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Megtörtént Húsvét hajnalán a dicső-
séges feltámadás, de a tanítványok 
nem egyből hangolódnak rá. Egy kis 
idő még el kell, hogy teljen, sőt a 
későbbiekben nemzedékről-nemze-
dékre mindnyájunk életében, a húsvéti 
hit megszületéséhez idő kell. Isten 
ügyének a fogadtatása nagyon vegyes 
szokott lenni. Voltak, akik ellene 
mondtak Jézusnak, voltak, akik ellene 
mondtak Pálnak, és a mi közvetlen 
környezetünkben is vannak, akik elle-
ne mondanak az Élet Igéjének. 

Először is, a húsvéti üzenetet meg 
kell hallani. Mennyei Atyánk Jézus 
Krisztus által mondani akar nekünk 
valamit; nekem és mindenkinek egyen-
ként: A templomba járás értelme és a 
templomba járás csodája az mindig így 
születik meg: Lehetünk ott sokan, vagy 
kevesen – egyszer csak azt érzi meg az 
ember, hogy most engem érintett meg 
az Isten igéje. Ahogyan az emmausi 
tanítványok is együtt mentek Jézussal 
sokáig, és mégsem vették észre, hogy ki 
ő valójában. Egyszer csak kinyílt a sze-
mük, egyszer csak ismerős lett számuk-
ra Jézus hangja. Ezzel ugyanígy járunk 
mi is mindnyájan. Tehát a húsvéti hír 
hangzik ebben a világban, az Isten meg 
akar szólítani bennünket, különböző 
események és körülmények között. 
Hozzánk szól emberek által, tudja a 
nevünket, és egészen személyre szabot-
tan jön a közelünkbe az üzenettel, és 
egyszer csak meg tudja érinteni a szí-
vünket és gondolatainkat. Tehát meg-
szólítottak vagyunk ma is mindnyájan. 
Régen a templom ajtókon belépve jó 
nagy plakát formában imádságok is ki 
voltak téve; pl. a templomba érkezés 
imája: Uram, hallani akarom az Igédet, 
hiszen azért jöttem ide! 

A következő nagy kérdés, hogy 
megértjük-e az üzenetet? Érti-e min-
den ember Húsvét lényegét? Sokszor a 

nem értő emberek csak legyintenek,és 
azt mondják: „hogy a templomban 
mindig ugyan arról van szó, és azt meg 
lehet unni.”   Tulajdonképpen a húsvé-
ti üzenettől és a próféták összes üzene-
tétől nem elválasztható, hogy tényleg 
halál történt, és tényleg feltámadás tör-
tént. Mindez azért, hogy én magam 
megigazuljak, mindez értem történt, 
hogy én Isten gyermeke lehessek! Sok 
részletet tudnak az emberek a Bibliából. 
De nem áll össze a kép. Húsvét hajna-
lán áll össze egységgé a Biblia üzene-
te. Mindaz, ami beteljesedett, az én 
életemet is érinti. Erre ráérezni, amikor 
ezt a pillanatot elkapja az ember: az a 
megtérés pillanata. 

Befejező gondolat ennek az Igének 
kapcsán a termés. Tehát a meghallásnak 
és a megértésnek a megmozdulás a 
folytatása. Szeretem az igehirdetés előt-
ti imádságot, amit együtt mondunk: 
Urunk szentelj meg minket igéddel, a te 
igéd igazság! Ezzel az imádsággal az 
ember felkészíti magát. A jó földbe hul-
lott mag hozhat majd termést – harminc 
annyit, hatvan annyit, vagy száz annyit. 
Az embernek nemcsak másokkal, 
hanem saját magával szemben sem kell 
türelmetlennek lennie. Nem angyalok-
ká varázsol bennünket Isten Igéje az ő 
házában, de tény, hogy megszentel ben-
nünket. Ugyanakkor tovább tart a küz-
delem a magam életét és a világ sorsát 
illetően.  (Folytatás az 5. oldalon)
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Húsvét felé a böjti úton.
A böjti idõszak felénél járva, Isten

szólt az Õ népéhez Ézs 43, 22-25 ál-
tal. Csodálatos, ahogy az Úr tetteirõl
és terveirõl szól. Majd az Atyai zok-
szó és választottainak korholása kö-
vetkezett. "Nem engem hívtál segít-
ségül! Nem nekem áldoztál! Nem
engem követtél!" Szemléljük Izrael
népét, hogy lehetnek ilyenek? Ott a

