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Az apostolok a 
Nagytanács tiltása ellené-
re folytatják bizonyságté-
telüket, világosan 
elmondják, hogy miért 
hisznek Jézusban és miért 
nem akarnak hallgatni. A 
nagy ütközés és feszült-
ség abban csúcsosodott, 
hogy lehet-e Messiás az, 
akit keresztre feszítettek 
mint bűnözőt? Az aposto-
lok többet látnak az ese-
mények mögött: Egyrészt 
nem vitatják, sőt vállalják 
a szégyent, hogy Jézus a 
kereszten függött, és a 
bűn zsoldja a halál. 
Másrészt vallják, hogy 
Jézus nem volt bűnös, 
hanem a mi bűneinkért 
halt meg az Igaz. Isten 
igazolta Őt a feltámadás-
sal. Erről csak úgy tud az 
ember beszélni, és úgy 
látja át a lényeget, ha a 
Szentlélek segítségére 
van. 

A Szentlélek ma is 
végzi a munkáját: hevíti 
szíveinket, és egybe gyűjt 
bennünket. Az Úr házá-
hoz – templomunkhoz 
annyi emlék köt minket: 
keresztelések, konfirmá-
ciók, esküvők, és ünnepi 
szolgálatok. A legcsodá-
latosabb érzés az, amikor 
az ember azt érzi meg, 
hogy most engem szólí-
tott meg az Isten. Lehet, 
hogy az egy órányi 

együttlét alatt csak egy 
szó, vagy egy mondat 
volt, de elindít bennem 
valami, amire szavakat is 
alig lehet találni.

Ebben a pünkösdi törté-
netben nem az a lényeg, 
hogy most megússzák-e 
az apostolok a kihallga-
tást vagy nem. A lényeg 
az, hogy Jézus Krisztus 
megváltói munkája után, 
ígérete szerint eljött a 
Szentlélek, aki pártfogó-
ként akkor és abban segít, 
ami aktuális.

Sokan nem törődnek az 
új idők új gondjai és örö-
mei közepette a régi 
Üzenettel.

De a mai élet közepette 
is kérhetjük Isten 
Szentlelkének a segítsé-
gét, hogy abból, ami 
éppen körülöttem van, 
abból mit akar Ő kihozni 
a javamra? Még ma is 
abban a megrettent fázis-
ban vannak sokan, mint 
az apostolok a Szentlélek 
vétele előtt. Az ő történe-
tük nyomán mi is meg-
kaphatjuk az erősítést, és 
betölthetjük a mai idők 
apostolságát.

Láttam egy filmet a 
világ valamelyik távoli 
tengerpartjáról, amit a 
szörfösök „mekkájaként” 
mutattak be. Akik már 
elég edzett szörfösök, 
azok ott gyülekeznek és 

naponta várják a 
nagy hullámot, 
ami az ő életük 
álma, és sok km-t 
lehet rajta „lova-
golni.” Ehhez az 
élményhez hason-
lítanám Pünkösd 
ünnepét, amikor 
életünk Nagy 
Hullámát várjuk, 
hogy felemeljen, 
és szárnyaló életet 
éljünk ezután.

 Ámen  Gyarmati István
                   lelkész
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2010. HÚSVÉT

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

2015. PÜNKÖSD

2. Akit a Krisztus megígért Akkor a tanítványoknak, 
Amikor ő a mennybe ment Mindenek láttára.

3. Tüzes nyelveknek szólása - Úgy, mint szeleknek 
zúgása - Leszállott az ő fejükre Nagy hirtelenséggel.

4. Örüljünk azért őnéki, Mondván szép ékes éneket, 
Felmagasztalván ő nevét Örökkön-örökké!

