott könyvként tárulnak fel a kutató
ember szemei előtt. A világmindenség egyre
több helyre enged betekintést. A világűr ismeretlen csillagai, bolygói, a mélytengerek élővilága
már a TV képernyőkön, otthonainkban, a kényelmes fotelban ülve is megcsodálható. S e hatalmas technikai előrehaladás közepette is azt
kell mondanunk ma: titokkal állunk szemben.
Karácsony ünnepének e csodálatos titkával. Mert
megérthetetlen, felfoghatatlan csoda az, ami
történt. Az, ahogyan Isten szereti az ő népét. Az,

hogy Jézus Krisztusban jött közénk maga az Isten.
Milyen csodálatos is az, ahogyan Isten munkálkodik! Amikor úgy tűnik: nincs tovább, hiábavaló
minden keresgélés a megoldások után, amikor
úgy tűnik, nincs remény az ember számára, akkor lép közbe az Isten. Akkor, amikor az ember
már csak lemondóan legyint, akkor válik láthatóvá az egyetlen, az egyetlen igazi út.
A nép sötétségben jár! Igen, ez volt, és ez ma is
a jellemző. Amikor nem az Úrral jár, hanem nélküle. Látszólag talán minden rendben van, de
hamarosan nyilvánvalóvá lesz: minden, ami Isten nélküli, múló, tűnő árny csupán. A békesség
is, az öröm is, a jólét is.
Milyen sötét és vigasztalan a háttér, amelyben
élt a nép. Akár a politikai helyzetre, akár az
egyes emberek életére tekintünk is – teljes a
sötétség. Mert az a nép, amely elfordul Istentől,
belezuhan a mélységbe, a pusztulásba. Olyan
helyzet, amelyből emberileg nincs kivezető út. S
ebben a sűrű sötétségben ragyog fel a fénysugár, a próféta reménysége. Milyen csodálatos
szó a reménység! Hiszen azt jelenti, hogy ahol
már minden megszűnik, ahol csődöt mond a tudomány és a hatalom is, az emberi segítség is,
ott ragyog fel, mint vigasztalás, mint éltető erő:
a reménység. Mintha azt kiáltaná: Ember! Nincs
elveszve minden addig, amíg reménykedni tudsz!
S ez, a prófétai reménység a messze jövőbe világít, reflektorként megvilágítja az eljövendő, a
megígért Szabadító alakját.
Ézsaiás ígéretben gondolkodott és bízott, míg az
utókornak, s benne nekünk, megadatott a beteljesedés öröme, valósága. Az ígéret Izrael népének nyomorúságos pillanataiban íratott meg, s

a beteljesedés is akkor következett be, amikor Az uralom az Ő vállán lesz. Van hatalma a betegségek felett, a tisztátalan lelkek felett. Uralmár minden kilátástalannak tűnt.
kodik a természeten, vihart csendesít le, s minÖröm a beteljesedés, öröm a szabadítás. Viláden térd meghajol előtte. Mert uralma Istentől
gosság ragyog fel a reménytelenség sötétjében.
kapott hatalom. Még a halál felett is.
Hatalmas erejű bíztatás ez. Hiszen az éjjeli sötétség is azért elviselhető számunkra, mert tud- Ez a gyermek erős Isten. Mert amikor ostort font
juk, hogy eljön a reggel – fényeivel. Milyen ret- a templomban az árusok ellen, mindenki futott
tenetes lenne úgy élni, hogy hiába várnánk a előle. Senki sem mert neki ellenállni, mert isteni
erő mutatkozott benne.
hajnalra!
Vígasztal a próféta! Mert lesz világosság, eljön a
hajnal! Elmúlik a sötét, a szomorúságot felváltja
az öröm, s a félelmet elűzi a szeretet. „Mert egy
gyermek születik nékünk...” S benne, Jézusban
közénk jön a világosság. Nem pislákoló, imbolygó kicsiny fény, hanem nagy világosság. Olyan,
amely be tud világítani a bűn sötétjébe is, az
emberi szív mélyébe is, a halál éjszakájába is.
Oda, ahova eddig senki és semmi el nem ért! A
halál éjszakájába nem volt képes semmiféle vallás se bevilágítani, legfeljebb halvány fénnyel
próbálta az elviselhetetlent elviselhetőbbé tenni.
De Jézus világossága áthatolt ezen a falon is, s
felragyogott.

