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Bodás János: Virágvasárnap

s könny harmatoz hosszú szakállakon.

Csak hulljatok virágok, pálmaágak
Csapongjon a piros szárnyú öröm
S higgyétek, hogy Dávid utódja jön
Szabadságszerző győzelmes királynak.
Ő... látja már, hogy messze mint a felleg,
Fekete átok varjúraja vár
És szárnyra kap, s hogy nemsokára már
Káromkodnak, akik most énekelnek

Minden arc fénylő, elragadtatott.
Hozsánna száll ujjongva szerteszét.
Száz anya áll az út kétoldalán,
feje fölé emelve kisdedét.

Ő... tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,
Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,
Nem marad bennük se remény, se hit...
S egy szürke fa a borzongó erdőbe,
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,
meg-megrázza zörgő leveleit...
----------------------------------------------------------Jeruzsálem felett a nap megáll
meghökkenve, földi fénytől vakon:
pálmák bókolnak, lomb-eső hull,

A nap csak ámul, szemének se hisz,
és keresi, kit ünnepel a nép?
Nem lát mást, csak egy szelíd alakot,
s egy szamarat, mely bólogatva lép.
Nincs pompa, nincs ékes királyi dísz,
így vonul a szegények Mestere.
szemében könny, szívének fáj az ünnep,
s mellére hajlik bánatos feje,
de mégis Isten, kit csoda kísér,
melyhez hasonlót a nap sohse lát,
hogy úgy fogadjon egy koldust a nép,
mint diadalmas hadvezért, s királyt,

Böjti számunk tartalmából
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a nép mely porban csúszik, talpát nyalja,
azoknak, akik durván rátaposnak,
a nép, most egyszer! hozsánnát kiáltott
a megvetettnek, az alázatosnak!
Aranypír száll a sokaság felett
de rossz agyakban erjed már a végzet.
Jaj, nem tudja még senki sem, csak Ő,
Hogy ötödnapra a föld mire ébred.

„A tanítványok … odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.” (Mt 21,6-9)
Azt gondolom – egy-egy igehirdetés alapigéjét hallgatva – gyakran elgondolkozik az igehallgató gyülekezet. Vannak alkalmak, amikhez szinte várjuk az
odatartozó igét, s meglepődünk, ha nem az szólal meg, amit vártunk. Miért
éppen ez, és miért nem az a másik?

Virágvasárnap ilyen ellentétekből tevődik össze. S ilyen ellentétek feszülnek a
beszámolók között is: egyfelől az alázatos, csöndes király, másfelől a túlfűtött,
ujjongó tömeg.
A közelgő húsvéti ünnepre az ország minden részéről özönlik a nép. Jézus is
jön, tanítványaival együtt. Bár nem először, de most utoljára. Azért jön, hogy
beteljesítse Atyja akaratát. Azért jön, hogy elvégezze a megváltás nagy tettét.
Ő pontosan tudja, hogy mi vár rá Jeruzsálemben: a kereszt, és a kínos halál.
Most még volna lehetősége kitérni a szenvedés elől. A nép királyt vár, és
Benne ismerik fel. Csak a nép élére kellene állnia! Amit ott, a pusztában az
ördög eléje tárt és felkínált – a hatalom – még soha ilyen közel nem volt hozzá! A kísértés – mellyel a böjt kezdetét vette – most éri el a tetőfokát. Ami akkor látomás volt, az most kézzelfogható, elérhető lehetőséggé vált. De Jézus
– aki útja elején is elhárította a kísértést – állhatatos marad. Nem felejti el azt,
amiért küldetett. A sokaság kiáltása még inkább emlékezteti küldetésére. „Áldott, aki jön az Úr nevében!” – hangzik. Igen, Ő az Úr nevében jön. De nem
abban a földi királyt váró értelemben, ahogyan a tömeg gondolja!
Az Úr nevében jön, az Úr megbízásából jön! Ahogyan Izrael prófétái jöttek
egykor, hirdetve a küldő akaratát. Isten akarata volt elhangzó szavuk, melyhez ígéret és fenyegetés ellenére is kötötték magukat, nem engedve belőle
egy jottányit sem!
Egy földi király követe valójában mindig a küldő, a megbízó kinyújtott keze.
Aki a küldője akaratát köteles képviselni. Jézus – aki az Úr nevében jött – alárendelte saját akaratát Atyjának. „Ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem
ahogyan Te!” – mondta, és cselekedte is. Ennek az akaratnak engedelmeskedik, amikor nem nyúl a földi dicsőség után, hanem megmarad azon az
úton, amelyet Isten jelölt ki számára. Még akkor is, ha annak végén töviskorona, kereszt és halál vár rá.
Ő engedelmes volt! Hány embert meg tud, és meg tudott már szédíteni a csillogás! Mint navarrai Henriket, aki a franciaországi protestánsoknak, a hugenottáknak volt az egyik vezére, s akinek a király egyik húgával való eljegyzé-