5. Dicsértessél, Atyaisten És megváltó Fiúisten 
A Szentlélekkel egységben Mindörökké, ámen!

235 - A pünkösdnek jeles napján
Magyar népi dallam



MAGVETÉS    2 2015. PÜNKÖSD

 Sárváron a 24 órás futás programja, és az evangélikus kon-
firmáció ideje minden évben egybe esik április utolsó hétvégé-
jén. A várkerület útján a kilóméterekkel és az idővel küzdenek 
a leg kitartóbb futók. A templom falain belül pedig a hit ver-
seny pályáján küzdenek fiataljaink. Pál apostol szívesen élt a 
sportból vett hasonlatokkal bizonyságtételei során.

Az idei év konfirmandusaira 2 Tim 2,5 üzenetét bíztam:
 „Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem 

szabályszerűen küzd.” 
     Milyen a jó konfirmandus? 
1. Tudja, hogy Jézus Krisztus csapatához tartozik. Nem a 

maga esze szerint küzd. Ismeri és  
     követi a „Kapitány” rendelkezéseit. Nem adja fel a küz-

delmet, és nem adja el magát hétköznapi ügyekben sem.

2.  Tudja, hogy küzdőtéren szerepel. Nem kényelemre rendezke-
dik be, Bírja a munka terhét. A szenvedéstől sem riad vissza.

3.  Tudja, hogy ügyelnie kell a szabályokra. Nem „doppingol” 
és nem keres könnyebb pályát. Úgy fut, mint aki tudja, hogy 
a célnál Jézus Krisztus és az Ő angyalai várják, akik min-
dent tudnak róla.

4.  Tudja a jó konfirmandus, és biztosra veszi, hogy végezetül 
megkoronáztatik. Nem kétséges, hogy érdemes-e folytatni. 
Útközben sem maradtok egyedül, mert veletek fut az egész 
gyülekezet. A konfirmáció tehát még nem a cél, hanem in-
kább egy toborzó. Arra kell szív szerint választ adni most, 
hogy beállok-e Jézus csapatába?

             Gyarmati István                                                                                               
lelkipásztor

Fuss az örök életedért

Idén, 2015-ben konfirmált 8 fő: 
Darvalics Judit Liza
Illés Csenge
Kecskés Bianka Henriette
Kiss Zsombor
Koltai Kitti
Mesterházi Dóra
Nyári Márk Xavér
Virág Zoltán

25 éve, 1990-ben konfirmált 11 fő:
Horváth János
Kiss Melinda
Koronczai Ottó
Koronczai Roland
Kovács Anita
Mendel Katalin
Nagy Szilvia
Nemes Gábor
Nyúl Gábor
Ódor Edit
Puklér Erika

50 éve, 1965-ben konfirmált 15 fő:
Csizmazia Ferenc Mészáros Etelka
Forintos István Rumi József
Gőcze Gyula  Szalai Károly
Horváth Ilona  Takács Judit
Horváth Klára  Varga Béla
Kiss Tibor  Varga Vilma
Kiss Zsuzsanna Welter Gyöngyi
Markó Péter
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Köszöntöm a Kedves testvéreket a Lelkész Urat a 
Felügyelő Urat, valamint  konfirmandusainkat!

 Nagy megtiszteltetetés számomra, hogy a 
konfirmandus szülők nevében szólhatok a gyüleke-
zethez.

 Szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet 
mondani a Lelkész Úrnak, a hitoktatóknak, a szü-
lőknek, keresztszülőknek, valamint a  presbiterek-
nek és valójában az egész gyülekezetnek azért, hogy 
gyermekeink eljuthattak e ünnepélyes alkalomra.

 Most Isten színe előtt vallhatták meg hitüket, szá-

mot adhatnak egyházunk alapvető ismereteiről.
Dicsérem a diák szorgalmát, az oktató alapossá-

gát, mert e kettő szülte a most megszerzett tudást.
Tudom fiataljaink felelősen átérzik ezen tézisek 

fontosságát, kívánják a hitbeli meggyőződést és  az 
evangélikus egyházunkhoz való szorosabb kötődést.

 Mi szülők meghatódottan emlékszünk vissza arra, 
mikor gyermekünket először fogtuk kézen, hogy a 
templomban Isten Igéjét hallgassuk.