S aki jön, aki született, örökkévaló. Nem múlandó életű, mint a földi ember. Jézus az örökkévalóság Atyja, mindazoké, akik valaha is éltek a
földön.
S aki gyermekként közénk jött, Ő maga a békesség fejedelme. Aki elhozza a békességet, a megbékélést Isten és ember között. Helyreállítja a jó
rendet, hogy ráleljünk az „elveszett Paradicsom”ra.
Igen, erről szól a próféta, és erre vártak népek
évezredek óta.

Karácsony – az új kezdet ünnepe. Jézus megszületése mérföldkő. Maga Jézus sarokkő, szilárd
Ez a világosság, amiről a próféta szól: Jézusban alap. Benne van egyedül remény arra, hogy el
jött el. A gyermekben, aki a mennyből jött, aki a ne vesszünk.
mennyei világosságot hozta közénk. Öröm a szü- Isten elhatározta, és véghez is viszi tervét megletése, mert benne jött el a Világosság! Az a vi- mentésünkre. Bár múlnak az évek, változik a
lágosság, amely örökkévalóságra szól.
világ, sok-sok titokról lehull a lepel, de Isten
Gyermek születik nékünk! – hangzik a próféta csodája ma is leborulásra késztető titok marad.
szava. Az, aki békességet hoz. Mert a békétlen- Hiszen
ségben, a háborúban nincs igazi nyertes, legfel„Minden úgy történt, ahogy az Írás mondta:
jebb a gonosz. A háborúban csak áldozatok vanAz angyalsereg dicséneket zengett:
nak. Az ember kereste mindig a pusztulás elleni
Az égi örömhírt a földre lehozta
orvosságot. Kereste, pedig megvan. Isten kínálta
Az, Aki Betlehemben megszületett.
Régi történet ez, s mintha ködbe veszne;
fel e szabadítást – Jézus vére által.
Csak az érti, aki szívét kitárja.
Jézus ígérete hangzik a messze időkből. Róla, ki
De hiába keres Megváltót az elme,
gyermekként jön hozzánk. Úgy, mint ahogyan mi
Ha jászolágyban várja.
is megszülettünk. Elküldhette volna Isten hatalommal telve – de nem tette. Lett mindenben
Nincs változás – múlt, jelen, jövő; idő s tér;
hozzánk hasonlóvá. Azért, hogy megérezzük kiAz isteni terv is mindig egy marad:
mondhatatlan szeretetét, s hogy nekünk ne kellIsten földre szállott, s annak, aki megtér,
jen mentegetőznünk.
Kifolyt vére árán, üdvösséget ad.
Örüljön hát a szív, és maradjon tiszta,
Csodálatos lesz a neve – mert Szabadító Ő. CsoMert megnyílt az út siralom völgyéből,
dálatos az, ahogyan ezt majd véghez viszi. Mert
E bűnös világból, az Atyához vissza,
Ö a legnagyobb hatalomtól, az emberi életet elIsten
kegyelméből.” (Vajda Pál: Megnyílt az út)
pusztító haláltól, a bűn büntetésétől szabadít
meg.
Ámen.
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A 2008. év eddigi eseményei – az őszi körlevél óta
Elsősorban 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.

sének zökkenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek
ajánlott legkisebb összege 3500 Ft/év. Természetesen
mindenki anyagi lehetősége szerint támogathatja –
adományokkal is – gyülekezetünk életét. Köszönjük mindenki hozzájárulását.

Elkezdtük a felkészülést a konfirmációra. Tizenegy fiatal
testvérünk felkészülését hordozzuk imádságban!
-

-

-

A parókia felújítása befejeződött. Elsősorban Szalai Csaba másodfelügyelőnknek köszönjük a munkák szervezését és irányítását.

Szept. 20.-n Falunap volt Mihályiban, mely templomunkban kezdődött ökumenikus istentisztelettel. Az
igehirdető Varga Balázs plébános volt.
Októberben mindenütt a hónap első alkalmán úrvacsorai alkalom volt, melyet a gyülekezetek többsége
igényelt.
December 6.-n Harkán egyházmegyei presbiteri- és
közgyűlés volt.
December 7.-n, ádvent 2. vasárnapján Molitor Ádám
V. évf. teológus hirdette az igét Vadosfán és Mihályiban.

A kívül-belül megújult vadosfai parókia
A kisfaludi és a zsebeházi templomunk bejárata fölötti
„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” felirat megújult. A fém-, ill.
kerámiabetűk már bírni fogják az időjárás viszontagságait
és a madarak rohamait.

Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk
sajtókiadványait. Az egyházkerület havi lapja a „Dunántúli Harangszó” előfizethető. Az „Evangélikus
Élet” hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is
vasárnapról vasárnapra megtalálható.
2009-s Útmutató, Ev. Naptár és Ev. Falinaptár a
gondnokoknál még rendelhető.
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható folyamatosan, vagy rendelhető.

A kisfaludi templom megújult felirata

Üdülési lehetőségek egyházunk intézményeiben: Balatonszárszón (http://balatonszarszo.lutheran.hu/) és
Révfülöpön (http://www.konferenciahotel.hu/). Az aktuális programokról és kedvezményekről az intézmények
honlapjain tájékozódhatnak.
Figyelmükbe ajánlom egyházunk megújult honlapját
(http://www.lutheran.hu), amelyen sok érdekes és
hasznos információt találnak.
Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási
járulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működé-
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A zsebeházi templom megújult felirata

Az FVM által kiírt pályázatra beadtuk a Vadosfai templomunk felújításának anyagát. Sümeghy Péter jegyzőnk
vállalta a pályázattal kapcsolatos teendők koordinálást.
Köszönjük!

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.

S köszönjük gyülekezetünk többi, mindig tettre –
és áldozatra kész tagjainak is a sok segítséget,
amellyel részt vállalnak a gyülekezet életében!

Anyakönyvi hírek
Megkereszteltük
-

Megemlékeztünk

Szept. 21.-n Vadosfán Joób Lórántot (Kapuvár),
Szept. 28.-n Vadosfán Horváth Martint (Mihályi),
Okt. 12.-n Kisfaludon Pap Józsefet (Kisfalud),
Nov. 9-n Kisfaludon Papp Csanádot (Kisfalud)

- Szept. 21.-n Vadosfán Rácz Antal és felesége Horváth
Julianna 50. házassági évfordulójáról.

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog
az az ember, aki benne bízik.”

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-

gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké
az Isten országa.”

Megáldottuk
- Okt. 18.-n Mihályiban Varga Ádám r.kat. és Tóth Lívia
ev. (Zsebeháza),
- Nov. 22–n Vadosfán Pozsgai Szabolcs ev. (Csorna) és
Kovács Georgina ev. (Gyóró) házasságát.

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressétek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.”

Eltemettük
- Szept. 25.-n Mihályiban Fülöp Gyulát (80),
- Okt. 2.-n Kisfaludon Tóth Annát (83),
- Okt. 20.-n Mihályiban Marics Kálmánné sz. Kovács
Emmát (86),
- Okt. 22.-n Mihályiban Nagy Lajost (78),
- Okt. 29.-n Magyarkeresztúron Tóth Jánosné sz.
Maráczi Jolánt (76),
- Okt. 31.-n Vadosfán Srágli Dezsőné sz. Rácz
Erzsébetet (83),
- Dec. 4.-n Mihályiban Petőházi Gyulát (69).
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”

Kérés egyházi flottás mobiltelefonnal rendelkezőkhöz
Kérem, hogy jelentkezzenek nálam (Mihácsi
Lajos h. lelkész – 20/824 6887) mindazok, akik
egyházi flottás mobiltelefon előfizetéssel
rendelkeznek, hogy tudjam őket rendszere-

sen tájékoztatni az új akciókról. Ehhez szükségem van a telefonszámukra, és ha van, email címükre is.

Kántorképző - 2008
Augusztus 5-20-ig Fóton voltam a kántorképzőben. Ez volt a 128. nyári tanfolyam melyen
46 tanuló, 12 tanár és 1 lelkész vett részt. 5én 11 órakor a fóti evangélikus templomban
istentisztelet keretében nyitották meg. Miután
elkészült az órabeosztás beállt a mindennapi
rend. A napok 7 órakor zenés ébresztéssel
kezdődtek, melyet a készülődés után a reggeli

követett. Utána csendespihenő keretében készülhettünk a reggeli áhítatra. 9 órakor megkezdődtek az órák: mindenkinek volt napi 30
perc harmónium, vagy orgonaórája, 1 óra
szolfézs, 30 perc énekóra, 3-szor 30 perc
hangszeres gyakorló, és ebéd előtt 1,5 óra
énekkar. Az énekkarral vasárnaponként Fóton,
majd a zuglói templomban mutathattuk meg a
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tanultakat. Emellett készülhettünk az ének és
bibliaversenyre. Vacsora után az esti áhítat és
közös program, majd 10 órakor zenés takarodóval zárult a nap. Úrvacsorás istentisztelet,
majd 20-án záróvizsga, melyen mindenki
megmutathatta mit tanult.
A tanulás mellett volt lehetőség pingpongozni, sakkozni, röplabdázni, beszélgetni.
Élményekkel, barátságokkal és talán több tudással térhettünk haza. Jó volt látni a nálam

fiatalabbak szorgalmát, hisz volt, aki hetedik
alkalommal vett részt nyári tanfolyamon. A
tanárokról sem szabad megfeledkezni, hisz
sokan szabadságukat áldozzák fel évről évre,
hogy átadhassák tudásukat.
Ezúton szeretném megköszönni a gyülekezetnek, hogy részvételemet támogatták.

