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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. KARÁCSONY

Ég és föld a különbség – szoktuk mondani 
olyan esetekre, amikor valahol nagy 
különbséget észlelünk. Itt vagyunk az Úr 
Jézus születésének ünnepe előtt, de mintha 
nem lenne minden rendben. Az időjárás 
inkább őszies, majdnem tavaszias, nem 
így volt ez régen. Az utcákat fényfüzérek, a 
családi asztalokat ádventi koszorú díszíti, de 
a napi hírek egyre elsodorják gondolatainkat, 
mire is készüljünk így karácsony tájban?

A föld országai tanácstalanok sok helyen. 
Egy olasz városban, a tolerancia jegyében 
el akarták hagyni a karácsonyi ünneplést. 
Franciaországban és Norvégiában a fali 
keresztek leszedését kezdeményezték. 
Ugyanakkor, tavaly azt láttuk az Egyesült 
Arab Emirátus két legnagyobb városában, 
hogy már november elején, minden 
nagy bevásárló központ tele van csillogó 
karácsonyfával, rénszarvasokkal és 
angyalkákkal. Mi akar ez lenni? Csak a sok európainak akarnak 
megfelelni? 

Kontrasztok sokasága között kell 
eligazodnunk. 

Itthon is tisztelet és köszönet a kivételnek, 
de a városok és falvak köztéri ádventi 
ünneplése is inkább „buli” és nem a 
lényegről szól. 

Égen és földön karácsony lesz annak 
ellenére, hogy nagy a különbség az emberi 
világon belül, és nagy a különbség a földi és 
a mennyei világ között.

Az Úr eljön most is és a világ végén is, ha 
akarom, ha nem! Emeljük hát fel szíveinket 
és tekintetünket, honnét jön a segítségünk? 

Lukács evangélista tudósít minket arról az 
eseményről, amikor a betlehemi mező fölött 
megnyílt az ég és az angyalok közölték a 
pásztorokkal: Üdvözítő született ma néktek! 
Az egész világ öröme lesz ez! 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség és az emberekhez jóakarat.” 

Lk 2,14
             Lelkipásztori szeretettel: Gyarmati István

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.  
Felül törött. Talán semmit se ér.  
A belén észrevenni már, hogy égett.  
S én mégse dobom el mint 
semmiséget.  
Nézem, elémbe állítom,  
Majd a kezembe’ forgatom.  
A cirádáit, ferdeségét,  
törött voltát, sok betegségét  
mind tudom már, mind ismerem.  
Igénytelen, értéktelen.  
Szépsége, ékessége, ára  
nincs semmi. Mégse dobom el. 

Félreteszem karácsonyfára. 

 Majd a lángjába néz szemem,  
s nem lesz nekem  
igénytelen, értéktelen.  
Sok betegsége, ferdesége,  
törött volta nem semmiség-e,  
ha ott lobog az ágon,  
s vezérlőm, világom,  
útmutató fény Betlehem felé?  

Tekintetem sugarát issza,  
lelkem száll századokon vissza:  
a nagy csodát csodálja újra  
és megremeg belé.  
Magában semmi. Félredobnám.

De ha zöld fenyőről ragyog rám,  
a szívem fölviszi az égig,  
az eget meg lehozza hozzám. 

Kezembe’ forgatom, nézegetem,  
s valami egyre azt súgja nekem,  
hogy ez a kis gyertya az életem. 

Görbe, törött, beteg.  
Valami, amit senki nem keres,  
mert észrevenni nem is érdemes.  
Végigélni se volna érdemes,  
ha nem lenne karácsony…  
ha ki nem gyúlhatnék sokadmagával  
karácsonyesti csodálatos fákon…  
ha Betlehem felé utat mutatva,  
nem ragyoghatna, nem világolhatna,  
végigélni se volna érdemes.

De van karácsony, s én úgy szeretem  
kis gyertyaéletem.  
Ameddig karácsonyra vártam,  
értelmét, célját soká nem találtam.

Míg egy szép angyalénekes,  
halk estén Betlehembe értem,  
s fel nem ujjongtam: „Most már 
értem,  
Most már tudom, miért is élek  
ezen a nagy sötét világon:  
hogy világítson kicsi 
gyertyalángom  
előre, Betlehem felé  
és megváltatlan, Megváltóra váró,  
sok emberszív dobbanjon meg 
belé.”

Kis karácsonyfagyertya. Szép 
fehér.  
Felül törött. Talán semmit se ér.  
De ha zöld fenyőről ragyog rád,  
a szíved felviszi az égig,  
az eget meg lehozza hozzád. 