hatalmas Isten köztük, mégis hátat
fordítanak neki. Ugyan ebben a tü-
körben milyen a mi nemzetünk, mi-
lyenek vagyunk mi? A magyar átlag-
ember arra sem emlékszik mit
mondtak a múlt héten a híradóban.
Nem, hogy mit ígértek neki négy év-
vel ez elõtt. Mostanra láthatná, ki-
mit váltott be az ígéretébõl. Talán
már arra sem emlékezünk mi volt a
tegnapi nap. Az egyik napról a má-
sikra élünk. Nem mérlegelünk, nem
tervezünk. Csak a mai napnak aka-
runk élni? Vagy van elképzelésünk a
jövõrõl? Istennel és Isten ügyével is
ilyenek vagyunk. Csak sodródunk az
árral, a világ áradatával. Az a hal,
amelyik csak sodródik a vízben az

döglött hal. Csak az élõ hal úszik a
vízben, leginkább szemben az árral.
Sok ember sodródik a magatehetet-
len világgal az örök halálba. Itt az
idõ a döntésre, a választásra! A vilá-
got teremtõ Isten a mi Atyánk. Nem
sodródhatunk. Éledjünk, kezdjünk
úszni. Kezdjünk élni, kezdjünk em-
lékezni és tervezni. Tudatosan élni,

nem pedig nap-
ról napra. Tu-
dom sokan fá-
radtak, tudom
sokan erõtlenek,
vagy elfáradtak.
Sok a gond, sok
a nyûg. A világ
súlya nehezedik
ránk. Nem bûn
az, ha Isten
gyermekei fá-
radnak és erõt-
lennek érzik ma-
gukat. Az a bûn,
ha a semmit te-
vés mocsarában
jól érezzük ma-

gunkat. 
Testvérek! A mennyei Atya szeret

minket ajándékokkal meglepni. Fi-
gyeli, mivel kedveskedhet gyerme-
keinek. Figyeli mi a kívánságunk.
Aki veszi a bátorságot és kér Istentõl
naponta erõt és energiát, kitartást a
feladataihoz, annak Isten megadja,
megadja bõségesen. Istennél kere-
sünk megoldást a problémáinkra,
vagy valaki másnál? Azt veszem
észre, az emberek inkább a világnál
keresik a megoldást. Néha úgy tûnik,
találnak is. Úgy tûnik, a pszicholó-
gus megoldja a dolgokat azzal, hogy
felszínre hozza és beszélnek a prob-
lémákról. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Clairvaux-i Bernát 
1090-1153 

Jesu, dulcis memoria.
Jézus édes Emlékezet.
(Ev.Ékv. 360.sz. ének)

Jézus, édes emlékezet,
Te adsz szívünknek örömet.
Se méz, se semmi nem lehet, 
Jelenlétednél édesebb.

Jézus, szívbéli szent öröm,
Igazság kútja, fényözön,
Gyönyör, túl minden gyönyörön,
Kihez a vágy közel se jön.

Ki téged ízlel, éhezik,
S szomjasabb lesz, aki iszik.
De másra már nem szomjazik,
Csak Jézusért óhajtozik.

Maradj velünk, Uram, maradj, 
Fényedbõl fényességet adj,
Elménkben ködöket ne hagyj,
Ki e világnak méze vagy! 

Ha szívünket látogatod,
Az igazság felragyog ott,
A hiúság elpárolog,
S a mélyben szeretet lobog.

Ezer vágyam feléd eped:
Mikor jössz, Jézus? - kérdelek.
Mikor vidítsz föl engemet,
S elégíted ki lelkemet?

A keresztút stációi Német Mihály szobrászmûvész alkotása
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túrmezei Erzsébet:

MEDDIG?
 
Uram, Teneked sok a Pétered,

sokak a nagycsütörtök éjszakáid.

S olyan kevés a csendes Jánosod,

aki nem ígér, nem fogadkozik,

de elkísér a Golgotáig.

Mert olyan könnyű azt kimondani

egy izzó percben: Meghalok Veled!

De annyi minden visszahúzna még,

ha ránk borul a szörnyű éjszaka,

ha érint a fagyos lehelet.

Talán csak egy kis gyermek mosolya,

vagy a hitves könnyfátyolos szeme…

Susognak a szélben ringó habok:

a halászbárka, otthon képe hív…

Ó, legalább búcsúzni kellene!

Hamu alól az életösztön is

felparázslik: Ó, ilyen hirtelen?

Egy percre olyan szép lesz a világ,

átölel minden színe, illata!

… S már el is hangzott a “Nem ismerem”!

Uram, Teneked sok a Pétered,

sokak a nagycsütörtök éjszakáid.

Ó, bár lennék csendes Jánosod,

aki nem ígér, nem fogadkozik,

de hű marad egész a Golgotáig!
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2015. február  22-én vasárnap tartottuk Sárváron a gyüleke-
zet presbitériumának 9. lelki és szakmai napját. 

Programunk az Úr napján istentisztelettel kezdődött. Böjt 1. 
vasárnapján, az Invocavit – segítségül hívás igen aktuális üze-
net volt, mert a célkereszt közepén érezzük magunkat a bűn ke-
zelését illetően. 

