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Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók
A „Gyülekezeti hírmondó” (régebbi számai is) gyülekezetünk honlapján is olvasható.

„Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zs 103,2)

Meghívó
Isten iránti hálával gondolunk arra, hogy az elmúlt
években teljes külső és belső felújítás során megújult a
vadosfai evangélikus templomunk és az orgonánk.
A 2014. szeptember 21-én, vasárnap a
vadosfai evangélikus templomban du. 2 órakor kezdődő
hálaadó ünnepi istentiszteleten igét hirdet a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke,
Szemerei János.
Az istentiszteletet orgonahangverseny követi, melyen
orgonál
Dr. Finta Gergely orgonaművész, egyházzenész.
Ünnepi alkalmunkra és az azt követő szeretetvendégségre
szeretettel hívjuk és várjuk szeretteivel együtt.
Vadosfai Evangélikus Egyházközség presbitériuma
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Nagy királyaink szellemi öröksége!
Gyülekezeti kirándulás Visegrádra és Esztergomba 2014. április 26-án

Visegrád - királyi vár

Április
26-án
43 hívő lélek autóbuszra ült a
Vadosfai Evangélikus Egyházközség anya- és leánygyüől, hogy együtt
töltsenek tartalmasan egy szép
napot.

Utunk Győrnél letért Komárom felé!
A tavasz már itt van, lombos s virágos minden a
Duna mentén, és nem szegi kedvünket a szemerkélő
eső sem.
Első állomásunk Visegrád volt. A három részre
osztható Visegrádi vár (Fellegvár) újabb kori reneszánsz palotáján keresztül mentünk fel az ősi Árpádkori várba, ahonnan szép a kilátás a környékre.
Történelmi tanulmányaink peregnek le szemeink
előtt a Salamon-tornyát látva.
Salamon – Géza – László királyaink harca a trónért. Az alsó reneszánsz palota karcsú oszlopos
emeleti körfolyosójáról letekintve elvarázsolt bennünket Herkules kútja.
A korabeli cserépkályhák rekonstruálva régmúlt
idők fazekas-kályhás mestereinek munkáját dicsérik.
A várfalba épített vörös márvány falikút gyönyörű.
Hatalmas ütemes dobpergéssel (lovagi öltözékben) felvezetett (Szent György) lovagszentelési szertartás előkészületeit láthattuk. Az eső is megállt.
½ 2-re értünk Esztergomba. Itt a Hittudományi
Egyetem konferenciaközpontjá
ban megebédeltünk. A látnivaló
még sok volt,
az időnket ezért
jól kellett beosztanunk.
A Bazilika kívül – belül moCsoportkép az esztergomi bazilika előtt
numentális.
Egy kis pihenő
erejéig, leülve a padokba, megszemlélhettük a kupola méretét, a díszítések gazdagságát. A négy Árpád
házi királylány szobrát, Bakócz kápolnát. Azután sorra kerültünk a Kincstár beléptetésénél.
A Kincstár: tárháza az egyházi kegytárgyaknak, a
gyönyörű kivitelezésű miseruháknak, ereklyetartóknak s számos egyházi kincsnek. A rendelkezésre álló
időnk a szemlélődésre kevésnek bizonyult.
Páran elmentünk, megnéztük Melocco Miklós
szobrászművész alkotását, Vajk megkeresztelését!
Tudjuk, István (Vajk) Esztergomban született, a cseh