Égen-földön karácsony

Túrmezei Erzsébet: Gyertya
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Révfülöpön, még az év elején, február egy szombatján 
hallhattuk D.Szebik Imre nyugalmazott püspök úr 
előadását a gyülekezeti elnökségek konferenciáján.

Az egész alkalom, mintha nekünk sárvári és vas megyei 
evangélikusoknak szerveződött volna. Sok ötlettel és 
bíztatással térhettünk haza.

A gyülekezeti munkatársképzésről szólt püspök úr 
előadása. Idézem szavait: „Már aktív püspöki szolgálatom 
utolsó esztendejében láttam, hogy véget ért az a korszak, 

amelyben a lelkész egyedül képes a gyülekezet közösségét 
egyben tartani és minden feladatnak eleget tenni, amit rá 
ró az egyház Ura és elvár tőle a közösség.

Egy megváltozott világban megnőtt az adminisztrációs 
feladat. Elég, ha csak a pályázatok sokszínűségére 
és sokféleségére gondolunk. Így egyre nagyobb 
szükség van a képzett munkatársakra. Ezért 2007-ben 
elkezdtem a gyülekezeti munkatárs képzés szervezését. 
Egy évig kerestem, hogy mivel bízhatjuk meg, mire 
kell felkészíteni híveinket. Elképzelésem szerint a mi 
tanfolyamunknak az az elsőrendű célja, hogy hívő 
munkatársakat találjon a lelkész. Hűséges evangélikusok 
lehetnek munkatársak, akik megélik az evangéliumi hit 
erejét. Ők tudják mindezt kisugározni. Tanfolyamot 
először Piliscsabán szerveztünk. Mindenkit, aki egyházi 
szolgálatot vállal, elsősorban küldetéstudatában és biblia 
ismeretében kell megerősíteni. Az Ó és Újszövetségi 
bibliaismeret a küldetés alapja. Erre kértem fel 
megfelelő felkészültségű lelkészeket, professzorokat. 
Az egyháztörténetet is áttekintjük a kezdetektől 
napjainkig. A másik fontos terület az, hogy hogyan 
lehet az embereket megszólítani. Ehhez szükséges a 
pszichológia alapismereteivel megismerkedni. Ki vagyok 
én? Kicsoda az ember? Szükség van közösségre, mert - 
ahogy Luther Márton imádságában olvassuk: „hogyha 
magamra maradok, könnyen mindent elrontok”. A 
tervezés során arra a felismerésre jutottunk, hogy 
három irányra kell bontanunk a képzést. Az „első típusú 
ember” alkalmas arra, hogy bekopogtasson valakihez 

és hívogasson. A gyülekezeti alkalmak előkészítésében 
lehet fontos és szükséges feladata. A „második típusú” 
inkább diakóniai lelkülettel van megáldva. Ő az, aki 
közvetlen segítséget ad. Kitakarít vagy bevásárol a 
rászorulóknál. A” harmadik típusú”a legösszetettebb és 
a legnagyobb képzést igényli. Ő már lelki gondozást is 
végez. Ehhez azonban az adottságon túl képzettségre is 
szükség van. Németországban, Brémában a Szent Máté 
gyülekezetben ismertem meg ezt a képzési modellt. 

Ott egy munkatárs 8-10 családot gondoz, itt nálunk is 
át lehet ezt venni. A munkatárs közvetítő a lelkész felé. 
Ugyanakkor ezek a családok átélhetik a gyülekezethez 
tartozás örömét. Ebben nyújtunk segítséget híveinknek. 
Az élő gyülekezetek tagjai nem csupán szolgáltatást váró, 
hanem saját képességeit és Krisztus-hitét a közösségben 
is megélő szolgáló testvérek, akikre nagy szükség van. 
Ehhez próbáljuk tanfolyamainkkal a vágyat felébreszteni.” 
– mondta Szebik Imre püspök úr előadásában.
Ez az előadás adott az Úr által bíztatást számomra, hogy 
ott Révfülöpön, a szünetben megkérjem püspök urat, 
hogy az ősz folyamán, négy szombati napon, tartsanak 
Sárváron gyülekezeti munkatársképző tanfolyamot! Több 
egyeztetés és megbeszélés után, a válasz igen lett.
Köszönöm Gyarmati István lelkészúr sok – sok segítségét. 
A tanfolyam résztvevői között a gimnazistáktól a 
nyolcvan éves testvérig minden korosztály jelen volt. 
Számos gyülekezetből érkeztek résztvevők, minden drága 
testvér részvételét megköszönöm. Hiszem, hogy az itt 
kapott tudás kamatozik a gyülekezetek életében. A jó 
Isten áldásában bízva remélem, hogy a tanfolyamunknak 
is lesz folytatása a következő években.
Áldott szeretetteljes szép Karácsonyt, Urunktól megáldott 
boldog újesztendőt kívánok, minden drága testvérnek.  