Fontosnak éreztük, hogy a gyülekezeti családhoz 
is alkalmanként csatlakozzunk.

Ahogy a gyerekek cseperedtek, e hitbéli nevelés-
sel nőtt a közösséghez tartozásuk, valamint megerő-
sítettük őket abban a hitben, hogy vannak velünk 
érző emberek, nem maradunk egyedül, valaki min-
dig meghallgat bennünket, nem veszünk el.  

 Általános iskolába kerülve Lenke néni és lelkes 
hitoktatóink bábáskodása segítségével a gyermek-
foglalkozásokon, hittanórákon munkálkodott ben-
nük a  Szentlélek. Mindig valami új lelki értékkel 
gazdagodtak. Megható öröm volt hallani, gyerme-

künk szavait, mikor hazaérve meséltek az egyház-
nál hallottakról.

Fokozatosan fejlődtek, nőttek a hitben, érezték, 
tudták, hogy a gyökerek, a családi tradíciók fenntar-
tása fontos az ember életében.

Jézus egy példabeszédében ezt mondta: „Egy föld-
műves kiment a szántóföldjére vetni. 4 Ahogy szór-
ta a vetőmagot, egy részük az útra esett. Odarepül-
tek a madarak, és mind felcsipegették. 5 Más magok 
köves talajra hullottak, ahol sekély volt a termőföld. 
Ezek gyorsan kikeltek, mert nem voltak mélyen a 
földben. 6 Amikor a nap fölkelt, megperzselte a nö-
vényeket, és mivel nem gyökereztek mélyen, telje-
sen elszáradtak. 7 Megint más magok tüskés gyo-
mok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyo-
mok elnyomták és megfojtották őket. 8 A magok 
egy része azonban jó termőföldbe esett, felnőtt és 
termést hozott. Az egyik százszor, a másik hatvan-
szor, ismét másik harmincszor annyit termett, mint 
amennyit a gazda vetett. 9 Akinek van füle, hallja és 
értse meg!”

Azt hiszem ezen Ige szemlélteti legjobban, hogy 
vizsgázó konfirmandusaink, mint magok jó termő-
fölre hullottak, és ontják bőséggel hitünk terméseit. 

A konfirmáció e jó fölre esett magok első termé-
se, egy állomás, mikor megerősítést kérünk a Szent-
lélektől, hogy erősítsen meg bennünket Jézusban, 
mint Isten Fiában való hitben.

 A továbbiakban, közös felelősségünk összefogva 
munkálkodni azon, hogy e megerősítés után se ve-
szítsük el immár teljes joggal bíró testvéreinket.

Szeretnénk velük ezután is találkozni, és ha el is 
röpíti őket valahova az élet visszahallani róla, hogy 
hű evangélikus.

 Szeretném köszöntőmet a helyi férfiegylet himnu-
szává vált 443-as énekünk soraival zárni: 

Vezess, Jézusunk, S véled indulunk!
Küzdelemre hív az élet,
Had kövessünk benne téged!
Fogjad hát kezünk, míg megérkezünk!”
       

  Illés Csaba 

Szülői köszöntés

A szülők nevében mondott köszöntőt, valamint köszönetet 
Illés Csaba és Mesterházy Csilla
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2015. február 14-én alakult ifjúsági csoportunk. Cé-
lunk, hogy megtaláljuk, megízleljük Isten mérhetetlen 
szeretetét. Kezdetben még csak nagyon kevesen vol-
tunk, de Istennek hála egyre bővülünk, mind létszám-
ban, mind pedig a szeretetben. Minden szombati alkal-
munkon érezzük, hogy fejlődünk lelkileg és szellemi-

leg is. Összejöveteleinket próbáljuk színesebbé ten-
ni egy-egy játékkal, áhítattal, vagy csak vidámsággal. 
Önszerveződő körként indultunk és nem kértünk fel 
vezetőt, hiszen úgy gondoljuk, hogy egy nyitott közös-
ség jobbá teheti a légkört.  A döntéseket megbeszéljük, 

és együtt hozzuk meg. Lenke néni és István bácsi min-
denben támogatnak minket, fiatalokat. 