Márh Tivadar alpolgármester szólt először a gyülekezeti te-
remben helyet foglaló 42 főt számláló csoporthoz. Köszöntöt-

te a résztvevőket és a vendégeket, valamint arról szólt, hogy a 
Nádasdy család hitújító és befogadó szellemiségének örököse 
és tovább ápolója Sárvár városának közössége. 

Dr. Hafenscher Károly a Reformációi Emlékbizottság mi-
niszteri biztosa volt a délelőtti előadó. A reformáció nem mu-
zeális érték, hanem ma is megmozgató üzenet, így készülünk 
2017-re. Erre az eseményre a Vatikán is készül, az Egység Tit-
kárság vezetőjének, Koch bíborossal az élen. Azt is mondhat-
juk, hogy két Márton év van előttünk. 2016-ban Szent Márton 
év, 2017-ben pedig a Luther Márton által elindított reformáció 
500 éves évfordulója. 

A Reformációi Emlékbizottság naptárának ismertetésével 
egy rendkívül gazdag kép rajzolódott ki: GEKE rövidítéssel 
jelzett Európa reformációi városainak szövetsége szerveződik. 
Reformációi utak hálózatát építik, ami okos telefonon való 
megjelenítéssel is bejárható lesz. 

Sárváron és számos gyülekezet teremtő, gyülekezetet növelő 
program készülődik. Budapesten a Nemzeti Múzeumban rep-
rezentatív kiállítás lesz abban az évben. Tudományos kutatá-
si programok, hangverseny és színjátszó körutak, vetélkedők 

emelik az évforduló fényét. 
„Egy ország megújulása nem csak közgazdasági, hanem szel-

lemi és lelki kérdés is.” – húzta alá végül előadó vendégünk. 
Fehér asztal mellett, egy kissé kötetlenebbül folyt az ebéd 

idő. Idén is kemencében készült a résztvevők tányérjára a sok 
disznótoros finomság. Miután a testnek is megadtuk a szüksé-
ges ellátást, újabb két előadás következett. 

Ágh Péter országgyűlési képviselő azon a napon a veszprémi 

kötelezettségét megszakítva érkezett közénk. Előadása első fe-
lében arról szólt, hogy a FIDESZ az egyházak stratégiai partne-
re. Majd egy személyes hitvallásból úgy ismerhettük meg poli-
tikus vendégünket, mint aki egyúttal keresztyén testvérünk is. 

Dr. Birkás Antal miniszteri főtanácsadó a hazai és a nemzet-
közi egyházi helyzetről tartott rendkívül tanulságos előadást. 
Itthon a történelmi egyházak között az evangélikusok vannak 
a legkevesebben. De egy angol közmondás szerint: „A kicsi 
szép!” A kis közösségek tartják meg az embert. Az állam és az 
egyházak kapcsolatát illetően Európában számos modell mű-
ködik. Szigorú állam – egyházi struktúrát találunk Görögor-
szágban, az ortodox egyházzal. Hasonló állam-egyházi modell 
működik Svédországban az evangélikus egyházzal. Radikális 
elválasztás működik Franciaországban. Kapcsolódó – együtt-
működő modell szerint élnek több dél-európai országban. 

Az egyház finanszírozás rendszere is rendkívül változatos. 
A 470 milliós európai keresztyénségre a szekularizáció miatt a 
destruktív közösségek jelentik a legnagyobb veszélyt. 

   Gyarmati István lelkész

Presbiteri Csapatépítő Nap

Máhr Tivadar köszönti az egybegyűlteket  Dr. Hafenscher Károly előadását tartja

Dr. Birkás Antal előadását hallgatjukÁgh Péter országgyűlési képviselő köszönti a résztvevőket
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1852 óta rendeznek Sárváron farsangi bált az evangé-
likusok, ami 100 év alatt szép hagyománnyá fejlődött. 
Négy évtized kényszerű kihagyása után, ez a hagyomány 
1997-től újra éledt, és idén a 19. ünnepi alkalomra ke-
rült sor. A Luther-rózsa Alapítvány rendezésében, janu-
ár 31-én a rendezvény díszvendége Leon Novak mura-
szombati lelkész volt.

– A Nádasdy családnak nem csak Sárvár körül vol-
tak nagy birtokai, hanem ingatlanai a mostani Muravi-
dék egy részére is kiterjedtek. A reformáció korában a 
Nádasdy család nálunk is felkarolta és támogatta a re-
formáció mozgalmát – mondta ünnepi beszédében Leon 

Novak, aki ezzel egyben rámutatott arra, hogy a hiten túl 
mi az, ami összeköti a sárvári és muraszombati evangéli-
kus közösséget. Hozzátette, az ellenreformáció idejében 
Johannes Kepler, ismert csillagász és matematikus szin-
tén Széchénykúton (Petanjci), a Nádasdyak birtokán lelt 
menedékre, mikor II. Ferdinánd főherceg parancsára töb-
beknek el kellett hagynia Graz városát. 