Varga József
gyülekezeti m.felügyelő

Hűséges evangélikusok válhatnak munkatársakká

Pethő Attila Ószövetségi előadását tartja  Gyülekezeti munkatársak bizonyítvány osztása
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Sárvár, a magyar Wittenberg
Kedves Testvérek!

2017. évben ünnepeljük a reformáció 500 éves 
évfordulóját.  Többször beszéltünk és írtunk a fontos-
ságáról, így a gyülekezeti újsá-
gunkban is számos cikk jelent 
már meg az ünnepről előzetesen.

Sárvár nemcsak helyi progra-
mokat szervez, hanem bekapcso-
lódik az országos, sőt európai 
programok sorába is.

Csatlakoztunk az Európai 
Protestáns Egyházak 
Közösségének programjához, 
aminek keretében Sárvárra is egy 
látványkamion fog érkezni a 
reformáció ünneplése kapcsán.  
Jelenleg ennek a szervezése folyik. Nagyon sok egyez-
tetésen vagyunk túl mind Külügyi Osztályunkkal, 
mind az európai szervezőkkel, mind a város vezetői-
vel.  Legutóbb az európai szervezőkkel találkoztunk 
Berlinben. 

A programmal kapcsolatban a megkeresésünket a 
város vezetése nyitottsággal fogadta. Aminek nagyon 
örültünk, hisz ahhoz, hogy a program sikeres legyen, 
összefogásra van szükség. A reformáció méltó meg-
ünneplése nemcsak a mi ügyünk kell, hogy legyen. 
Hiszen nem azt kell keresni egymásban, ami elválaszt, 
hanem azt, ami összeköt. 

A reformátorok tevékenységei, nagymértékben 
hozzájárultak az irodalmi nyelv kialakulásához, előse-
gítették a hazai oktatás és művelődés ügyét. Így volt ez 
Sárváron is, a XVI századi magyar kultúrának és szel-
lemi életének központja volt városunk.

A látványkamion 2016.november 03.-án Genfből 
indul, 2017.február 2-án érkezik városunkba, majd 
2017.május 20.-án Wittenbergben fejezi be az útját. 
Európa 68 városában - Magyarországon Debrecenben, 
Sárváron és Sopronban - kapcsolódik az ünnepi prog-
ramokhoz. Terveink szerint 2017-ben ezzel a prog-
rammal kezdődik meg városunkban a megemlékezés 
sorozat. Az ünnep keretében lesznek kiállítások,  elő-
adások, koncertek, hangversenyek, színdarabok. 
Készül egy image videó is a gyülekezetünkről. Ez 
majd a wittenbergi záró alkalmon is bemutatásra 
kerül. Nagy feladat, nagy lehetőség!  Minden evangé-
likus részvételére és segítségére számítok. 

2016. év elején – állami segítséggel - elkezdődik a 

sárvári evangélikus templom belső felújítása. Az első 
ütemben restaurálják az oltárfalat és az orgonát is, a 
teljes belső renováláson túl, sor kerül a padozat cseré-

re és a fűtés, világítás korszerűsí-
tésére. Vannak olyan munkák, 
amiket mi egyháztagok is el 
tudunk végezni. Ebben is szeret-
ném kérni a testvérek segítségét. 
Hosszú várakozás, nagyon sok 
elvégzett munka, sok sikertelen 
pályázat, nagyon sok meghallga-
tott imádság után,2017-re meg-
szépülhet templomunk. Ezzel is 
hozzájárulunk a méltó megemlé-
kezéshez.

Kedves Testvérek!

Ismét eltelt egy esztendő fölöttünk. Szeretném meg-
köszönni a presbitérium és gyülekezetünk tagjainak 
az egyház ügyéért vállalt szolgálatát. Ez az összefogás 
lehet a jövőben is erőssége közösségünknek.

Áldott Karácsonyt és 
Boldog Új Esztendôt Kívánok!

Erős Vár a Mi Istenünk!
Horváth Zsolt

felügyelő

Az evangélikus nyugdíjasok találkozóján Kőrösi Krisztina lelkésznő 
volt a vendég előadó.
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November 14.-én szombaton ellátogattunk a 
konfirmandus napra, amely Kőszegen került megren-
dezésre. Reggel izgatottan mentünk ki a buszmegállóba, 
hogy felvegyen minket a külön busz és elvigyen erre a 
várva-várt napra. A buszban nagyon jó volt a hangulat. 
A kőszegi mezőgazdasági középiskolában zajlott az egész 
napos program. Amikor oda értünk, énekelni kezdtünk 
gitárkísérettel.