Eddigi programjaink előzménye volt, például a 
konfirmandus és ifjúsági tánciskola, valamint a temp-
lomi karácsonyfa bontása. Nagyhét során pedig elmen-
tünk a felújított rábapatyi templomba, ahol megismer-
hettük a falu legidősebb, egyben legkedvesebb és leg-
barátságosabb tagját, Remete Laci bácsit.  Húsvétkor 

ellátogattunk a sárvári kórházban maradott betegek-
hez, akiknek az ünnepét próbáltuk kicsit kellemesebbé 
tenni. Áprilisban eljött hozzánk egy kedves teológus-
hallgató, Rosta Izabella. Bemutatta nekünk az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemet, milyen is ott az élet. 
Sok-sok bátorítást kaptunk tőle. A konfirmáció ünne-

pén meghívtuk csoportunkhoz az újonnan konfirmál-
takat. 

Az előttünk álló hetekben igyekszünk körünkkel pél-
dát mutatni azoknak, akik Isten után vágyakoznak. Ta-
vasszal tervezünk az árkád-soron mindenféle ötletes 
programot szervezni. De tervezzük, hogy kirándulni 
megyünk és nyáron pedig táborok sora vár minket. 

Szeretnénk segítőként szolgálni az első ízben meg-
rendezésre kerülő sárvári napközis bibliai és zenei tá-
borban, valamint a gyülekezeti élet más területén is.

Szeretettel várunk minden megkonfirmált fiatalt az 
ifi körbe. 

        
Balázs Fanni és Rigó Réka

Újonnan alakult Ifjúsági Kör a sárvári gyülekezetben

Remete Laci bácsit hallgatjuk, Rábapatyon

A konfirmandusokat köszöntő ifjúságA templomi karácsonyfa bontása

Vendégünk volt Rosta Izabella teológus
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 A  Sárvári Evangélikus Egyház megnyert 2015 már-
ciusától egy pályázatot, amit a Nemzeti Művelődé-
si Intézet hirdetett meg, III. Kulturális Közfoglalkoz-
tatási  Programként. Amikor megkérdezték, hogy len-
nék-e  kulturális munkatárs, én nagy lelkesedéssel igent 
mondtam. Ehhez az államilag finanszírozott munkakör-
höz, több képzés, konferencia, és adminisztrációs köte-
lezettség is tartozik.

 Pár szóban bemu-
tatkozom: Szabó Mód 
Margaréta vagyok, 1956 
április 17-én szület-
tem Újvarsándon, Arad 
megyében.  Felmenő-
im   Magyarországról,  
Magyargencsről, Vas és 
Veszprém megye hatá-
ráról  származtak át Er-
délybe. 2002-ben a csa-
lád úgy döntött, hogy 
visszaköltözünk Ma-
gyarországra. Tüskevá-
ron telepedtünk le há-
rom gyermekünkkel. A 
költözés és az újrakez-
dés nem bizonyult könnyűnek. A kicsitől a nagyig min-
denki részt vett az újrakezdésben.  Nagy  fiunk Bertalan, 
akkor  volt 3-ad éves teológus, a nagylányunk Andrea 
első éves gimnazista, és a kisebbik lányunk Réka, ak-
kor kezdte az óvodát.  Munkát sem a szakmánkban, sem 
azon kívül nem találtunk, így hát gyorsan nyitottunk a 
8-as főút mellett egy népművészeti boltot. Én Kolozs-
váron végeztem az egészségügyi technikumot és szü-
lész-nőgyógyász aszisztensként dolgoztam 24 évet az 
Aradi Szülészet-Nőgyógyászat-on. Szakmát kellett vál-
tanom, mégis örömöm telt a sok szép Erdélyből  hozott, 
kézzel készített kerámiában és szőttesben amit árultunk.  
Megtanultunk rönkbútort készíteni, szövőszéken szőni, 
vakolni, meszelni  mind a ketten a párommal együtt. 
Evangélikus családba születtem, és Újvarsándon  egy 
nagyon összetartó, egymást támogató gyülekezetben 
nőttem fel.  Először a fiunk  keresztelésekor, amikor a 
lelkész úr megáldott bennünket az oltár előtt, karomban 
a gyermekemmel, éreztem azt a boldogságot, és bizton-
ságot amit az Isten közössége ad. Azóta hiszem és tu-
dom, hogy az én Atyám a tenyerén hordoz engem, és 
nem lehet semmi  bajom, ha Ő velem van. Korábban  
az orvosok azt mondták nem lehet gyermekem, és lám 
mégis ott volt a karomban az ajándék.  Az újrakezdés 
nehézségei közepette is számtalanszor megtapasztaltam 
a  Jóisten  segítő erejét és szeretetét. Bertalan fiunk lel-
kész jelöltként Sárváron töltötte gyakornoki évét, és fel-
szentelésére is itt került sor nagy örömünkre: 2006, jú-