Adalbert püspök keresztelte meg, s 1038-ban itt is
halt meg.
Nagy királyunkat német-francia szerzetesek tanították. Szent életű volt. 1000-ben itt Esztergomban
koronázzák meg, pápai koronával.
Államalapító királyunk igazgatási rendszere a mai
napig kiállta az idők próbáját, A vármegyerendszerrel párhuzamosan 10 egyházmegyét állíttat
fel püspökségekkel, a nyugati keresztyénség előírásai szerint. Esztergom érseki székhely lett. Istvánt ez
a „mű” apostoli királyi rangra emelte.
A következő állomásunk a Királyi vár volt. Kívülről
is hatalmas, kár, hogy a falakat téglával borították
és hogy az eredeti kőbéléses ablakok nem kerültek
visszaállításra.
Bent azonban a
kőfalak vastagsága,
a terem belső magassága, a festett
drapériával helyettesített (imitált) tróntermi belépő segít
elképzelnünk, milyen
lehetett fénykorában
ez a létesítmény. A
körbe futó emeleti
folyosóból az egyik
oldal helyre lett állítva, innen egy teraszra léphettünk ki.
A koronázási jelvéEsztergom - evangélikus templom
nyek fotóit és a
szent korona hű mását is megcsodálhattuk.
Mindannyiunk meglepetésére megszólalt tárogatón az ősi magyar himnusz, emlékeztetve az itt, s a
Duna túloldalán élőket a Trianoni békediktátum aláírásának órájára.
Az esztergomi Királyi vár egyik legszebb terme a
2013-ban látogatásra átadott – XII. századi románkori – már csúcsíves gótikába hajló bejáratokkal
megépült Királyi kápolna. Az apszist körülvevő oszlopsor és a főbejárat hatalmas rozettás ablaka mestermunka. A falon körben 8 apostol festett képe restaurálás alatt van.
Ezután meglátogattuk a katolikus vallási környezetben levő parányi szórvány evangélikus gyülekezet
kis templomát. A gyülekezet parányi, a szórvány annál nagyobb. Megköszöntük a lelkészasszonynak az
étkezésünk érdekében kifejtett szervező munkáját.
Adjon az Úr kitartást munkájukhoz ebben a területileg óriási gyülekezetben! Minden lélek fontos!
Késő délután van már, így útra kelünk hazafelé. A
Mária-Valéria hídon átkelve újból megcsodáljuk a
Bazilika, a Melocco szobor, a Királyi vár és a Duna
partján elterülő érseki palota együttes látványát.
Fenséges!
-2-

Párkány – Komarno (Révkomárom) – Komárom –
Győr útvonalon, kellemesen elfáradva, tele élményekkel érkeztünk haza.
Az egész út felemelően szép volt. Köszönjük
Mihácsi tisztelendő úr szervező munkáját és fáradhatatlan kitartását. Köszönjük a szép, lelket simogató,
számunkra eddig ismeretlen énekek tanulását. Egyegy ének egy-egy könyörgést, vagy hálaadást adott
mindnyájunknak. Abban a reményben köszönünk

meg mindent, hogy Istenünk még megengedi nekünk hasonló utak szervezését, lelkünk épülésére.
Köszönjük az Alapítványunk támogatását, a költségekhez való hozzájárulását.
Erős vár a mi Istenünk!
Kiss Istvánné (Mihályi)

Konfirmáció
Május 25-én volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Ősz óta vasárnaponként 6 fiatallal – Deák Bence, Kálmán Ákos, Mátis Gergő, Nagy Eszter, Nagy Rita (Kisfalud), Kispál Bianka (Mihályi) – készültünk erre az alkalomra.
A fiataloknak – a gyülekezet felügyelőjének, Sümeghy Péternek a köszöntését –
Szalai Csaba másodfelügyelő tolmácsolta:
Kedves Konfirmandusok!
Meleg szeretettel köszöntelek benneteket a Vadosfai Evangélikus Gyülekezet felügyelőjeként a mai
ünnepen. A konfirmáció a
megerősítésetekről szól. A
hitetekben erősödtök meg, hogy a gyülekezet közösségében élve példát mutassatok egymásnak, szeretteiteknek. A hit, a szeretet adta többlet energia segíti a közösségünket is, erre jó példa templomaink folyamatos szépülése, közösségi rendezvényeiken való
jelenlét, de mondhatom az énekkarban való szereplést is.
Ez a többlet segítség, biztos támasz legyen veletek, bennetek a további életetek során. Mutassátok
meg ti is maroknyi csapat, hogy méltó követői vagytok a több százéves gyülekezetnek. Tetteitekben
nyilvánuljon meg a Rábaközi Ágostai evangélikusok
sziklaszilárd eltökélt hite, magyarsága, az összefogás
és a szeretet. Ne legyetek megosztóak, de ne is engedjetek másokat sem azzá válni.

Ezzel a hittel lépjetek majd az oltárhoz, a bűnbocsánat kegyelmét elnyerni. Ez a legnagyobb ajándék, melyet az Úrtól kaphatunk. Ezt az ajándékot
megköszönni imádságban, szóban és cselekedetben
lehet.
A cselekedetben kiemelném, hogy a közösségben való részvétel nagyon fontos, hisz csak együtt
tudjuk a harcot felvenni az ős ellenséggel. Azonban,
hogy tudjuk, ki van velünk, fontos a templomba járás, az istentiszteleteken való részvétel. A templom
külső megszépülése ne csak kívülről ránézve töltsön
el büszkeséggel Benneteket, hozzátartozóitokat,
szükséges belülre is kerülni.
Ahhoz, hogy idáig eljutottatok, szükség volt szeretteitek segítségére, támogatására. A hitben most
megerősítve, önállósodtok. Köszönjétek meg hozzátartozóitoknak az eddigi munkájukat. Vigyétek tovább ezt a közösségi erőt, a szülőktől kapott szeretetet, és szorgos tagjai legyetek a gyülekezetnek,
Magyarországnak.
Ezen gondolatokkal köszöntelek Benneteket.
Erős várunk Nékünk az Isten!