Nagyon szép énekeket énekeltünk, amiket meg is tanul-
tunk a többszöri eléneklés alatt, és mai napig még mindig 
fülünkben cseng a dallama.

Amikor mindenki megérkezett, megkaptuk az első 
feladatot, ami minden csoportnak ugyan az volt: be kel-
lett mutatni az egyházközségünket, ahonnan jöttünk 
pár mondatban. Például: Hány templom van? Hányan 
vannak ott evangélikusok? Milyen faluk tartoznak hoz-
zá? Egy szép és minket jelképező virágot is mellé kel-
lett készíteni, amihez kaptunk minden hozzá valót, ami 
szükséges. Legtöbb csoport a nevét is felírta a virág 
szirmaira. Erre kaptunk fél órát. Majd amikor minden-
ki elkészült, fel kellett olvasni, hogy mit írtunk, és a vi-
rágunkat egy vázába kellett helyezni. Mindenki szépen 
bemutatta honnan jött.

A második feladathoz különböző színű szalagokat kap-
tunk. Minden szalag egy tanárhoz és lelkészhez tartozott. 
Külön termekbe kellett menni azzal a felnőttel, akié az a 
szín volt. Ennek a programnak a neve: Szolgálati területek 
vállalása a gyülekezetben. Mindenki kapott egy papírt, 
amelyen a következő gyülekezeti tisztségek voltak felso-
rolva: lelkész, felügyelő, gondnok, kántor, hitoktató, egy-
házfi, felolvasó, pénztáros, kórustag, diakóniai munkás, 
bibliakör vezető, imakör vezető, cserkészvezető, takarító, 
oltárt díszítő, látogató, lelkesítő…stb.

Utána mindenki bemutatkozott és összepárosítottuk az 
egyházi elöljárók nevét azzal, hogy mivel foglalkoznak. 
Utána önismereti teszteket töltöttünk ki, amit ott adtak 
nekünk. Mindenkinek nagyon tetszett, mert igazából 

megismerhettük magunkat a válaszaink alapján. Majd ar-
ról beszélgettünk, hogy a gyülekezetben tulajdonságaink 
alapján ki milyen feladatot vállalhat. 

Azután ebédelni mentünk. Mindenkinek nagyon íz-
lett és repetázni is lehetett belőle. Ebéd után felmen-
tünk ismét a gyülekező terembe hogy megtudjuk, mi a 
harmadik feladat. Az iskolai tanárai közreműködésével 
különböző foglalkozásokat lehetett választani délutáni 

programként: például hegymászás, városnézés, kézmű-
vesség vagy akár focizás. Utána templomba mentünk 
áhítatra és ott is énekeltünk még búcsúzásképpen. Kap-
tunk ajándék könyvjelzőket is. Nagyon jó nap volt. Min-
denki jól érezte magát. Nagyon jó hangulatú, tanulságos  
és emlékezetes nap volt számunkra ez a szép szombat.

                                                  Papp Viktória
8.o. konfirmandus

Egyházmegyei konfirmandus nap

Záró istentiszteleten a kőszegi templombanKonfirmandusaink bemutatják gyülekezetüket

Októberben regionális férfikonferencia volt Sárváron, 
Nánai László protestáns tábori püspökhelyettes előadásával
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Közel 35 millió forintból újult meg a rábapatyi evan-
gélikus templom, amit október derekán Szemerei János, 
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püs-
pöke szentelt fel. Hálaadó istentisztelettel és közgyűlés-
sel ünnepelték a rekonstrukció befejezését a hívek. 

Zsúfolásig megtelt a felújított rábapatyi komplexum 
október 11-én a hálaadó istentisztelet és ünnepi közgyűlés 
alkalmából, ahol egyházi és világi vezetők egyaránt képvi-
seltették magukat.

„Ha az embereknek fontos, 
hogy az Úr házához közel 
kerüljenek, ők rendezik úgy 
az életüket, hogy ahhoz közel 
kerüljenek” – mondta igehir-
detésében Szemerei János. A 
püspök hangsúlyozta: - 
Minden templom története 
más, vannak, amiket nagy 
szponzorok fizettek ki, és 
vannak olyan templomok, 
amik aprópénzből jöttek 
össze. A templom úgy kerül 
hozzánk közel, ha áldozatot 
hozunk érte, ha beletesszük azt, amit az Isten nekünk 
adott. 