A muraszombati lelkész hangsúlyozta, az oktatásnak a 
reformáció korában nagy jelentősége volt, hiszen arra tö-

rekedett, hogy az emberek megtanulják az írás-olvasás 
titkait, és ezáltal, a Szentírást mindenki saját anyanyel-
vén olvashassa. „Reformáció és oktatás. Tanítványok va-
gyunk” – ez a Magyarországi Evangélikus Egyház idei 
évre meghirdetett mottója – emlékeztetett a bál díszven-
dége. 

A bálozókat Leon Novak mellett Máhr Tivadar, Sár-
vár alpolgármestere, Gyarmati István evangélikus lel-
kész és Horváth Zsolt felügyelő is köszöntötte. A rendez-
vény egyben alkalmat teremtett arra, hogy a sárvári, mű-
emlékként ismert evangélikus templombelső felújításá-
hoz támogatást gyűjtsön a szervező Luther-Rózsa Alapít-

vány. Az est során a Spontán zenekar szolgáltatta a talp-
alávalót.

     
 tömböly Ágnes

Evangélikus bál

A szlovéniai díszvendégek érkezése

Tánc tanulást vezet Novák Tamás

A táncbemutatóra felkészült Konfirmandusok 

A bál háziasszonya Hujberné Novák Júlia volt.
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Mélyen tisztelt vendégek!
Végtelen öröm és megtiszteltetés számomra, hogy saját 

és a muraszombati egyházközségem nevében üdvözölhe-
tem Önöket a mai ünnepi esten. Ez alkalomból szeretnék 
köszönetet mondani Gyar-
mati István lelkész úrnak  a 
meghívásért, és hogy abban 
a megtiszteltetésben része-
sülhettem, hogy ma, ezen a 
történelmi és az evangéliku-
sok szempontjából is jelen-
tős helyszínen, a Nádasdy 
vár helyiségében Sárváron 
köszönthetem Önöket. Ami-
kor azon gondolkodtam, mi-
lyen témát válasszak bálnyi-
tó beszédemhez, Andrejek 
Judit emlékeztetett, hogy a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház, az idei évre az alábbi mottót választotta: „Refor-
máció és oktatás. Tanítványok vagyunk.“

A reformáció és oktatás jelenti az összekötő szálat a mi 
muravidéki evangélikus egyházunk és a Magyarorszá-
gon élő evangélikusok között. A Nádasdy családnak nem 
csak Magyarországon volt nagy birtoka, hanem ingatlanai a 
mostani Muravidék egy részére is kiterjedtek. A reformáció 
korában a Nádasdy család nálunk is felkarolta és támogatta 
a reformáció mozgalmát.

Az ellenreformáció idejében II. Ferdinánd főherceg pa-
rancsára tizenkilenc evangélikus lelkésznek, tanítónak és 
hívőnek kellett elhagynia Grác városát. Köztük volt az is-
mert csillagász és matematikus Johannes Kepler is. Ő 
Széchénykúton (Petanjci), a Nádasdyék birtokán lelt mene-
dékre. Johannes Kepler majdnem egy hónapot töltött vidé-
künkön, mielőtt Prágába indult volna, ahol kiváló tudósként 
tartották számon, és kimagasló tehetsége miatt császári ud-
vari matematikusként és elismert csillagászként munkálko-
dott.

Kepler egy a sok, de egyben leghíresebb az evangéli-
kusok közül, akik menedékre találtak a Nádasdy birtokon 
Szécsénykúton. A későbbi nemzedékek Magyarország kü-
lönböző városaiban tanultak, mint Nemescsó, Surd vagy 
Sopron, és tanulmányaik befejeztével hazatértek, majd ta-
nárként, vagy lelkészként dolgoztak.

Az oktatásnak a reformáció korában igen nagy jelentő-
sége volt, hiszen arra törekedett, hogy az emberek megta-
nulják az írás-olvasás titkait, és ezzel mindenkinek lehető-
sége nyíljon saját anyanyelvén olvasni a Szentírást. Primož 
Trubar szlovén reformátornak a számos szlovén tájszólás-

ból kellett megalkotnia a szlovén irodalmi nyelvet, hogy le-
fordíthassa a Szentírást, kiadja a szlovén nyelvű Katekiz-
must, Ábécéskönyvet és az Egyházi Rendet. Mindez nem 
csupán azt a nemes célt szolgálta, hogy a műveltség és tu-

domány a köznép berkeiben 
is elterjedhessen, hanem a re-
formáció korának kiadványai 
és az ezzel kapcsolatos mű-
veltség célja a Krisztusi hívás 
megvalósítására is kiterjedt: 
„Menjetek el tehát, és tegye-
tek tanítvánnyá minden né-
pet...“ (Mt 28,19).