Rádiós istentisztelet Vadosfáról
(Vadosfa, 2014. június 15. tanévzáró)
A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt,
leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden
hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,16-20)
Keresztyén gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, itt a vadosfai evangélikus templomban,
és mindenütt a rádiókészülékek mellett – országhatáron innen és túl!
Többszörösen is ünnep ez a mai alkalom számunkra. Egyrészt ünnep mindig minden olyan alkalom, akár vasárnap, akár hétköznap is az, - amikor
elcsendesedhetünk, hogy Isten igéjére figyeljünk.
Ünnep azért is, hogy e kicsiny rábaközi falu templomának szószékéről hangozhat az evangélium az éter

hullámain át, határtalanul. De ünnep azért is, mert
hálával a szívünkben állunk meg, hogy visszatekintsünk a mögöttünk hagyott tanévre. Hiszen mai istentiszteletünk, gyülekezetünk tanévzáró ünnepi istentisztelete is. S itt, ezen a napon hangzik az olyan
jól ismert missziói parancs. Jézus tanítványainak fel-3-

adatot adó, küldetésüket meghatározó, ígéretet hordozó parancsa.
A mai ige bizonyára sokak fülében cseng ismerősen. A missziói parancs a Szentháromság rendeletére hangzik nemzedékről nemzedékre. S hangzott és
hangzik minden keresztelő alkalmával is. Mert sorsdöntő, mert az élet és a halál kérdéséről szól. Az
örök élet és a kárhozat kérdéséről. Hangzik tehát a
kijelentés, a parancs és az ígéret is egyszerre.
Pünkösd ünnepét követően, - ma, Szentháromság
vasárnapján - Krisztusra és a Szentháromságra nézünk. Titkok vesznek körül. A Szentháromság titka,
amit próbálunk emberi szavakkal megfogalmazni.
Beszélünk az Atyáról, a Fiúról, és a Szentlélekről,
mint egy és oszthatatlan Háromságról. Embervilágunkból vett fogalmak ezek. Pedig Isten – akit hitünkkel megragadunk és szavainkkal körülírunk sokkal több, mint a mi kifejezőkészségünk. Leírni
akarjuk a leírhatatlant, kimondani akarjuk a kimondhatatlant, megfogalmazni akarjuk a megfogalmazhatatlant! De ahhoz, hogy valamennyire is megérthessük, kell a Szentlélek kiáradása.
Bár nem titkokat akarunk boncolgatni! Nem emberi értelemmel akarjuk megismerni Azt, Akié minden hatalom itt és odafent. Csak imádattal borulhatunk eléje. Neki van joga nekünk parancsolni, elvárni, hogy éljünk az Ő parancsolatait betöltő életet;
Őneki van joga megalapozottan ígérni.
Kijelentés, parancs és ígéret – ezek hatják át ezt
az előbb felolvasott igét!
A feltámadott és élő Krisztus szavai hangzanak. S
ezek a szavak döntő fontosságúak. Amit mond, az a
gyülekezet létét érinti.
A feltámadott Krisztus szól a tanítványokhoz. Az a
Jézus szól a tizenegyhez, Akivel együtt annyi csodálatos dolgot megtapasztaltak földi élete során. Aki irgalmával lehajolt a bűnösökhöz és életét adta értük.
Aki már itt, e földön megmutatta hatalmát. Aki nemcsak ígért, hanem be is teljesítette az ígéreteket.
Mert hatalmas erővel bír. Ahogyan már Dániel könyvében is olvashatjuk (Dán 7,14): „Hatalom, dicsőség
és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem
semmisül meg.”
Jézus kihangsúlyozza, hogy Isten az ő kezébe
adott minden hatalmat mennyen és földön. Krisztus
a mennyben van, Istennél, de a földön is minden hatalom az ő kezében van. Ő annak az új világkorszaknak az Ura, amely az Ő feltámadásával valóság lett.
Isten őáltala cselekszik, ő nyilatkoztatja ki az Atyát,
s Ő az egyetlen út az Istenhez. Isten cselekszik
Krisztus által. A Fiú nem egy újabb, egy második istenség az Atya mellett. Az Atya adta neki a hatalmat
– minden korlátozás nélkül – a földön is, és az ő
akaratát hajtja végre.
Ennek az isteni és királyi hatalomnak a szolgálatába állítja a Feltámadott Jézus a tanítványokat, és
rajtuk keresztül akar minket is szolgálatba állítani,
elküldeni a világba – az emberek közé. Hogy mindazt, amiről hallottunk, továbbadjuk. Hogy az örömhír, az evangélium eljusson, eljuthasson minden emberhez.