A rábapatyi templom megépítéséhez ráadásul rendkívü-
li történet tartozik: az 1884. évi tűzvészt követően az épít-
kezés céljára indított gyűjtés nehezen haladt. Azokban az 
években az uradalmi major raktáraiból hosszú időn át 
lopták a gabonát, de a tetteseket sehogyan sem tudták 
elfogni. Egyszer azonban a tolvajok szekerének összetört a 
kereke, így lelepleződtek, és kiderült, hogy köztük egyetlen 
evangélikus sem volt. Ez annyira meghatotta a római kato-
likus vallású Nagy Sándor uraságot, hogy nagyrabecsülése 
jeleként az építkezéshez szükséges téglát ajándékba adta az 
evangélikusoknak. 

Az épület eredetileg templom és iskola volt egyben, ami-
hez tanítólakás tartozott. A felújítás tervei 2010-ben 
készültek el Kiniczky István építészmérnök munkájának 
köszönhetően. A beruházás megvalósításához azonban 
teljes körű összefogásra volt szükség. 

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán 
27 millió forintot sikerült nyernünk, Rábapaty önkor-
mányzata pedig további 1,5 millió forinttal támogatta a 
rekonstrukciót – tudtuk meg Gyarmati István lelkésztől. 
Hozzátette: - A hívek is jelentős mértékben hozzájárultak a 
felújításhoz, hiszen a helyi gyülekezet tagjainak adomá-
nyából az önerős részt tudtuk finanszírozni, az négymillió 
forintra rúgott.  

Szemerei János igehirdetése végén a templomokról szól-
va aláhúzta: - Itt találkozhatunk az élő Istennel és egymás-

sal, hittestvérként. Ez az a hely, ahol szabadulást és gyógy-
ulást kapunk, ahol reményt kapunk, ahol erőt szerezhe-
tünk. Használjátok a templomot gazdagodásotokra, épülé-
setekre! – zárta gondolatait, majd megszentelte a felújított 
épületet. 

Az ünnepi közgyűlésen Horváth Zsolt, az egyházközség 
felügyelője arra hívta fel a figyelmet, hogy 
akadálymentesítették a templomot, cserélték a nyílászáró-

kat, a fűtést korszerűsítették, 
vizesblokkot és többfunkciós 
kistermet alakítottak ki, 
valamint új parkolókat hoztak 
létre. Tulajdonképpen a fun-
damentumtól a torony 
keresztjéig megújult minden. 

- Bízom abban, hogy a fel-
újított templom erőssége lesz 
a közösségnek – hangsúlyozta 
a felügyelő. 

A megvalósított fejlesztést 
levélben üdvözölte Prőhle 
Gergely országos felügyelő, 
akinek családja jóvoltából 

személyes a kötődése Rábapatyhoz és Sárvárhoz. Az ünne-
pi közgyűlés keretében köszöntőt mondtak Rostáné Piri 
Magdolna esperes, Koszta István, a brassói testvérgyüleke-
zet lelkésze, nyugalmazott és aktív lelkészek, Varga József 
másodfelügyelő, valamint dr. Hafenscher Károly, a 
Magyarországi Evangélikus Egyházi Zsinat lelkészi elnöke, 
miniszteri biztos. 

A rábapatyi beruházást világi vezetők is üdvözölték. „Ha 
az egyház falait meg tudjuk erősíteni, tehát a feltételrend-
szert is megfelelő módon kezeljük, akkor az jobb lehetősé-
geket biztosít a szolgálati hivatás elvégzéséhez. Rábapatyon 
is megerősítettük az evangélikusok várát” – emelte ki 
köszöntőjében Ágh Péter országgyűlési képviselő. 

Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője-
ként arra a példaértékű összefogásra emlékeztetett, amely-
nek eredményeként a bővítés megtörténhetett. 

- Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a templom megújult, 
hiszen ez Rábabogyoszló egyetlen közintézménye – ezt 
már Dugovics Balázs polgármester mondta. Hozzátette: - 
Az önkormányzat szívesen hozzájárult a felújításhoz, és 
külön örömére szolgál, hogy falujában egy éven belül már 
második alkalommal vehet részt templomszentelésen pol-
gármesterként. 

A megújult épület amellett, hogy a rendszeres istentisz-
teleteknek ad helyet, éppen ezért nagyon fontos közösségi 
térként is működik Rábapatyon. 

Tömböly Ágnes

Templomszentelés Rábapatyon

 „Örülök, amikor azt mondják nekem:
menjünk el az Úr házába.” Zsolt 122,1      

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a
rábapatyi evangélikus templom

felújítás és bővítés utáni

újra szentelési ünnepére
2015. október 11-én, vasárnap 11 órára.

Meghívó

Igét hirdet és az Úr Házát felszenteli:

Főtisztelendő Szemerei János,
a Nyugati – Dunántúli Evangélikus

Egyházkerület püspöke.

