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Mondj áldást! 
Szeretettel köszöntöm gyülekezeteink tagjait a 134. Zsoltár szavaival: 

„Grádicsok éneke. Rajta, áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr szolgái 

vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente! Emeljétek föl kezeteket a szentély 

felé, és áldjátok az Urat! Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a 

földet teremtette!” 

Amikor megtapasztaljuk Isten áldását az életünkben, ez arra kell, hogy indítson 

bennünket, hogy mi is áldást mondjunk Istenre, ami a mi esetünkben Isten 

dicsőítését jelenti (hiszen a nagyobb áldja meg a kisebbet). De mi van, ha nem 

tapasztaljuk meg, ha nem érezzük? Akkor is Isten áldása kísér. 

Izráel elvesztette régi dicsőségét. A fogság utáni templom meg sem közelítette a 

salamoni templom pompáját. Szolgák voltak a saját földjükön. Mégis Isten áldása 

volt rajtuk, mert évszázadokkal később megszületett a Megtartó, és mert tudjuk, 

hogy nem vetette el Isten az ő népét végleg. Jelen esetben azonban talán 

szívesebben énekeltek volna siralmas éneket, miközben mentek föl a templom 

lépcsőin az Úr házába. 

De az utolsó „grádicsok éneke” (lépcső-ének) dicsőítésre sarkall: „Rajta!” (Lehet, 

hogy nincs kedved, de erőltesd meg magad!) Mindenki áldja az Urat, aki az Úr 

szolgája! 

Miért? Nem olvasunk közvetlen kiváltó okot (valami nagy szabadítást, vagy 

csodát). Egyszerűen azért, mert Isten méltó a dicséretre. Egyszerűen azért, mert 

csodálatos dolgot tett és fog tenni veled, és az életedben, és a családodban. Mert 

élettel ajándékozott meg, mert megszerezte a megváltásodat, mert ezer ízig tart a 

kegyelme az utódaidon, mert csodálatos örökség várományosa vagy… Akkor is, ha 

a jelen pillanat nem túl rózsás. 

Hogyan lehetne alkalmazni ezt a zsoltárt a gyakorlatban? Amikor azzal a néhány 

gyülekezeti taggal szóba kerül a gyülekezet állapota, és siránkozunk, hogy milyen 

kevesen járnak, meg milyenek az emberek. Gondolkoztam, hogy mit lehetne 



mondani. Mert sajnos nem ígérhetem azt, hogy majd jóra fordul minden, majd 

járni fognak, meg többen lesznek, hiszen utódok sincsenek. De egyet tudok: ha 

elkezdjük Istent valóban dicsőíteni, tisztelni a gyülekezetben és az otthonainkban, 

és elkezdünk engedelmeskedni szavának, annak meg lesz az áldásos 

következménye az életünkben. Hogy miképpen valósul meg ez az áldás? Nem 

tudom. Csak azt, hogy meg fog valósulni. 

Ha áldom az Istent, annak az lesz a következménye, hogy Isten újra megáld. 

Mégpedig a Teremtő Isten, aki számára nincsen lehetetlen. 

Imádság: Uram, köszönöm, hogy a te áldásod nem a külső körülményeken, vagy 

embereken múlik. Kiválasztásod és elhívásaid visszavonhatatlanok. Legyen Tiéd a 

dicséret és a dicsőség a megváltásért, az elfogadásodért, azért, hogy lehajolsz 

hozzánk, pedig meg sem érdemelnénk. A vezetésedért, a tőled kapott erőért, a 

földi javakért, gondoskodásodért, a családunkért, és minden áldásodért. Ámen! 

Gyülekezetünk háza 
táján történt: 
Gyülekezeti Evangélikus Hittan 

Tábor. 2017. jún.19-23-ig 

tartottuk. Átlag 17 gyermek 

részvételével. Az igei 

alkalmakon a gyermekek a 

Reformáció négy alapigazságát 

ismerhették meg a hozzájuk 

kapcsolódó bibliai történetekkel 

szemléltetve: 1. Egyedül kegyelemből – Gedeon kiáll Istenért; 2. Egyedül hit által 

– Jeremiás elhívása, 3. Egyedül a Szentírás – Jósiás reformja; 4. Egyedül Krisztus – 

Mária és Márta története; az ötödik napon pedig ötödikként: „Egyedül Istené a 

dicsőség!”jelmondatot szemléltettük a missziótörténettel. 

Délutánonként Luther Márton, valamint Károli Gáspár életével - a teljes Biblia első 

magyarra fordítója (1590) -, ismerkedhettek meg a gyermekek. Játékban sem volt 

hiány. Egyéni faragásként a gyermekek fatányért készítettek kanállal. A tábor ideje 

alatt elkészült a hinta is mászókával. Így már két játszótéri elem található a szendi 

templom udvarán. 