lius 15-én. Öt éve tanúi vagyunk annak, hogy ahol kö-
zel a baj, ott közel a segítség is! Őrizzük azt a devecseri  
bevásárlás blokkját, amin az időpont 2010.10.04-12óra 
23 perc. Hazafelé haladva ott mentünk el, sőt álltunk is 
a fénysorompónál autónkkal, ahol 12,30-kor átszakadt 
a vörös iszap tároló gátja. Perceken múlt az életünk. 
Hazaérve, a rádióból tudtuk meg, hogy mi történt. A vö-
rös iszap áradat részben Tüskevárt is érintette,  minket  

Sárvárra vezérelt az Úr, ahol  az Evangélikus  Egyház 
sietett a segítségünkre. Gyarmati István tiszteletes úr, és 
Lenke tiszteletes  asszony  lakást  biztosítottak nekünk, 
és iskolát javasoltak a lányunknak. Itt találtuk meg azt 
a lelki egyensúlyt és békét amire vágytunk. Így teljese-
dett be rajtunk az ige: Zsolt. 23.6. „ Bizony jóságod és 
szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házá-
ban lakom egész életemben.”   Mindig szerettem segí-
teni másokon, és itt újra ezt tehetem. Jól érzem magam 
ebben a munkakörben, mivel nagyon érdekes és válto-
zatos . A pályázat kiírása szerint egyenlőre  egy évre 
szól a munkaviszonyom. Ez idő alatt igyekszem felfe-
dezni  helyi  értékeinket, hagyományainkat és azokat 
tovább adni, reménykedve abban, hogy a munkaviszo-
nyomnak  folytatása következik, és még több hasznos 
dolgot tehetek a gyülekezet közösségéért. Az a felada-
tom, hogy a kulturális életben tevékenykedjek. Nagy 
örömmel fogtam hozzá az első napokban, a Brassóba 
tervezett nyári utunk megszervezésének, ezekben a na-
pokban pedig  a 25 illetve, 50 éve konfirmált jubiláns  
testvérekkel  keresem a kapcsolatot, hogy együtt tud-
junk örvendezni , és részesülni  konfirmációkor az Úr 
áldásában. Pünkösd közeledtével, kívánok minden ked-
ves Testvéremnek az Úrjézus Krisztus ígérete szerint: 
Szentlélektől nyert hitbéli tapasztalatot.

                            Szabó Mód Margaréta

Kulturális munkatás gyülekezetünkben

Margarétát munka közben kereste fel 
Kuti Gáborné Anikó, NMI koordinátor
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A brassói testvérgyülekezethez tervezett látogatás 
tájékoztató körlevele

Tervezett utunk időpontja:  2015. június 24-től – 30-ig, 
tehát 7 nap, 6 éjszaka. Létszámot illetően, 40 fő részvéte-
lével számoltunk. Az autóbusz 50 személyes,

a létszám addig bővíthető.  Két éve a brassóiak 54 fő-
vel voltak Sárváron.