Ez a beruházás az MVH „Helyi örökséggel a közösségért” Darányi Ignácz Terv részeként,
az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott: 34.338.658 Ft támogatással,

és Rábapaty Község Önkormányzatának, valamint a Sárvári Evangélikus Egyházközség,
Rábapatyi Leány Egyházközségében élő híveinek adományából valósult meg.

A hálaadás és a felszentelés liturgiáját
úrvacsora közösség, és ünnepi közgyűlés,

majd pedig vendéglátás követ.
 

Erős vár a mi Istenünk!
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Nagy ünnepen jártunk
Szeptemberben jött a jó hír: Györgyi Zsolt testvérünknek 

sikerült a nyelvvizsgát letennie.  Végre meg fog történni az 
a nagy esemény, amire oly sokat vártunk. Végre lelkésszé 
szentelnek egy nagyon jó barátot és egy olyan embert, 
aki sokat adott az én hitbeli épülésemhez. A történet hat 
évvel ezelőtt kezdődött Sárváron, ahol belecsöppentünk 
egy pezsgő gyermekbarát gyülekezet életébe. A 
kislányom akkor volt három hónapos. A találkozásunk 
és a barátságunk kezdődött ebben a közösségben Zsolttal 
és Dorinával. Már az első alkalommal kiderült, hogy jó 
helyen vagyunk: Dorina azonnal jött és segített a pici 
körül Zsolt pedig a gyülekezeti teremben nagy szeretettel 
foglalkozott a gyerekekkel. Baba- Mama körbe innentől 
kezdve rendszeresen jártunk. A sok beszélgetés nem csak 
az „első gyermekes anya” nehézségein lendített át, hanem 
lélekben is erősödtem. Kérdezhetik miért olyan fontos 
nekem ez a kapcsolat? Több oka is van: A gyülekezettel 
és Istennel való megismerkedésemkor lelkészjelöltként 
ők is ott voltak. A már említett Baba - Mama Körön túl, 
a családi istentiszteleti alkalmakon is együtt vettünk részt 
és szolgáltunk, ki-ki a maga területén. Barátságunk a mai 
napig tart, és ha valami segítség kell, mindig számíthatok 
rájuk. Nekem nagyon fontos és tudom, hogy Zsolt 
életében is egy fontos esemény volt: Luca lányom volt 
az első, akit Zsolt keresztelt. A találkozások akkor sem 
maradtak el amikor Zsolték Csurgóra mentek szolgálni. 
A Hittudományi egyetemen pedig rendszeresen 
találkoztunk Dorinával, és ha hazajöttek látogatóba, ha 
egy fél órácskára is, de minket is meglátogattak. 

November 7-én érkezett el a nagy nap. Megyünk 
Meszlenbe! Én még a sok teendő közé beiktattam egy 
frizuraigazítást, mégis csak egy fontos eseményen fogunk 
részt venni, s szépnek kell lenni. Áron fiamat a nagymamánál 
helyeztem el, neki még sok lett volna az ünnep forgataga 
és én is szerettem volna ezt az eseményt nyugodtan végig 
kísérni. Gyülekezetünkből a sok jelentkezőt sikerült 
autókba elosztani, nekünk esett útba, így én vettem fel 
Varga József testvérünket és kedves feleségét, és azután 
indulhattunk a nagy eseményre. Hálával telt szívvel meg 
is érkeztünk, igaz közben kétszer sikerült eltévedni, de 
mindig számíthattunk a segítő tanácsadókra, Antónia és 
Gyula távnavigálása eredményes volt. 

A megérkezés után nagy sürgés - forgás volt körülöttünk, 
mint a szorgos hangyák, úgy láttak el mindenkit a Meszleni 

gyülekezet tagjai. A bevonuláskor lelkészünk, István bácsi 
megkért, hogy fényképezzek végig minden mozzanatot 
az istentiszteleten és azt követő szeretetvendégségen. 

Első gondolatom az volt, hogy már megint nem tudom 
a gyermekemmel együtt átélni ezt a szép eseményt. A 
bosszúságom hamar elszállt, mert a gyermekem a többi 
gyerekkel játszott az udvaron Szabó Gyula felügyelete alatt, 
én pedig a középpontból nézhettem az eseményeket. Ha 
fényképezőgép van a kezedben, olyat is látsz, ami a padban 
ülőknek nem biztos, hogy megadatik. Jó volt Zsolt lelkész 
úr közelében lenni a legszentebb pillanatokban. Hálás 
vagyok azért, mert láthattam Zsolt arcán az izgatottságot 
és azt hiszem egy kicsit a büszkeséget, hogy immár 
„hivatalosan” is Istent szolgálhatja. Azt is láthattam, 
amikor a liturgia részeként elmondja az eskü szövegét, 
és ezt hallgatva azon gondolkoztam, hogy mennyire rá 
szabták minden mondatát, és hogy ő ezt az életénél is 
komolyabban gondolja. Láthattam és megörökítettem 
azokat a pillanatok, amikor püspök úr és a többi lelkész 
társa igével megáldja és felhangzott a Confirma ének. A 
közgyűlésen sok jó szót intéznek hozzá, sok szeretetet 
tapasztaltunk meg ezekből a felszólalásokból. 