Krisztus tanítványának len-
ni, olvasni és megérteni a 
Szentírást, azt magyarázni és 
alkalmazni a mindennap élet-
ben, egy keresztény ember 
legfontosabb célja. Ezért tá-

mogatta a reformáció az oktatást és még a legkisebb falu-
ban, és legtávolibb helységekben is bevezette az iskolákat. 
„Tanítványok vagyunk.“ - vagyis Krisztus tanítványai, ezért 
követnünk kell felszólítását az evangélium terjesztéséről és 
Isten országának szilárdításáról.

Jézus evangélizációra való felhívása pedig még ma is 
visszhangzik köreinkben. A Magyarországi Egyház témá-
ja: „Reformáció és oktatás. Tanítványok vagyunk.“ - még 
mindig aktuális. Ma is sok fiatal dönt a továbbtanulás mel-
lett, amellett, hogy minél jobban megismerje Isten Igéjét és 
azt megossza a környezetében élő emberekkel. A legfissebb 
magyar -szlovén együttműködés példája Judit és Mitja. Ju-
dit  a magyarországi Nyírtelekről származik, Mitja pedig a 
szlovéniai Szentbíborból (Sebeborci). A Budapesti Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen ismerkedtek meg, jelenleg 
pedig a szlovén és magyar nemzetiségű evangélikus hívő-
ket szolgálják Szlovéniában. És mi lehetne szebb és neme-
sebb, mint összekapcsolni a Jézus iránti szeretetet a házas-
társ iránti szeretettel és tisztelettel és együtt szolgálni Isten 
dicsőségére, kegyelmére és az emberek üdvösségére. Kö-
vesse minél több fiatal Krisztus örökségét: „hiszen az arat-
nivaló sok de a munkás kevés ...“

Mélyen tisztelt egybegyűltek, engedjék meg, hogy vége-
zetül még egyszer megköszönjem Önöknek a megtisztelte-
tést és türelmüket a kissé hiányos magyar nyelvtudásom mi-
att. Kellemes estet kívánok és nagyon jó hangulatot a  19. 
jótékonysági farsangi bálhoz!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!       
Leon Novak 

evangélikus lelkész

Leon Novak muraszombati lelkész 
bálnyitó ünnepi beszéde

,,A Bált ezennel megnyitom''
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Terveink szerint – Isten kegyelmében bízva – 2015. 
április 25.-én szombaton 15 órakor tartjuk a jelenlegi 
konfirmandus csoport vizsgáját. Másnap, április 26.-án 
vasárnap pedig 9:30 órai kezdettel a konfirmációi ün-
nepélyt. Erre az alkalomra szeretnénk összehívni a 25 
és 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreinket. 1990-ben 
11 fő, 1965-ben 15 fő van bejegyezve az anyaköny-
vünkbe. A lakcímváltozások miatt sokszor nem tudjuk 
elérni az érintetteket. Segítségüket kérjük a szervezés-
ben, egymás értesítésével és az elérhetőség megadásá-
val. Szeretnénk időben, jó helyre kiküldeni a meghívó-
kat. 

Egyházközség elnöksége

25 éve konfirmált:

Horváth János
Koronczai Ottó
Koronczai Roland
Nemes Gábor
Nyúl Gábor
Kiss Melinda
Kovács Anita
Mendel Katalin
Nagy Szilvia
Puklér Erika
Ódor Edit

  

50 éve konfirmált:
Csizmazia Ferenc
Forintos István
Gőcze Gyula
Kiss Tibor
Markó Péter
Rumi József
Szalay Károly
Varga Béla
Horváth Ilona
Horváth Klára
Kiss Zsuzsanna
Mészáros Etelka
Takács Judit
Varga Vilma
Welter Gyöngyi

Értesítés jubiláló konfirmandusok részére

(Folytatás az 1. oldalról)
Ahhoz lehetne hasonlítani ezt, amint rossz idő esetén, haza 

érve kell egy kis idő, hogy az elgémberedett tagjaink felme-
legedjenek. 

Nem hevült-e a szívünk – mondják az emmausi tanítvá-
nyok!  Isten Igéje hallatán kezd az ember szíve hevülni, és 
teljesen átjárja, hogy új életünk legyen. Tehát életbevágóan 
fontos Húsvét üzenete. Ennek lehet folytatása az én életem. 
Mégpedig úgy, hogy az összes többi napom mind Húsvét 
lehet, amikor Krisztus szeretete és ereje újít meg, győz meg, 
visz sikerre engem. 

Egy kortársunk így emlékezik vissza ifjúsága idejére: 
Olyan ember volt fiatal korában, akinek általában minden-
nel baja volt.      