Az előttünk álló ünnep – virágvasárnap – az utolsó nagy lélegzetvétel a
nagyheti események sodrásában. A hangzó ige is az, amit vártunk, - a jeruzsálemi bevonulás története. Ami érdekes, ami meglepő és különleges, hogy
ezt az igét hallhatjuk ádvent 1. vasárnapján is. Amikor az evangéliumban
hangzik a bejelentés: „Íme, királyod jön hozzád!” Most pedig a nagyhét küszöbén ennek az evangéliumnak a szavaival köszöntjük Sion fejedelmét:
„Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében!”
Ugyanaz az ige, ugyanaz a tartalom, és mégis mennyire más érzések kerítenek minket hatalmukba. Miért? Azért, mert más a keret, s az mennyire meghatározó.
Ki ne tapasztalta volna, hogy ugyanaz a kép mennyire másként hat egy világos, és mennyire másként egy sötét keretben; vagy ugyanaz a táj egészen
más benyomást kelt napsütésben, és megint mást borús, felhős időben.
Míg ádvent kezdetén teljes szívvel örülünk a király érkezésének, a mostani
örömünkbe azonban szomorúság vegyül. Most nem a végtelenbe tekintünk,
mert látásunkat megtöri a nagypénteki kereszt előre vetítődő árnyéka.
A szomorú, tragikus események ugyan már látótávolságba kerültek, de most
még az örömre figyelünk. Azonban ez az öröm már nem zavartalan! A szent
városba bevonuló Jézus útjára virágokat szórnak, de a virágok között már látjuk a tövist is. Az örvendező sokaság zöld gallyakat vagdal a fákról, hogy hódolata jeléül Jézus lábai elé rakja; miközben benn a városban – talán éppen
ugyanakkor – fát faragnak, amelyből viszont kereszt készül a bevonuló számára!
Bár itt még lelkes hozsannázás – „Szabadíts meg! Segíts meg!” kiáltás hangzik, de fülünk már előre hallja az egyre erősödő „Feszítsd meg!”-eket.
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se szolgált alkalmul a Szent Bertalan éji kegyetlen mészárlásra, amelyben, és
a vele megindult üldözések során mintegy harmincezer protestáns vesztette
életét.
III. Henrik a halálos ágyán őt szemelte ki s nevezte meg utódjául. Mivel protestáns volt, s a koronát csak úgy nyerhette el, ha katolikussá lesz, vállalta.
Múltját a korona csillogásáért megtagadta azzal a híressé vált mondattal: „Párizs megér egy misét!”
Jézus nem inog meg. A földi dicsőség nem vakítja el. Ő az Úr nevében jön, s
annak akaratát cselekszi.
Ünneplésben, hódolatban nincsen hiány! Csak az a baj, hogy a hódolat, a
tisztelet másnak szól. Annak, akit Jézusban látni vélnek, akinek őt tudni akarják. De azután majd akkor, amikor ebben a reménységükben csalódnak, egyszerre elfordulnak tőle. Hát még majd akkor, amikor a helytartó előtt tett vallomása kiszivárog, hogy „az Ő országa nem ebből a világból való!” (Jn 18,3)
Az emberek csalódása a dicsőítést pillanatok alatt „Feszítsd meg!”-gé torzítja!
Igénk egy tudósítás a múltból, az evangélista által. Vagy netán mai helyzetkép is ez?
A mai kor embere ideges, s örökös várakozásban él. Ritka ma az az ember,
aki elégedett helyzetével. A legtöbben valami jobbat várnak. Mit, vagy kit? A
Megváltót? Jézust?
A legtöbben ma is a földi Megváltót látják meg benne. Azt gondolják, hogy ha
néha megünneplik Őt, ha néha elmennek a templomba, ha időnként imád-