Ma talán a szokásosnál is komolyabb kicsengése
van a „hatalom” szónak. Akkor, amikor különféle
erők küzdenek a hatalomért, a hatalomra jutásért.
Amikor emberek a többiek támogatását remélve
tesznek ígéreteket a maguk mögött tudott, vélt,
vagy remélt erő birtokában. A „hatalom” csábító az
emberek többségének. De vajon annak birtokában
tudnak-e élni is vele? Tudnak-e élni, és nem visszaélni vele?
Kedves Testvéreim! Krisztus szolgálatában állva,
őt követve, mi is egy hatalom szolgálatában állunk.
S ebből következik a felelősség is.
Mivel Krisztus hatalma nem ismer határokat, azért
az ő tanítványainak is hirdetniük kell az ő hatalmát
minden nép között, hogy azok is az ő tanítványai legyenek. Hogy általa bűnbocsánatot és életet nyerjenek.
„Menjetek … tegyetek tanítvánnyá minden embert!” – hangzik. Parancs, ami mögött erő van. Indítás egy úton, amelyhez erőt ad. S benne felragyog
csodálatos ígérete. Az, hogy én is részese lehetek
ennek a csodának. Nincs többé kiválasztott nép, hanem mi is, mindnyájan kiválasztottak, kiváltságosak
vagyunk, mert az övéi lehetünk. Mi, mindnyájan.
Sokan azt gondolják, hogy az üzenet továbbadása
csak egy kiválasztott kör feladata lehet.
Valaki azt mondta, hogy az első évszázadban az
evangéliumot nagyon találékony módszerrel adták
tovább. Személyes evangelizáló módszernek nevezték, és igazán eredményes volt. Eredményesebb,
mint a mi mai telefonos, televíziós és egyéb módszerünk. A samáriai asszony - Jézussal való találkozása
után - elvitte az evangéliumot a városba, és sokan
hittek Jézusban az asszony beszédéért. Amikor találkozott a samáriai asszony Jézussal, azonnal elfutott
a városba, hogy mindenkinek elújságolja a jó hírt.
Mozdult, hogy elvigye és továbbadja az örömhírt, az
evangéliumot.
Az emmausi tanítványok nem csak megörültek,
amikor felismerték útitársukban Jézust, hanem fontosnak tartották, hogy továbbadják, másoknak is
elmondják, hogy világgá kürtöljék a jó hírt. Nem
vártak vele alkalmas időre. Még akkor, este, visszamentek Jeruzsálembe.
Mai egyházunkban, mai gyülekezeteinkben ég-e a
missziós lelkület? Szétszórt, kicsiny gyülekezeteinkben, családokon belül megértjük-e a nekünk is szóló
üzenetet? Hallatszik-e az imádság, megszólal-e az
ige az otthonok falai között? Vagy – sokan úgy gondolják, hogy – ez csak lelkészi feladat?
Egyre több olyan szülő, nagyszülő koporsója mellett állunk meg, akik családjuk „tanítói” voltak. Vane munkájuknak folytatója? Isten akkor is Isten marad, ha mi széthullunk. De nekem, és mindnyájunknak egykor ezért felelnünk kell! Urunk parancsot
adott, amit teljesítenünk kell. Nem könnyű, de nem
is végrehajthatatlan parancsot. És hozzá erőt is ad!
Szülők, keresztszülők, nagyszülők, gyülekezeti
tagok! Érezzük-e ezt a hatalmas felelősséget? Vajon
megtettünk-e, s megtettem-e én is mindent? Nem
csak lelkészként, de szülőként, vagy nagyszülőként
is?
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Olvastam valahol, hogy egy madártannal foglalkozó tudós azt kutatta, hogy „Miért énekel a fülemüle?”
Kutatása során meglepte, hogy a fülemüle apukák
- ugyanis csak a hímek énekelnek -, amikor a kicsik
kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. Miért
énekel a fülemüle apuka éjjel - nappal? Miért nem
elég csak nappal?
A tudós kivett három fiókát a hímek közül. Bevitte
a lakásába és táplálta őket. Majd három hét múlva
visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, majd ivarérettek lettek, és ez a három, amelyiknek hiányzott
az apukás három hét, olyan rikácsoló hangot adott,
hogy a nőstények elmenekültek tőlük. Ilyen helyzetben nincs házasság, nincs fészek, nincs nemzedék,
nincs folytatás. Mert az a kis buta állat tudja, - hogy
neki hat hete van, hogy beleénekelje a szükséges
dallamot a fiókák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy
biztosítsuk a jövőt.
Testvéreim! A mi kezünkben legalább 18 évig ott
vannak a gyerekek. Vajon mit tudunk beleénekelni a
szívükbe? Bele tudtuk-e / tudjuk-e énekelni az
egyetlen dallamot, hogy: "Jézus te égi szép, tündöklő fényű név"?
Sok szülő kesereg, és mondja: itt hagyott a gyerek, elment, és miket csinált? Hát nem énekelte bele
a szülő a dallamot! Az a kicsi madár tanú lesz nagyon sok keresztyén szülő ellen, mert tudja: hat hete van. Szünet nélkül énekel, végkimerülésig. Aztán
elengedheti a fiókáit. Lesz házasságkötés, lesz új fészek. Jönnek a kis tojások, jön az új nemzedék, van
folytatás. Lesz élet!
Jézus az életről szól! De nem az elmúlóról, a végesről, hanem az örök életről! Nagy tehát a tét!
Hittanórákon is hangzik az ének a Megváltóról.
Konfirmációi előkészítőkön is erről tanulunk. De az
előtt és az után? Hangzik-e a mi bizonyságtételünk –
fiataloké és idősebbeké, tanulóké és tanítóké, szülőké, nagyszülőké -, hangzik-e a mi énekünk is arról,
hogy „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen?” Mert nagyon-nagyon sok múlik
ezen! Az üdvösség! A reánk bízottaké is, de a mienk
is!
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” – hangzik.
Hirdessük hát szeretetét.
Szász Béla író ezt írja: „A szeretet az a hatalom,
amely emberek között minden gátat ledönt, minden
akadályt legyőz; az a fátyol, amelyet mások bűneire,
hibáira vetünk; az a fény, amely bevilágítja a kétségbeesés sötét éjszakáit. A szeretet az a láng, mely
családi tűzhelyünkön lobog, de egy egész világra képes meleget árasztani; az a világ, amelyben csak
testvérek vannak; az az út, amely a legközelebb vezet az Istenhez.”
Zinzendorf – a herrnhuti közösség lelkésze – pedig ezt mondja: „A törvények dörgése egyetlen szívet sem tud összetörni, de a szeretet örömüzenete a
sziklát is meg tudja lágyítani.”
Testvéreim! Az evangélium nem más, mint Isten
szeretetének örömhíre!