Sokat küszködött társakkal, tanulással, szülőkkel és taná-
rokkal. Mindig csalódott volt, mindig dühös volt és kezdett 
nagyon belefáradni az ifjúkori problémákba. Egyszer azon-
ban felfedezte az egyetem alig használt kápolnáját. Oda 

bemenve – talán még poros is volt az egész – kitört belőle a 
keserves panasz és fel – alá járkálva csapkodta a padokat és 
dühét másként nem tudta kifejezni, Istenhez beszélt. Azt 
kérte: Istenem, nézd meg mit teremtettél, hová jutott ez a 
világ, mennyi szenvedés és fájdalom, hiábavalóság van, 
ugyanakkor mennyi a pazarlás. Ennyi ellentét nem élet. 
Teljesen összezavarodott, azért beszélt így. Kiöntötte a lelkét 
és leroskadt az egyik padba és befejezésül azt mondta: amit 
te teremtettél Istenem, az egy káosz! Ennél én is jobbat tud-
nék teremteni. Ekkor úgy érezte, hogy valaki megszólítja: 
„Éppen ezt várom el tőled!” Ekkor látta meg ez az ember is, 
hogy egészen másképpen van minden. Sokan vagyunk így, 
hogy panaszoljuk Istennek, mi mindent tegyen helyre. Ezzel 
szemben Isten minket azért helyezett oda, hogy mi legyünk 
az Újszövetség népeként Krisztus keze, lába, ajka, s elvégez-
zünk valamit Krisztus teste tagjaként ebben a világban. 
Ámen.                      Gyarmati István 

lelkipásztor

Az üdvösség igéje nekünk küldetett el!                                                                                                                             
ApCsel 13, 26-39
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Országos Evangélikus Borfesztivál Révfülöpön 
 Egy-egy esztendő borban megmutatkozó eredménye 

köré gyűlnek össze a gazdák egy évtizede rendszeresen 
Révfülöpön. 

Bor kínálatról van szó, de a lényeg mégis az Isten. A 
szőlész - borász alkotó ember Isten munkatársa. A pohár-
ba töltött bor tulajdonképpen az embert bírálja, az em-
ber tükörképe, azt hirdeti, hogy mire is volt képes az al-

kotója. A résztvevők nem konkurensek, hanem testvérek, 
barátok, akik örülni tudnak egymásnak, egymás ered-
ményeinek. Dr. Brazsil József professzor úr előadásá-
nak már a címe is érdekfeszítő volt: „Okulunk-e 2014-
ből?” Dr. Urbán András professzor úr is úgy jellemez-

te az elmúlt évet, hogy „megszenvedtük 2014-et.” A ter-
més megmentése érdekében sok helyen kényszer szüre-
tet kellett tartani. 

Miután kinyitották a palackokat, sorra jöttek az elisme-
rő szavak is. Olyan ritkaságokat is kóstolhattunk, mint az 
Aletta, Generáza, Viktória gyöngye, Rácz Fekete, vala-
mint a kékfrankos szőlőből készült fehér bor.

Az együttlét tanulságait és örömét jól fogalmazta meg 

egyik asztaltársunk: „Kár, hogy megint egy évet kell vár-
ni arra, hogy újra itt legyünk!”

   Gyarmati István

Zsűrizés előtti áhítat, a társadalmi zsűri – énekeskönyvvel Mészáros Gyula és felesége az oklevéllel

Egyházfenntartási hozzájárulás – gyülekezetünk működtetésére
 
Kedves Testvérek! Az újságban található csekkel kapcsolatban kérünk mindenkit, hogy személyes egyházfenntar-
tási hozzájárulását fizesse be! Ugyanezt OTP számlánkra: a 11747037-20011428 banki átutalással teheti,   vagy 
személyesen a Lelkészi Hivatalban is befizetheti. Az éves összeg akár több részletben is teljesíthető. Gyülekezeti 
költségvetésünk bevételi oldalát, és az egyháztagság választási névjegyzékben való nyilvántartását, a nettó jöve-
delem, vagy nyugdíj 1%-ának befizetésével teljesíthetik a testvérek.
(Ez nem az SzJa. 1%) 
        
Példa számítások: 

Ha a havi nettó jövedelem: annak havi 1%-a: annak a 12 havi járuléka:
  30.000 Ft 300 Ft 3.600 Ft
  50.000 Ft 500 Ft 6.000 Ft
  70.000 Ft 700 Ft 8.400 Ft
  90.000 Ft 900 Ft 10.800 Ft
110.000 Ft 1.100 Ft 13.200 Ft
130.000 Ft 1.300 Ft 15.600 Ft
150.000 Ft 1.500 Ft 18.000 Ft
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A brassói testvérgyülekezetünkhöz 
tervezett út időpontja június 24 - jú-
nius 30.

 (Tehát: 7 nap, 6 éjszaka.)
40 – 50 fő létszámmal tervezzük az 

autóbuszos utazást. Ők is ekkora lét-
számmal voltak 2 éve Sárváron. 