koznak Hozzá, akkor helyzetük egyszerre megváltozik: több lesz a kenyér, s
kevesebb lesz a nélkülözés. S ha mégsem következik be az, amit vártak,
egyszerre elpártolnak Jézustól. S nemcsak azokra igaz ez, akik csupán puszta számításból állnak melléje!
Egy-egy ünnepélyesebb pillanatban – keresztelő, esküvő vagy konfirmáció
alkalmával - elhangzik, hogy „Jézust el nem bocsátom”, vagy „Ma újra hűséget fogadok”. Azután amikor jön a kísértés, amely akár csak egy kicsit jobb
életet kínál, vagy netán próbatételek következnek, hányan inognak meg hitükben, hazudtolják meg addigi énjüket, s lesznek zúgolódókká.
Virágvasárnap hozsánnázni, vagyis jó körülmények között keresztyénnek
lenni milyen könnyű, magától értetődő; de a kereszt tövében is kitartani Jézus
mellett, a nehézségek között is megállni a hitben – bizony ez az igazi keresztyénség próbaköve. Ha akkor is el tudjuk mondani: „legyen meg a te akaratod!”
A virágok – amelyeket Jézus lába elé szórtak – hamar elhervadtak. A lelkesedés csupán szalmaláng volt. A külsőségekben megnyilvánuló ünneplés
nem tart sokáig. Jézus fogadására nem elég a hozsánna; hit és szeretet kell
hozzá. Hogy ne csak várjuk, ne csak köszöntsük, hanem be is fogadjuk őt.
Őt, a Királyt, akié a hatalom már most, itt a földön éppúgy, mind a mennyben.
Most, és mindörökké. Ámen.

Választások után és előtt
Két fordulóban, a március 4-én Mihályiban és március 11-én Magyarkeresztúron tartott közgyűléseken megtörténtek az általános tisztújítás keretében a választások, amelyek a következő eredményt hozták:
felügyelő:
Sümeghy Péter – M
másodfelügyelő:
jegyző:
Németh Ferencné - Mk
pénztáros:
Kálmán Györgyné - V
számvevőszéki elnök: Ódorné Árvai Margit - K
számvevőszéki tag: Bödecs János – M, Kálmán István – M, Sümeghy Péterné – M, póttag: Pintér László – M, Németh Ferencné - Mk
jelölőbizottsági tag: Balogh Dénes – K, Kissné Varga Katalin – K, Kovács Attila – M, póttag: Burus Vendelné – K, Náray Lajos - Zs
egyházmegyei küldött: Sümeghy Péterné – M, póttag: Babos- Zsirai Frida – M, Kiss Csaba - M
tiszteletbeli presbiter: Kálmán István – K, Kovács András – M, Kovács Imre – Mk, Kovács Imréné – Mk, Marics Gyuláné – M, Németh Erzsébet – Mk, Németh
Miklósné – Mk, Pintér Béla – M, Tóth Jánosné – Mk, Tömböly János - M
Gyóró
gondnok:
Kovács Béla
presbiter:
Dobos Zoltánné,, Horváth Józsefné, Kovács István, Kovács József, Varga Krisztina
Kisfalud
gondnok:
presbiter:
Árvai Balázs, Balogh Dénes, Kálmán Gábor, Kissné Varga Katalin, Nagy Árpád, Nagy Zoltán, Németh József, Pfahnl László, póttag:
Csákányné Dömötöri Ilona, Kiss Előd
Mihályi
gondnok:
Bálint Kálmán
presbiter:
Horváth Gábor, Horváth Szabolcs, Kovács Attila, Pintér Jenőné, Pintér László, Sümeghy Péterné, Szűcsné Pintér Szilvia, Varga József,
Zsirai Lajos, póttag: Kiss Csaba, Kiss Edit, Nagy Tibor
Magyarkeresztúr
gondnok:
Kovácsné Kálmán Gyöngyi
presbiter:
Horváth Jánosné, Kovácsné Kálmán Gyöngyi, Rácz Zoltán, Tóthné Nagy Lívia, Varga Lászlóné
Potyond
gondnok:
Kiss Bence
presbiter:
Böröczki Imréné, Halász Zoltán, Kiss László, Nagy Krisztina, Rostáné Farkas Szilvia, póttag: Molnár Imréné
Vadosfa
gondnok:
Tompos Sándorné
presbiter:
Szakács Lajos, Szalai Csaba, Szalai Csabáné, Székelyné Szalai Petra, Sztrokai Rita, póttag: Dan Andrásné, Kálmán Györgyné
Zsebeháza
gondnok:
Náray Lajos
presbiter:
Gacs Jenőné, Kovácsics Pál, Náray Katalin, Némethné Kovácsics Mónika, Varga-Tóth Lívia
A másodfelügyelői, valamint a kisfaludi gondnoki tiszt egyenlőre betöltetlen, mivel azokra érvényes és elfogadott jelölés nem volt. Ezek betöltésére egy későbbiekben induló új választással kerülhet sor.
Köszönjük, akik elfogadták a jelölést, de nem kerültek megválasztásra. Az ő segítségükre és szolgálatukra ugyanúgy számítunk ezután is.
Ezúton köszönjük meg a jelölő / szavazatszámláló bizottság munkáját, valamint a gyülekezetek segítségét, hogy minden szépen és rendben megtörténhetett.
Hálával gondolunk mindazokra, akik eddig – sokan több cikluson keresztül is – végezték szolgálatukat, s imádsággal mindazokra, akik folytatják, vagy éppen
most kezdik meg szolgálatukat. Isten áldása kísérje testvéreink életét, megválasztott és feladatot kapott testvéreink szolgálatát.
Az ünnepélyes beiktatás március 24-én, szombaton du. 4 órakor lesz Kisfaludon, a templomunkban.
Mihácsi Lajos h. lelkész áprilisi nyugdíjazása után - egyházkerületünk püspökének megbízásából - június 30-ig látja el a szolgálatot. A Soproni Evangélikus
Egyházmegye elnöksége lelkészválasztást előkészítő presbiteri ülést hív össze a VADOSFAI Evangélikus Egyházközségben 2018. április 4-én, szerdán 18 órára a mihályi templomba.
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Egyházmegyei jelölések
Az egyházmegyékben is folyamatban vannak a választások. Esperesre és egyházmegyei felügyelőre több jelölés is érkezett. A Csornán tartott közgyűlésen a
következő jelölések kerültek elfogadásra: Esperes jelölt: Ihász Beatrix beledi lelkésznő, Egyházmegyei felügyelőjelölt: Sümeghy Péter, vadosfai felügyelő. A választó egyházmegyei közgyűlés az előzetes terv szerint 2018. április 27-én lesz, Vadosfán.