Sok ma is a kételkedő, nemcsak „némelyek”. Még
a magukat tanítványoknak vallók között is. Menj
testvérem, hogy az élő Úr Jézus Krisztusról szóló hiteles bizonyságtételeddel hitre jussanak mások is.
Igen! Övé minden hatalom – nemcsak a földön,
hanem a mennyben is. Parancsol és elvár. S elvárása: hogy megtartsuk mindazt, amit Ő parancsol.
Erre csak úgy lehetünk képesek, ha tanítványai
leszünk. Ha vele élünk, ahogy a tanítvány is együtt
élt Mesterével. Vasárnap, énekeskönyvvel és Bibliával a kezünkben, de hétköznapokon is, a munkahelyen vagy az iskolapadban is. Vele, a Szentháromság
egy Istennel. Tart, hogy másokat is megtartson általam. Hogy hallott igéje meggyökerezzen bennem s
boldog lehessek. Akkor is, ha úgy érzem, megingott
a talaj a lábam alatt. Mert szeret, akkor is, ha nem
vagyok méltó rá.
A missziói parancs mindnyájunkat kötelez. Egy
misszionáriustól (Morrison Róberttől) közvetlen indulás előtt a New-yorki kikötőben megkérdezte a kapitány, vajon csakugyan hiszi-e, hogy ő az óriási kínai
birodalomban tud valamit tenni a bálványimádás ellen? Azt felelte, hogy ő nem, de az Isten tud. A kapitány tovább vallatta: csakugyan azt hiszi, hogy a kínaiak elvesznek, ha ő nem prédikál nekik? Így válaszolt: Hogy ők elvesznek-e, azt nem tudom. De hogy
én elvesznék, ha nem prédikálnék nekik, azt tudom.
Félő, hogy olyanok kezdünk lenni, mint Jónás.
Tudta mi a dolga, de nem tette. Urunk nem az
eredményt kéri számon rajtunk. Hanem azt, hogy
megtettük-e azt, amit parancsolt nekünk! A száj azt
szólja, amivel csordultig van a szív. Neked – testvérem – mivel van csordultig a szíved? Fölébe kerekedik életedben a mindennapok gondja, vagy húsvét
öröme határtalan örömmel tölt el téged is, úgy, mint
az emmausi tanítványokat? S tudsz Róla testvérem,
te is – mint az élő Úrról – bizonyságot tenni?
És Ő – ígérete szerint – velünk van és velünk marad minden nap, a világ végezetéig. A Pünkösd csodája ez, a Szentlélek kitöltése. Hogy egyesítsen minket az Atyával és a Fiúval.
„Veletek vagyok!” Ez a Szentháromság ígérete.
Ígéret, amely örökre szól!
Jézus isteni hatalommal ígéri megsegítő jelenlétét
övéinek. Jóllehet, ebben a világban élünk, a bűn és a
halál ösvényein járunk, de Urunk velünk van. Hogy
segítsen és szabadulást adjon a gonosz hatalmával
szemben.
Így záródik az evangélium szava szoros gyűrűvé
azzal, amit az elején olvashatunk: Jézus a Krisztus,
„Immánuel”, vagyis „Velünk az Isten”. S erre csak a
Szentháromság dicséretével válaszolhatunk.
Ahogyan imádságainkat is, ha az Atyához intézzük, így zárjuk: „a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki
Veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön
örökké.”
Testvéreim! Halljuk meg a küldő szót, hogy valóban Krisztus tanítványai lehessünk!
Egy amerikai városkában egy embernek az volt a
dolga, hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat közeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy lámpást,
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hogy figyelmeztesse a keskeny úton arra járó autósokat a vonat közeledtére, hogy megálljanak, amíg a
vonat elhalad.
Egy bizonyos estén szokás szerint arra jött a vonat, és a férfi elfoglalta a helyét, hogy figyelmeztesse az arra haladó autósokat. Látta is, hogy messziről
közeledik egy autó a vasúti sínek felé, így hát elkezdte lengetni lámpását a holdsütötte estében. Az
autó csak jött tovább, úgyhogy az ember még gyorsabban lengette a lámpást. A vonat már csak másodpercekre volt az átjárótól. S a kocsi még csak
nem is lassított.
A férfi nem hitt a szemének. Még erősebben lengette a lámpását. De az autó csak jött tovább. Már
majdnem az átjáróhoz ért, és a vonat egyre közelebb ért. A férfi nem állhatott tovább az út közepén.
Újra teljes erejéből meglengette a lámpást, ám az
autó teljes sebességgel közeledett. Végül a férfi elugrott az útból, ahogy az autó tovább száguldott, és