Első nap – szerda: Sárvártól – 
Vajdahunyadig mennénk, pontosab-
ban a mellette fekvő kis magyar falu-
ig: Csernakeresztúrig (658 km), ahol 
kitűnő falusi vendéglátó rendszer 
működik. Ott aludnánk, és másnap 
reggel néznénk meg Vajdahunyad 
várát. 

Második nap – csütörtök: este ér-
kezünk meg Brassóba (300 km.)  Itt 
családokhoz leszünk elosztva, a szál-
lást - ellátást ők adnak, kis részben 
programot is. 

3 egész napot Brassóban és kör-
nyékén töltünk, különböző közös 
programokkal. 

Hatodik nap – hétfő: elmegyünk 
Kolozsvárig (280 km). Ott lesz egy 
fél napunk városnézésre, és Kolozs-
váron alszunk aznap éjjel.

Hetedik nap – kedd: Kolozsvártól 
Sárvárig kell jönnünk, (676 km) sok 
szép és érdekes helyen átutazva. Az 
út oda-vissza, kerekítve: 2.000 km.

Fizetni kell: Az autóbuszért, vala-
mint az első és az utolsó előtti nap, út 
közbeni szállásokért, étkezésért.  Az 
összes költség kb. 35.000 Ft/fő Bras-
sóban a vendéglátók szeretetét élvez-
zük.

Érdeklődni és jelentkezni a Lelké-
szi Hivatalban lehet. Hamarosan tá-
jékoztató gyűlést tartunk.

tájékoztató és jelentkezési felhívás, 
a brassói testvér gyülekezeti viszont látogatásra

Jelentkezéskor az alábbi adatokat kérjük:

Név………………………………………………

Életkor:……………………………….................

Foglalkozás: (nyugdíjasok esetében is)  ………..

E-mail:…………………………………………..

Telefon:………………………………………….

Utasbiztosítás  ………………………………… 

Üzenet Istentől: 
„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell 

az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz annak örök 
élete legyen őbenne.” Jn 3,14-15

testvéri szó:
„Sion népe hallván hallja, hogy néki szól az őrök hangja, és 

szíve örömtől repes.” Ev.É.493/2
Nőegyleti program
Március 28-án, szombaton 14 órától az alsósági gyül-

ekezet nőegyletének meghívására, böjti evangelizációra 
utazunk a szomszéd gyülekezetbe.

virágvasárnap
Március 29-én, vasárnap 9,30 órai kezdettel ünnepi isten-

tiszteletet tartunk, hittanosaink szolgálatával.
Presbiteri gyűlés
Március 30-án, hétfőn 18 órától Sárváron zárszámadó és 

költségvetést készítő presbiteri gyűlést tartunk a sárvári és 
rábapatyi testülettel közösen.

Nagycsütörtök
Április 2-án, csütörtökön délelőtt a gyülekezeti ifjúsággal 

Rábapatyra tervezünk egy gyalogos kis zarándoklatot.

Nagycsütörtökön este,18 órától a sárvári templomban, úrva-
csora szereztetési istentiszteletet tartunk.

Nagypéntek
Április 3-án, pénteken 9,30 órai kezdettel a sárvári temp-

lomban passiói istentisztelet lesz, konfirmandusaink szolgá-
latával. Nagyböjti gyónásra, feloldozásra és úrvacsora közös-
ségre is hívjuk a testvéreket.            

Kórházi szolgálat
Április 4-én, nagyszombat délutánján, az ünnepekre is kór-

házban maradó betegek és idősek látogatására indul gyüleke-
zeti ifjúságunk.

Húsvét hajnali istentistelet
Április 9-én, vasárnap 5 órai kezdettel tartjuk a sárvári 

evangélikus templomban a feltámadási ünnepet. Ezt követő-
en húsvéti agapé lesz a gyülekezeti teremben.

 Húsvét ünnepi istentisztelet
Április 5-én, vasárnap 9,30 órai kezdettel, nagyünnepi is-

tentisztelet lesz az énekkar szolgálatával és úrvacsora közös-
séggel.

(Folytatás a 8. oldalon)

Az Egyházközség hírei és programjai

Brassói evangélikus templom
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(Folytatás a 7. oldalról)
Húsvét II. ünnepe
Április 6-án, hétfőn, Sárváron 9,30 órai kezdettel, 

Rábapatyon 11 órai kezdettel tartjuk ünnepi alkalmainkat. 
Ezen a napon a rábapatyi istentiszteleten lehet élni a gyónás 
és az oltári szentség ajándékával.

Konfirmáció – szülői értekezlet 
Április 9-én, csütörtökön 16,45 órai kezdettel, a heti 

konfirmandus óra keretében, szülői értekezletet tartunk, a fel-
készülés jelenlegi állásáról, és a közeli ünnepség tudnivalóiról.