Karácsony este történt
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek.”
Isten áldó szeretetét újra
átélve ünnepelhettük meg a
Szentestét
a
vadosfai
evangélikus templomban.
A bevezető ének után sor
került a gyerekek karácsonyi
műsorának bemutatására.
Annak ellenére, hogy több
korosztályú gyerek is részt vett
az ünnepélyen, nagyon ügyesen,
összehangolódva,
örömmel
szerepeltek,
köszönhetően
Hanvay
Enikő
lelkésznőhitoktatónak is, aki összeállította
a műsort, és betanította a
gyerekeket. A kis műsornak is
sikerült átadnia a karácsony igaz
üzenetét, rámutatva újra, hogy
mit is kell ünnepelnünk valójában
karácsonykor.
Az ünnepi istentisztelet

alapigéje nem a gyerek Jézusról szólt, hanem a felnőtt Jézus tanítása volt
Márk evangéliumából (10,13-16): „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket,
és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom
nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy
be oda.”
A záró ének a Csendes éj volt, és a gyerekek - akik az ünnepélyen
szerepeltek - az adventi koszorún még égő gyertyák lángjából gyújtottak
egyenként gyertyát, és az ének alatt állva, kézben tartották az égő gyertyákat.
A sok kis halvány gyertyafény szívmelengető hangulatot varázsolt az estébe,
s mindenki lelkét átjárta az Isten szeretete, mely el nem fogy, csak nő és
gyarapszik, ha egymásnak is átadjuk a szeretetet, úgy, mint a gyertya lángja,
mely attól, hogy egy másik gyertyát gyújtunk vele, nem fog kialudni, hanem
tovább ég.
A Vadosfai Evangélikus Egyházközségnek köszönhetően az ünnepélyen
szereplő gyerekek ez évben is kis karácsonyi csomagot is kaptak.
Kérjük Istent, hogy a Szenteste ünnepén átélt szeretet és béke áldását
adja ránk minden napon.

(Kiss Csaba)

A műsort kiegészítette, a betanításban oroszlánrészt vállalt, és végig segítette a
gyermekeket Kiss Csaba, akinek ezúton is köszönetet mondunk.

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

- december 15-én Kisfaludon Kiss Lászlóné sz. Varga Lídiát (74 éves),
- december 21-én Potyondon Böröczki Lászlóné sz Pirka Ilonát (86

Megkereszteltük
- 2017. december 26-án Magyarkeresztúron Farkas Dávidot, Farkas Csa-

ba és Németh Mária gyermekét,
- 2018. február 11-én Kisfaludon Zsirai Hanna Rozinát, Zsirai Tamás és Kégl Brigitta gyermekét,
- március 11-én Kiss Gergőt és Patrikot, Kiss Bálint és Preklet Petra gyermekét.
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.”