összeütközött a vonattal. Az autó minden utasa
meghalt.
A nyomozás során a bánat sújtotta férfi azt mondogatta a hatóságoknak, hogy ő megpróbálta figyelmeztetni a közeledő járművet, de az nem állt
meg.
A rendőr így szólt az átjárónál dolgozó férfihez:
„Uram, ön valóban meglengette a lámpást – de elfelejtette meggyújtani!”
Testvéreim! Jézus arra hívott el bennünket, hogy
fények legyünk a világban. A mi feladatunk: elvinni
az evangélium jó hírét mindenkinek, akinek csak
tudjuk. De mit sem ér beszélni az embereknek Jézusról, ha a bennünk levő fény nem ég. Krisztus fénye nélkül szinte hatástalan, bármit is teszünk.
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet…” – Krisztusra mutatva, hogy az emberek higgyenek Benne,
és éljenek. Örökké! Ámen.
(Mihácsi Lajos)

Egyházkerületi missziói nap – Győrött
2014. május 31-én mintegy ezer emberrel együtt
részt vehettünk a Nyugati Egyházkerület missziói
napján Győrben.
A köszöntések után Szemerei János püspök úr
nyitó áhítatában az evangélium titkáról beszélt.
Utána Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megyei
kormánymegbízott tartott beszámolót a 2013-as árvíz elleni küzdelemről, amelyben személyesen is
részt vett.
Mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta Uzsalyné
Pécsi Rita előadását az „Értelmi intelligencia- avagy
a kapcsolatépítés titka” címmel.
Közben a gyerekek az edzőcsarnokban színes
programokon vehettek részt, volt bábozás, bűvészkedés, éneklés, csoportjátékok Luca unokám nagy
örömére.