Tervezett program:   Első nap – szerdán: Indulás Sár-
várról reggel 6 órakor. 

Ebéd Szegeden a Tisza parti halászcsárdában. Aradi 
megálló után, a Vajdahunyad mellett fekvő kis magyar 
faluig, Csernakeresztúrig megyünk. 

(685 km). Ott kitűnő és olcsó falusi vendéglátás ke-
retében kapunk szállást, vacsorát, reggelit és úti cso-
magot. Másnap – csütörtökön – délelőtt megnézzük 
Vajdahunyad várát, és kora este érünk Brassóba (300 
km), ahol családokhoz leszünk elosztva, és a szállást, el-
látást ők adják, kis részben a programot is. 

Három egész napot: péntek – szombat – vasárnap, 
Brassóban és környékén töltünk, különböző közös prog-
ramokkal, vasárnap istentisztelettel. Az ő sárvári tartóz-
kodásuk is ugyan ennyi ideig tartott 2013-ban.

Hatodik nap – hétfőn: reggel 8 órakor indulunk Ko-
lozsvárra (280 km). Ott lesz egy délutánunk városnézés-
re. Vacsora az Agapé önkiszolgáló vendéglőben. 

Szállást, valamint reggelit és úti csomagot a Bethlen-
házban kapunk.

Hetedik nap – kedden: Indulás 8 órakor Kolozsvár-
ról, és Sárvárig kell jönnünk, (676 km) meg-meg állva, 
és sok szép helyen átutazva. Várható haza érkezés: 21 

óra körül. Az oda és visz-
sza út, egy kis kerekítéssel: 
2.000 km.

Kalkulált költségek: Az 
autóbuszért, valamint az 
első és utolsó előtti nap

útközbeni szállásért és ot-
tani étkezésért, továbbá 3 
múzeumi belépővel:

kb. 35.000 Ft/fő. Ezen túl-
menő költség a szegedi ebéd, 
a kolozsvári vacsora, és az 
utasbiztosítás díja. Brassó-
ban a vendéglátók szeretetét 
élvezzük. A minket fogadó 
családoknak egyénileg viszünk ajándékot. A brassói gyü-
lekezetnek a mi gyülekezetünk küld ajándékot.

Érdeklődni és jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.     
9600 Sárvár, Sylvester J. u. 3.  Tel. 95/320-473.  E-mail: 
istvan.gyarmati@lutheran.hu.

Tájékoztató gyűlést, megbeszélést tartottunk ez ügy-
ben: 2015. április 21-én. 

A jelentkezési lapokat kérjük mielőbb leadni, és a rész-
vételi díjat is befizetni május 15-ig! Következő előkészí-
tő megbeszélést: május 19-én, kedden 18 órakor tartunk 
az evangélikus gyülekezeti teremben.

                
Szeretettel az Egyházközség Elnöksége

Testvéreim, Sárváriak, és Vas Megyei Evangélikusok!
Gyülekezeti  munkatárs képzés hírét, örömmel osztjuk  

meg Testvéreikkel:
 Helyszíne:  Sárváron, Sylvester J. u. 3. szám alatt lesz. 

Várjuk a tanfolyamra a gyülekezeti tagokat, a presbiter-
eket, a tisztviselőket az ifjúsági csoportok tagjait és minden 
kedves evangélikus testvért. Jelentkezni július végéig lehet, 
a sárvári lelkészi hivatalban lehet:

Tel:95/320-473,  e-mail: istvan.gyarmati@lutheran.hu
A képzés négy szombati napon, kb. 9 órától 17 óráig tart.
Az előadások tervezett ideje: szeptember. 12. - október. 