-

éves),
2018. január 9-én Mihályiban Marics Lászlót (71 éves),
január 12-én Mihályiban Rosta Jenőt (78 éves),
január 27-én Kisfaludon Csutak Ferencet (87 éves),
február 8-án Magyarkeresztúron Böröczki Józsefné sz. Lukács Saroltát
(88 éves),
február 22-én Mihályiban Bödecs Gézáné sz. Dömötöri Esztert (82
éves).

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

Eltemettük
- 2017. december 9-én Potyondon Kovács Lászlót (73 éves),

Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről sem. 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 az istentiszteletek alkalmával a gondnokoknál is.

Az egyházfenntartás ajánlott összege a 2018. február 17-én tartott presbiteri ülés határozata szerint
7.000 Ft/fő/év.
Elérhetőségek:
Mihácsi Lajos helyettes lelkész – (20) 824 6887

Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő – (20) 952 2953

Vadosfa –
Kisfalud –
Mihályi –
Zsebeháza –

Gyóró –
Magyarkeresztúr –
Potyond –

Tompos Sándorné gondnok - (96) 253 500; (20) 330 2938
Bálint Kálmán gondnok - (96) 950 095; (20) 824 2757
Náray Lajos gondnok - (96) 275 496; (70) 387 2259
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Kovács Béla gondnok - (20) 317 1139; (96) 256 235
Kovácsné Kálmán Gyöngyi gondnok - (30) 631 5590
Kiss Bence gondnok - (96) 282 319; (30) 974 7129
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MEGVÁLASZTOTT PRESBITÉRIUM IKTATÁSA
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Húsvét ü.u.6.v. (Exaudi)
KONFIRMÁCIÓ

máj.. 20.
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Pünkösd ünnepe

máj.. 21.
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jún.. 10.
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Böjt 6.v. Virágvasárnap (Palmarum)

Húsvét ünnepe
Húsvét 2. napja

Pünkösd 2. napja
2

Zsebeháza

Potyond

Mihályi

Magyarkeresztúr

Kisfalud 16.00 úrv.
Celldömölk ev. templom 10 óra - úrv.
„Híd a reformáció évszázadai fölött” - Közös ünnepi alkalom Celldömölkön 10 órakor a nemescsói, nemeskéri és vadosfai gyülekezetek
részvételével. Ezen a napon a négy gyülekezet lelkészei itt szolgálnak. Másutt nem lesznek istentiszteletek.
A szervezők kérik, aki teheti, - virágvasárnapra emlékezve – egyegy szál virágot vigyen magával s tegyen az oltár előtti vázába.
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úrv.
11.00 09.30
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úrv.
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11.00 09.30
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úrv.
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Nagypéntek
1

Kisfalud

Ünnep

Gyóró

Vadosfa

Dátum

vasárnap sorszáma

Nap

Fontosabb alkalmak a közeljövőben:

Szentháromság ü.u.2.v.
TANÉVZÁRÓ

10.00

Ha tudnak olyanról, aki kórházban van, vagy nem tud otthonából kimozdulni, de szívesen venné a látogatást, vagy úrvacsorát szeretne venni, kérem, jelezzék a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyházközségünk számláját a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetjük. Személyes ügyintézés legközelebb a Mihályi (9342 Mihályi, 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:
Gyóró:
Kisfalud:
Magyarkeresztúr:

59500186-11094690
59500186-11096609
59500186-11096582
59500186-11095952

Mihályi:
Potyond:
Zsebeháza:

59500186-11095608
59500186-11095615
59500186-11096599

Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szánják az összeget. A közleményben adják meg az utalt
összeg célját!
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163

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 – 1.800 Ft/példány/év.

Áldott húsvétot kívánunk!
„Harmadnap, húsvét hajnalán A kő még sírján sötétlett, De ő
mint élő kilépett. Halleluja, halleluja, halleluja!
Az angyal szólt: Ne féljetek! Szívetek Jézushoz vágyik. Üres a
sírja, nincs már itt! Halleluja, halleluja, halleluja!
Bízzatok! Él! Feltámadott! Leküzdött minden ínséget. Halálon
győzött az élet. Halleluja, halleluja, halleluja!” (EÉ 216,2-4)
Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8.

Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2018.03.12.
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