Egyházmegyei Közgyűlés
Április 17-én pénteken kerül sor a Vasi Evangélikus Egy-

házmegye Közgyűlésére Körmenden.
Egyházkerületi Közgyűlés
Április 24-én, pénteken 14 órától tartja a Dunántúli Evan-

gélikus Püspöki Kerület a közgyűlését Bobán. 
Konfirmáció
Április 25-én, szombaton 15 órai kezdettel tartjuk gyüleke-

zetünk konfirmandusainak nyilvános vizsgáját a sárvári temp-
lomban. Vizsga után az árkádsoron agapéra várunk mindenkit. 

Április 26-án vasárnap 9:30 órai istentiszteletünk kereté-
ben folytatódik a konfirmációi ünnepély, a fiatalok első úrva-
csora vételével. 

Mennybemenetel
Május 14-én, csütörtökön 18 órai kezdettel tartjuk a sárvá-

ri templomban mennybemenetel ünnepi istentiszteletünket. 
Pünkösd
Május 24-én vasárnap 9:30 órai kezdettel Sárváron lesz ün-

nepi istentiszteletünk, énekkari szolgálattal és úrvacsora kö-
zösséggel. 

Pünkösd II. ünnepe
Május 25-én hétfőn 9:30 órai kezdettel Sárváron, 11 órai 

kezdettel Rábapatyon van ünnepi istentisztelet.  Ezen a napon 
a rábapatyi templomban lehet az úrvacsorával élni. 

tanévzáró istentiszteletek
Sárváron június 14-én vasárnap 9:30-kor, Rábapatyon 11 

órakor tartunk tanévzáró hálaadást, a hittanosok szolgálatával.
testvér gyülekezeti látogatás
Június 24-től június 30-ig a brassói magyar testvérekhez 

utazunk egy viszont látogatásra. Jelentkezni a Lelkészi Hi-
vatalban lehet, bővebb leírása a programnak, az előző olda-
lon olvasható.

Rábapatyi templom szentelés
A templom felújítási munkálatok végéhez érkeztünk. A fel-

újított templomot, püspöki jogkör újra szentelni. Amikor püs-
pök úrnak a közeljövőben lesz egy szombat vagy vasárnapi 
időpontja, megtartjuk a templomszentelési ünnepséget. 

Musical tábor
Július második felében, július 19-től 26-ig tervezzük a ta-

valyi muscial tábor folytatását. A Tales of Wonder, amerikai 
műnek most a magyar verzióját tanuljuk meg. A napközis tá-
borba általános iskoláskorú gyermekeket várunk egy héten 
át, a foglalkozások délelőtt és délután a sárvári gyülekezeti 
házban folynak majd. 

Evangélikus honlap
Gyülekezetünk honlapja a Sárvári Evangélikus Egyház-

község címen található, ahol részletes írott és képanyagaink 
találhatók a gyülekezet eseményeiről. 

személyi jövedelemadó  2 x 1 % felajánlása:
A személyi jövedelemadó bevallások idején szeretettel kér-

jük a testvéreket, hogy rendelkezzenek a kétszer 1%-ról:
- Az első 1%-ról a Magyarországi Evangélikus Egyház ja-

vára a 0035 technikai szám feltüntetésével lehet rendelkezni.
- A második 1%-al helyben, a Luther – rózsa Alapítvány tá-

mogatható a Sárvári Evangélikus Egyházközség fejlesztésé-
ért. Ennek adószáma: 18890246118.

Templomunk belső felújítására folyik a gyűjtés.  
Internetes egyházfenntartás
Akik interneten  szeretnék egyházunknak szánt pénzbeli tá-

mogatásukat utalni, a következő számlaszámot tüntessék fel: 
11747037-20011428  Sárvári Evangélikus Egyházközség. A 
közlemény rovatba írják be: egyházfenntartás/templomalap/ 
adomány.

Evangélikus rádió
Szeretettel ajánljuk a kedves olvasóknak a Szombathelyen 

sugárzó CREDO evangélikus rádió műsorait. Reggel 8 órá-
tól este 20 óráig hallgatható: FM 98,8 MHz-en, valamint az 
interneten: WWW.credoradio.hu

Az Egyházközség hírei és programjai

Magvetés. A Sárvári Evangélikus Egyházközség ingyenes negyedévi lapja. Megjelenik az egyházi év fő ünnepei előtt. 
Kiadja a Lelkészi Hivatal.  – 9600 Sárvár, Sylvester u. 3. Tel./fax: 95/320-473. Szerkeszti: Gyarmati István lelkész  – 

E-mail: Istvan.Gyarmati@lutheran.hu – Honlap: Sárvári Evangélikus Egyházközség – Készült: Sárvár Újsziget -  Rota /800 példányba