Jó Isten humorérzékét is megmutatta ezen a napon, 
ugyanis a Meszleni lelkész asszony Csurgóról érkezett, és 
mint tudjuk Zsolt útja Meszlenből Csurgóra vezetett. 

Nekem nagyon sokat jelentett ez az esemény és hálás 
vagyok, hogy ott lehettem.              Dobai-Porpáczy Szilvia 

György Zsolt megáldása

Mikulás érkezett a Baba-Mama Körbe Hittanosaink ádventi kézműves foglalkozása
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„Bocsásd meg, Úr 
Isten, ifjúságomnak 
vétkét, sok hitetlen-
ségét, undok fertel-
mességét, töröld el 
rútságát, minden 
álnokságát, köny-
nyebbítsd lelkem 
t e r h é t ! ” 
( E v a n g é l i k u s 
Énekeskönyv 404. 
sz. éneke) 
Balassi Bálint 1554. 
október 20-án szü-
letett, Zólyomban. 
Apja főispán, anyja 
Bocskai György sógornője. Bornemissza Péter a 
költő nagybátyja fedezte fel az ifjú költő – ekkor még 
ifjú – tehetségét. 1572-ben Lengyelországban fordí-
totta le egy lutheránus prédikátor könyvét németből, 
amelyet később aztán Krakkóban nyomtattak ki. 
Balassi fordítása révén a reformáció hívőjévé vált. 
Több versgyűjteményében találhatóak - feltehetően 
egy vallásos gyűjteménynek képezték volna a részeit 
- az istenes versei. Balassi a hit után vágyakozik, s 
nála a hit az Istent jelenti. Balassi keservei, vétkei, 
könyörgése és perlekedése jelenik meg a verseiben. 
Személyes kapcsolatot ápol az Ő Urával, amely a 
legeredetibb, s egyben korának egészére jellemző. A 
16. sz.-i költő fájdalma, panasza két módon jelentke-
zik: Ha szerelmi csalódás éri, akkor kegyetlen kedve-
séhez fordul, minden más panaszával Istenhez. 
Vallásos lírája természetesen reneszánsz jelenség, 
gyakran ő is kevésnek érzi a hitét. Az előbbi idézet-
ben jól fellelhető, hogy a költő Isten bocsánatáért 
esdekel, azért, amit ifjú korában vétett. Ez az alkotás 
ifjúkori költeményeit zárja le. Balassi ekkor 30 esz-
tendős, házasságra készül s szeretné tisztázni koráb-
bi tetteit. Ez a vers egy őszinte bűnbánás és gyónás 
megrendítő éneke, ahová a költő beleilleszti minden 
szeretetét, s a szívének, lelkének vágyait. A záró stró-
fa összefoglalja még egyszer a versen végigvonuló 
különböző lelkiállapotokat: a lelki válságot és kese-
rűséget, a bűnbánó őszinteséget és az Úr kegyelmé-
ben való megnyugvást, lelki megbékélést. Balassi 
hiába kereste az evilági harmóniát, sem egyéni életé-
ben, sem a korban, a reneszánsz halódásának évtize-

deiben azt már nem találhatta meg. 1593-94-ben az 
ún. „hosszú háborúban”, a török ellen indított hadjá-
ratban újra katonáskodott. 1593 őszén, a tizenöt 
éves háború kezdetén, részt vett családja várainak 
visszafoglalásában. Esztergom 1594-es ostroma 
során, május 19-én, gyalogos roham közben egy 
szakállas ágyú golyója mindkét combját elroncsolta. 
Vérveszteség és a vérmérgezés miatt május 30-án 
hosszas szenvedés után hunyt el. A költő Szlovákiában 
a Balassi család sírboltjában nyugszik. 
Balassi Bálint az egész utókor számára olyan értéket 
hagyott, ami egyedülálló. A költő olyan érzéssel, 
odaadással, igazsággal írta a verseit, hogy az szá-
munkra példa értékű. Miért is van ennek jelentősé-
ge? A kedves testvérek minden kérdésükre választ 
kapnak, hacsak egy kicsit is beleolvasnak Balassi 
Bálint életrajzába, avagy istenes verseibe. 