A finom ebéd után érdekes előadások zajlottak
több helyszínen, többek között a cigánymisszióról,
börtönszolgálatról, férfikörökről. Mi Lackner Pál, volt
tábori püspök képekkel illusztrált érdekfeszítő beszámolóját hallgattuk meg az afganisztáni küldetéséről.
Az evangélikus kórus koncertje után minden jelenlevő összegyűlt a záró, úrvacsorás istentiszteletre, melyen Simon Réka büki lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát.
A nap végén lélekben feltöltekezve, élményekkel
gazdagon indultunk haza.
Dobos Zoltánné, Berta- Dobos Eszter, Berta Luca - Gyóró

Felújítások gyülekezetünkben

Gyóró - szószék szentelés

Vadosfa:
- Templom: június végére elkészült a templom és
környezetének teljes felújítása. Az összköltség –

amelyet állami és egyházi pályázatokból sikerült előteremteni, s amelyhez gyülekezetünk tagjai is jelentős mértékben hozzájárultak – meghaladja a 27 millió Ft-t.
- Gyülekezeti ház (káplánszoba): elkészült a tető
felújítása új cseréppel, valamint a bádogozás. Már
csak a külső vakolat javítása van hátra.
- Orgona: Június közepére elkészült az orgona teljes felújítása. A 2,8 milliós felújítást az Országos
Egyház, valamint gyülekezetünk Alapítványának támogatása tette lehetővé.
Dr. Wagner Szilárd – aki a pályázat összeállításában
és a lebonyolításban kezdettől fogva részt vett, valamint a munkálatokat is felügyelte, - az átadási
jegyzőkönyvben a következőket írta: „az orgonaépítő
cég a szerződésben vállalt munkákat hiánytalanul és
kiváló minőségben végezte el. Ezáltal a hangszer liturgikus használatra újra maradéktalanul alkalmassá
vált, hangminősége pedig orgonahangversenyek
megtartására is alkalmassá teszi.”
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Gyóró: elkészült az új szószék, amelyet hivatalosan
Gabnai Sándor esperes adott át július 27-én, az is-

tentiszteleten (ld. fenti kép).

Alapítványi támogatás
Alapítványunk pályázati úton komplett hangosító
rendszert nyert, amely a vadosfai templomban már a
konfirmációkor is jó szolgálatot tett. A vezeték nélküli mikrofonok segítségével a konfirmandusok válasza is mindenki számára jól érthető volt a konfirmációi vizsgán.

A laptop és a projektor sok lehetőséget ad különféle közösségi programok megvalósítására is. Köszönjük a pályázat elkészítésében és végig vitelében
részt vállalók munkáját.

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megáldottuk

Megkereszteltük
- ápr. 20-án, Kisfaludon Batári Csabát (Batári Csa-

ba és Ments Alexandra gyermekét),
ápr. 21-én, Gyóróban Prajczer Dávidot (Prajczer
Péter és Németh Renáta gyermekét),
máj. 18-án, Vadosfán Székely Patrikot (Székely
István és Szalai Petra gyermekét),
jún. 1-én, Vadosfán Szűcs Áront (Szűcs Norbert
és Horváth Anita gyermekét),
jún. 1-én, Kálmán Zoltánt (Kálmán Zoltán és
Németh Orsolya gyermekét),
jún. 29-én Vadosfán Mészáros Gabriellát (Mészáros Norbert és Srágli Zsuzsanna gyermekét)
júl. 13-án Horváth Richárdot (Horváth Imre és
Balogh Brigitta gyermekét).

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

- máj. 17-én, Sopronban Győri Péter és Varga
Nóra (Mihályi),

- máj. 24-én, Kisfaludon Tarr László és Varga Erika (Kisfalud),

- jún. 7-én Vadosfán Garab Gergely és Császár
-

Ildikó (Potyond),
jún. 21-én Vadosfán Nagy Dávid (Magyarkeresztúr) és Licskai Veronika,
jún. 28-án Vadosfán Tompos Bálint (Mihályi) és
Tóth Anita,
aug. 9-én Vadosfán Ross Marley és Csiszár
Gabriella házasságát.

Isten áldása kísérje ifjú testvéreink közös életét, Urunk tartsa meg őket egymás iránti szeretetben és hűségben.

Eltemettük

- jún. 4-én Kisfaludon Soós Jolánt (84 éves),
- jún. 20-án Zsebeházán Tatai Imrét (59 éves),
- máj. 25-én, Vadosfán Deák Bencét, Kálmán - júl. 21-én Potyondon Rosta Imréné sz. Szalóky

Megkonfirmáltuk

Ákost, Mátis Gergőt, Nagy Esztert, Nagy Ritát
(Kisfalud), Kispál Biankát (Mihályi)

-

Jézus mondja: „… tegyetek tanítvánnyá minden
népet … tanítva őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam nektek.”