10. - november.14. - december. 12. 
Ebédköltséget az országos egyház téríti. Kávét, ás-

ványvizet a sárvári gyülekezet biztosítja. 
Az útiköltséget a résztvevők maguk vagy a gyülekezetük 

fedezheti. Az előadók útiköltségét, tiszteletdíját az országos 
egyház téríti.

Áhitatokat:  D. Szebik Imre ny. püspök és Gyarmati Ist-
ván lelkész tartja.

A gyülekezeti munkatárs képzés célja, hogy lélekben, 
hitben erősödjünk és a Biblia tanításait megismerjük. A 
Jóisten által bátorítást kapjunk arra, hogy a gyülekezeti 
életben bátran részt tudjunk venni. Valamint a gyülekezet 
építésében Istennek tetszőn másokat is lelkesítve tudjunk 
bátorítani, hogy jöjjenek közösségeinkbe.

Előadások és előadók: 
– Tanfolyam vezető D. Szebik Imre ny. püspök 
– Ószövetség: Vető István Budapest, cinkotai lelkész.
– Újszövetség: Dr. Bácskai Károly egyetemi docens.
– Egyház történet: Dr. Korányi András egyetemi pro-

fesszor.
– Gyakorlati teológia és eset megbeszélés: D. Szebik Imre 

ny. püspök és Dr. Percze Sándor. 
– Ökomenikus vallás tudomány: D. Szebik Imre ny. püspök.
Testvéreim, az előadók magasan képzett oktatók és le-

lkészek , de minden kedves testvéremnek érthető lesz 
a képzési anyag. Várunk benneteket! Pártfogónk és 
Gondviselőnk velünk lesz!  Erős vár a mi Istenünk!

Meghívó – Gyülekezeti Munkatárs Képzőre
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Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!  

Egy hetes napközis tábort szervezünk: 2015. júli-
us 20.-26. között, a Sárvári Evangélikus Egyházköz-
ség gyülekezeti termében, és a parókia árkádsorán. 
Hétköznap reggel 8 órától 17 óráig tartanak a fog-
lalkozások. Napi két étkezést: egy meleg ebédet, és 
uzsonnát biztosítunk a résztvevőknek

A tábor tervezett költsége 12.000 Ft körül várható. 
Biztos összeget akkor tudunk majd mondani, ha ki-
alakul a résztvevők száma. Szeretnénk ez alatti ösz-
szeggel megoldani!

Ízelítő a tervezett programból: 
1. A csodálatos történetek  című - tavaly tanult - 

amerikai musical két tételének megtanulása magya-
rul, valamint egyéb vidám dalok elsajátítása.

2. Kézműves foglalkozások.
3. Filmek vetítése.
4. Barangolás a Farkas-erdőben, engedélyezett he-

lyen szalonnasütés.
5. Kirándulás a Celldömölki Vulkán Parkba, és a 

Ság-hegyre.
6. Fürdőzés a Celldömölki Vulkán Fürdőben.
Szeretettel várunk Sárvárról és környékéről min-

den kisebb és nagyobb gyermeket,
felekezeti különbség nélkül! Jelentkezni a levágott 

és kitöltött alsó rész leadásával lehet,
az evangélikus hitoktatóknál, valamint a Lelkészi 

Hivatalban. (Sárvár, Sylvester J. u. 3)

Hitoktatói Munkaközösség  

Nyári táborba hívogató

Ilyen jelentkezési lapot a hitoktatóktól, valamint a lelkészi hivatalban lehet kérni és leadni.

Jelentkezem a 2015. július 20-tól 26-ig tartó, sárvári gyermek és ifjúsági napközis táborba.

Név:       ……………………………………………………………………………………….

Lakcím:  ……………………………………………………………………………………….                                                                                    

E-mail cím:  ………………………………………………….  Telefon: ……………………..

Iskola:   ………………………………………………………  Osztály: ……………………..

Dátum:  ……………………………….. …………..         

                ……………………………….
                                                                                                                       szülői aláírás
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Pünkösd ünnepe
Május 24-én, Pünkösd vasárnapján, 9,30 órai kezdet-

tel tartjuk sárvári templomunkban  az ünnepi istentiszte-
letet, aminek áldását az úrvacsora közösség és az ének-
kar szolgálata emeli.