Pintér Szilvia

Istentiszteleti alkalmaink
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 – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se legyen akadálya az együttünneplésnek!

dátum

nap

ünnep

Istentiszteleti alkalmak

vasárnap (2)

Ádvent 3. vas.

vasárnap (3)

Ádvent 4. vas.

24.
25.

szerda
csütörtök

Karácsony este
Karácsony
ünnepe

26.

péntek

28.

vasárnap (4)

Karácsony 2.
napja
Karácsony u. vas.

de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
du. ½ 5-kor VADOSFÁN hittanosaink szolgálatával
de. 1/2 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.),
du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.)
de. 1/2 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)

31.

szerda

Óév este

December
14.
21.

- ezen a vasárnapon nem tartunk istentiszteletet de. 1/2 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.),
du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.)

A 2009. év igéje: „Ami

lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27)

2009.
Január 1.
4.

csütörtök

Újév

vasárnap (1)

Újév utáni vas.

vasárnap (2)

Vízker.ü.u. 1. vas.

11.

de. 1/2 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)
Ezen a vasárnapon – mivel Sopronban a
templom 225. éves jubileumát ünnepeljük – a
gyülekezetünkben nem tartunk istentiszteletet.
Sopronban az ünnepi alkalom 10 órakor kezdődik, amelyen egyházkerületünk püspöke –
Ittzés János – végzi az igehirdetés szolgálatát.
de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza
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dátum

nap

ünnep

Istentiszteleti alkalmak

18.

vasárnap (3)

Vízker.ü.u. 2. vas.

25.
Február
1.
8.

vasárnap (4)
vasárnap (1)

Vízker.ü.u. 3. vas.
Vízker.ü.u. ut. vas.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

vasárnap (2)

Hetvened vas.

15.

vasárnap (3)

Hatvanad vas.

22.
Március
1.
8.

vasárnap (4)
vasárnap (1)

Ötvened vas.
Böjt 1. vas.

vasárnap (2)

Böjt 2. vas

15.

vasárnap (3)

Böjt 3. vas

22.
29.
Április
5.
10.
12.

vasárnap (4)
vasárnap (5)
vasárnap (1)

Böjt 4. vas
Böjt 5. vas
Böjt 6. vas

péntek
vasárnap

Nagypéntek
Húsvét ünnepe

13.

hétfő

Húsvét 2. napja

19

vasárnap (3)

Húsvét ü.u.1. vas.

de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
du. 5 Vadosfa (úrv)
de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.),
du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.)
de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

Az ökumenikus imahét alkalmainak pontos időpontjáról és helyszínéről a templomi hirdetésben fogunk tájékoztatást
adni.
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 2006. nov. 15.-n tartott presbiteri ülés értelmében 2007-től az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,Ft/év. A több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt s maradt 2008 évre is:
Egy főre jutó kereset
Kért egyházfenntartás

75 ezer Ft-ig
3.500 Ft/fő

125 ezer Ft-ig
4.500 Ft/fő

175 ezer Ft-ig
5.500 Ft/fő

225 ezer Ft-ig
6.500 Ft/fő

225 ezer Ft felett
7.500 Ft/fő

Internet eléréssel rendelkező testvéreink figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját, amely a következő címen található http://vadosfa.lutheran.hu/. Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem, hívjanak a 20/824 6887-s mobiltelefonon (Mihácsi Lajos helyettes lelkész).
Hitoktatással kapcsolatban Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő a 20/824 2763-s mobiltelefonon érhető el.
A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél önálló számlát nyitott. A
számla száma: 59500227-31920337. Így lehetőség van arra is, hogy a fenti számlaszámra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek
szánt egyházfenntartói járulékot, adományt, vagy egyéb befizetést. A személyes pénztári befizetésekre MINDEN SZERDÁN 7.30 - 15.00 óráig van
lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérem, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész
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