Erzsébetet (90 éves),
aug. 1-én Kisfaludon Balogh Jolánt (88 éves),
aug. 2-án Magyarkeresztúron Maráczi Istvánné
sz. Tar Zsuzsannát (87 éves),
aug. 2-án Magyarkeresztúron Varga Lászlót (64
éves).

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

Alkalmaink az év végéig
•
•

•
•

Szeptember 6-án, szombaton lesz Kisfaludon falunap lesz. Az ökumenikus istentisztelet de. 11
órakor kezdődik az evangélikus templomban. Igét hirdet: Havassy Bálint róm. kat. plébános.
Szeptember 7-én, vasárnap a gyülekezetben az istentiszteletek elmaradnak, mivel aznap de. 9
órakor kezdődik Sopronban, az evangélikus templomban Tóth Károly megválasztott lelkész beiktatása, majd a felújított gyülekezeti ház szentelése – egyházkerületünk püspökének szolgálatával. Erre az
alkalomra szeretettel hívogatjuk gyülekezetünk tagjait.
Szeptember 20-án, szombaton lesz Mihályiban a falunap. A program még egyeztetés alatt van.
Szeptember 21-én, vasárnap a megszokott rend szerinti alkalmak elmaradnak, mivel aznap du. 2
órakor lesz Vadosfán ünnepi hálaadó istentiszteletünk. Minden testvérünket arra az alkalomra
várjuk! (meghívót lásd az 1. oldalon!)
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Dátum

Nap

2014.
aug.. 31.
szept. 6.
szept.. 7.
szept.. 14.
szept.. 21.

V

szept.. 28.

V

okt..
okt..
okt..
okt..
okt..

V
V
V
V
P

5.
12.
19.
26.
31.

Offer- Ünnep
tórium
x
Szentháromság ü.u. 11.
TANÉVNYITÓ

Szo
V
V
V

x

Falunap
Szentháromság ü.u.
Szentháromság ü.u.
Szentháromság ü.u.
HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET
Szentháromság ü.u.
HŐSÖK NAPJA
Szentháromság ü.u.
Szentháromság ü.u.
Szentháromság ü.u.
Szentháromság ü.u.
Reformáció

Vados- Gyóró
fa

Kisfalud

Magyarkeresztúr

Mihályi

Potyond

Zsebeháza

10.00
11.00

12.
13.
14.

-

15.

10.00

16.
17.
18.
19.

09.45

nov.. 1.

Szo

nov.. 2.
nov.. 9.

V
V

nov.. 16.
nov.. 23.
nov.. 30.
dec.. 7.
dec.. 14.
dec.. 21.
dec.. 24.
dec.. 25.

V
V
V
V
V
V
Sze
Cs

Megemlékezések a
temetőkben
Szentháromság ü.u. 20.
Szentháromság
ü.u.u.e.e.
Szentháromság ü.u.u.e.
Szentháromság ü.u.u.
Ádvent 1.
Ádvent 2.
Ádvent 3.
Ádvent 4.
Karácsony este
Karácsony

dec.. 26.

P

Karácsony 2.

dec.. 31.

Sze

Óév

2015.
jan.. 1.

Cs

Újév

09.45
14.00

09.45

14.00
15.15

11.00
11.00
11.00
11.00

14.00

09.45

14.00

14.45

17.00

15.15

09.45

14.00

11.00
11.00

09.45

09.45

15.15
14.00

09.45

09.45
09.45
09.45
09.45
16.30
09.30
úrv.
11.00
úrv.

14.00
15.15
14.00 úrv.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

15.15
-

15.15
14.00

17.30 ev. 16.30
templom
15.15
14.00

15.15
14.00

11.00
úrv.

09.30
úrv.

15.30
úrv.
14.00
úrv.

09.30
úrv.
11.00
úrv.

11.00
-

-

09.45

17.00
úrv.
15.45

14.00
-

14.00 úrv.

11.00
úrv.

09.30
úrv.

15.30
úrv.
14.00
úrv.

Iratterjesztés
Kérjük, hogy a 2015. évi egyházmegyei falinaptár, kalendárium és útmutató igényüket jelezzék a
gondnokoknál. A „Dunántúli Harangszó” is újra előfizethető!

Aki közvetlenül szeretne értesülni gyülekezetünk eseményeiről, alkalmairól,
híreiről, jelezze ezt e-mail címe megadásával.
Egyházközségünk számláját a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetjük.
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 összeg célját!
A Takarékszövetkezet mihályi - az AGRÁR Rt. épületében levő - gyűjtőpénztárának nyitvatartási ideje:
Hétfőn 12.00-16.00 óra, Csütörtökön: 07.30-14.00 óra
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163

Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8.

Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2014.08.11.
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