Pünkösd második ünnep napja
Május 25-én, Pünkösd hétfőn, Sárváron szintén 9,30 

órai kezdéssel tartjuk istentiszteletünket.
Rábapatyon pedig 11 órakor kezdjük az ünnepi litur-

giát, és ezen a naponott várjuk az oltári szentséggel a 
teswtvéreket.

Férfi Egylet
Május 26-án, kedden 18 órától lesz a Férfi Egylet kö-

vetkező összejövetele. Az évadzáró programra pedig jú-
nius 23-án kerül sor.

Tanévzáró istentiszteletek
Június 7-én, vasárnap 9,30 órakor Sárváron, június 14-

én vasárnap 11 órakor pedig Rábapatyon tartjuk tanévzá-
ró istentiszteleteinket, hittanosaink szolgálatával.

Nő Egylet
Június 9-én, kedden 17 órai kezdettel tartja gyülekeze-

ti termünkben évadzáró összejövetelét 
az egyházközség Nő Egylete.

Testvér gyülekezeti látogatás 
Június 24-től, 30-ig erdélyi körútra indulunk. Ennek fő 

programja a brassói testvér gyülekezetünk meglátogatá-
sa. Az út részleteiről bővebben az újság belső oldalán ol-
vashatnak.

GAS szószék csere
Július 12-én vasárnap, istentiszteleteinken Garas Krisz-

tina, Ostffyasszonfa – Csönge lelkésze
szolgál, és azon a napon a persely pénz a Gusztáv Adolt 

Segély Egylet javára gyűjtjük.

Fiatal felnőttek tábora
Július 12-18 között, Őrimagyarósdon várják az érdek-

lődőket – hit a gyakorlatban – témájú táborba. Informá-
ció és jelentkezés: Remport Richard szervezőnél. Tel. 
70/510-23-36, e-mail:

remportrichard@gmail.com

Nádasdy Történelmi Fesztivál
Július 19-én vasárnap, a fesztiválzáró napján, a 

Nádasdyak és vitézeik dicsőségéről emlékezünk meg, is-
tentiszteletünk keretében.

Nyári napközis tábor
Július 20-26 között, nyári napközis gyermek tábort 

szervezünk gyülekezetünkben.
Részletekről bővebben az újság belső oldalán

Őrimagyarósdi zenei tábor
Augusztus 9-től, 16-ig tart a hagyományos egyházme-

gyei ifjúsági zenei tábor Őrimagyarósdon. 

Állami ünnep
Augusztus 20-án, ünnepi istentiszteletünk kereté-

ben fogadjuk a Nemzetközi Folklór Fesztivál ven-
dégeit, és az árkádsoron, megáldott új kenyérrel fo-
gyasztjuk az ebédet.

Tanévnyitó istentiszteletek
Szeptember 6-án Sárváron, 13-án Rábapatyon tart-

juk tanévnytóistentiszteleteinket, hittanosaink szolgá-
latával.

Gyülekezeti munkatárs képző
Az őszi és téli hónapok során, négy szombati napon, 

gyülekezeti munkatárs képző tanfolyamra hívjuk a ked-
ves testvéreket. Erről is bővebben olvashatnak a belső ol-
dalakon.

Evangélikus honlap
Az internetes keresőbe beírva nevünket: Sárvári Evan-

gélikus Egyházközség, megnyílik a honlap felülete, ahol 
részletes írott és képes tudósítást találnak a gyülekezet 
életéről.

Evangélikus rádió
Szeretettel ajánljuk a kedves olvasóknak a Szombat-

helyről sugárzó CREDO evangélikus rádió műsora-
it. Az FM 98,8 MHz-en, valamint interneten is fogha-
tó: WWW.credoradio.hu felkeresésével, reggel 8 órától 
este 8 óráig. 

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