Balázs Fanni

Balassi Bálint, a XVI. századi költő

Kortárs Keresztyén Kórus szolgálata Szergényben
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Karácsonyi hangverseny
December 20-án, vasárnap 9:30 órai sárvári istentiszteletünk 

keretében a Kortárs Keresztyén Kórus hív mindenkit az ádventi 
gyertyáktól a karácsony fényéig vezető útra. 

Gyülekezeti szórvány istentiszteletek
December 13-án 15 órakor Lánkapusztán, december 

20-án 15 órakor Ikerváron tartunk ünnepváró úrvacsorás 
istentiszteletet. 

Kórházi látogatás
December 22-én kedden délután látogatjuk meg a sárvári 

kórházban az ünnepre is ottmaradó betegeket és időseket. 
Gyülekezetünk konfirmandus csapata karácsonyi műsorral 
készül. 

Karácsonyi ünnepnapok
Szenteste:
December 24-én csütörtökön 15:30 órai kezdettel 

Rábapatyon, 17 órai kezdettel Sárváron tartjuk a szentesti 
istentiszteleteket, hittanosaink szolgálatával. 

Karácsony első ünnepe:
December 25-én pénteken 9:30 órai kezdettel Sárváron 

tartunk istentiszteletet és úrvacsora közösséget. 

Karácsony második ünnepe:
December 26-án szombaton 9:30 órakor Sárváron, 11 

órakor Rábapatyon lesz ünnepi istentisztelet, és ezen a napon 
Rábapatyon várjuk úrvacsora közösségbe a testvéreket. 

Karácsony utáni vasárnap
December 27-én, hónap 4. vasárnapján a szokott időben csak 

Sárváron tartunk istentiszteletet. 

Óév este
December 31-én. csütörtökön 15:30 órai kezdettel Rábapatyon, 

17 órai kezdettel pedig Sárváron búcsúzunk az Óévtől.

Újév ünnepe
2016. január 1-én. pénteken 9:30 órakor kezdődő sárvári 

istentiszteletünkön hívjuk segítségül az Úr nevét.

Újév első vasárnapja
Január 3-án, év és hónap első vasárnapján, Sárváron tartunk 

úrvacsorás istentiszteletet. 

Templom felújítás
Január 4-én veszi kezdetét, terveink szerint a sárvári templom 

belső felújítása. Várhatólag fél éven át, a gyülekezeti teremben 
lesznek megtartva istentiszteleteink. 

Vízkereszt ünnepe
Január 10-én, vasárnapi istentiszteleteinken emlékezünk meg 

Vízkereszt eseményeiről: Sárváron 9:30 órai, Rábapatyon 11 
órai kezdettel.

Tánciskola
Január hónap során, minden vasárnap 15:30 órai kezdettel 

tánciskolai felkészülést szervezünk konfirmandusaink részére. 
A Nádasdy-vár próba termeiben folyik a táncoktatás. 

Ökumenikus Imahét
A keresztyén egység keresés jegyében a 2016. évi ökumenikus 

imahét vezérfonalát a lettországi keresztyének dolgozták ki 1Pt 
2,9 alapján: „

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük.”
Az imahét alkalmai gyülekezetünkben:
Január 17-én vasárnap 17 órakor 
 Ikerváron a katolikus templomban;
18-án hétfőn 17 órakor 
 Rábapatyon az evangélikus templomban;
20-án szerdán 17 órakor 
 Sárváron az evangélikus gyül. teremben;
21-én csütörtökön 17 órakor 
 Sárváron a református templomban;
22-én pénteken 17 órakor 
 Sárváron a katolikus templomban.

Evangélikus bál
Január 30-án szombaton, 19 órától hajnali 4 óráig tart 

a hagyományos evangélikus farsangi bál, a Nádasdy-vár 
termeiben.

Presbiteri csapatépítő nap
Február 7-én. vasárnap 9:30 órai kezdettel Sárváron tervezzük 

megtartani a két testület közös lelki napját.  

Böjti bibliaórai sorozat
Február 9-én kedden, 17 órakor Rábapatyon kezdjük meg 

a böjti bibliaórai sorozatunkat. A következő hét keddjén 16-
án Sárváron folytatjuk, és 6 héten át, váltakozó helyszínre 
várjuk a jó híveket. Az utazáshoz kérjük, figyelmesen segítsék 
egymást!

Gályarab lelkészek emléknapja
Február 14-én, vasárnap 10 órai kezdettel Sárváron 

az evangélikus gyülekezeti teremben kezdjük emlék 
istentiszteletünket a református testvérekkel és városunk 
vezetőivel. Hitvalló őseinkről a megemlékezés a vár udvarán 
álló emléktábla koszorúzásával zárul. 
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