A táborunkban Csikós Mihály – a Vasárnapi Iskolai Szövetség (VISZ) munkatársa, 

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész, Váraljai Péter fafaragó, és Matisz 

Jánosné Széll Éva Anna lelkipásztor szolgált. Gyülekezetünk tagjai közül is többen 

részt vettek az előkészületekben, segítettek a főzésben, takarításban. Segítő 

érkezett még közénk a kispesti gyülekezetből is. Köszönet minden szolgálatért, 

adományért, legyen az kicsi vagy nagy. 

Táborunk missziói pályázaton az egyházmegyétől 40.000 Ft-ot, ifjúsági pályázaton 

a Gyülekezeti és Missziói Osztály Ifjúsági Bizottságától 80.000 Ft-ot kapott. Az 

összeget a faanyag megvásárlására költöttük. Az ebből, és az adományokból 

befolyt összegek fedezték a kiadásainkat. 

Elkezdődődött a templomok renoválása. Idén januárban megérkezett a GAW 

(Gusztáv Adolf Werk) támogatás. Szák számára 4020 Eurót, Szend számára 4000 

Eurót gyűjtöttek német evangélikus testvéreink. 

Isten segítségével a szendi templom már új külsőt kapott. Május közepén nem 

volt emberünk, aki elvállalja a munkát, de hamarosan sikerült vállalkozót találni, 

aki azonnal nekikezdett a munkának, mihelyt a megbízási szerződést máj. 30-án 

kézbe kapta. A megállapodás szerint lassanként, az év végéig kellett volna a 

munkával elkészülnie, de a körülmények úgy alakultak – és itt megint csak a mi 

Urunk és Istenünk gondviselése volt velünk -, hogy nem kapta meg azt a várt 

megbízást egy másik nagyobb munkáról, így nekikezdett a mienknek, később 

azután pedig kapott egy jó megbízást, így templomunkon meggyorsította a 

munkát, és be is fejezte. 

Hátra van még az ablakkeretek, ajtó és a zsalugáter javítása és festése, valamint 

egy külső tereprendezés. 

A száki templom renoválási megbízása pedig folyamatban van. 

Adományokat a következő bankszámla számokon fogadunk: 

Szák: Pannon Takarék 63200061-11057776, Szend: Pannon Takarék 63200061-

11033231. Vérteskethelyen is szeretnénk a templomot rendbe tenni, erre is lehet 

adakozni: Pannon Takarék 63200061-11095763. 

 

Reformációi emlékév. Méltóképen emlékeztünk meg a Reformációról 

gyülekezetükben. 2016. okt. 30-án, vasárnap délután a Faluházban 17.00-kor dr. 

Reisinger János irodalomtörténész előadást tartott „Győzelmes Reformáció” 

címmel. 2016. okt. 31-én reformációi istentisztelet volt a szendi templomban 

Nagy Gábor súri evangélikus lelkész szolgálatával. 2017. márciusában kiállítottuk a 

posta melletti téren az Evangélikus Képeskönyvet, bélyegkiállítást szerveztünk az 

iskola csarnokában a reformáció témakörében. (Köszönjük az iskola támogatását). 

Egy reformációi előadáson ismerkedhettünk meg Luther Márton életével a 



Gyülekezeti és Missziói osztály tagjainak előadásában a Faluházban. Az előadás 

színes és élethű módon tárta elénk Luther valóságos élethelyzetét, amit mi 

magunk is jobban átérezhettünk. És a sor még idén októberben folytatódik. 

Elvégzendő munkák 
Temető rendezés 

Szeptember 2. de. 9.00-12.00-ig. 

Templomkert rendbetétele + templom takarítás 

Szeptember 8. 14.00-20.00-ig. 

Kérjük a férfi és asszony testvérek segítségét a munkálatok elvégzésében. 

Választások 
A jövő évben újra választjuk a gyülekezeti tisztségviselőket. Választói joggal 

rendelkezik minden evangélikus, konfirmált (vagy felvételét kérte és felvételt 

nyert), nagykorú, egyházfenntartói járulékot fizető gyülekezeti tagunk. 

Alkalmaink 
Minden vasárnap istentiszteletet tartunk Szenden 10.00-kor. Szákon 8.30-kor, 

Vérteskethelyen 14.00-kor. Istentiszteleteinkre szeretettel hívjuk és várjuk. 

Tanévnyitó istentisztelet szept. 10., szendi templom, 10.00. 

Hálaadó nap okt. 15. szendi templom 10.00. Erre az 

istentiszteletre várjuk a szákiakat és a 

szendieket egyaránt! Az alkalom után 

szeretetvendégség lesz. Igét hirdet 

Szemerei János püspök. 

Reformáció ünnepe okt. 31. 18.00. 

Temetői alkalmak nov. 1. Vérteskethely, Szák, Szend 

Örökélet vasárnapja nov. 26. vasárnapi rendnek megfelelően; 

megemlékezünk az elmúlt esztendőben 

elhunytakról. 

Ádvent 1. vasárnapja dec. 3. a vasárnapi rendnek megfelelően 

Ádventi estek dec. 6-7-8. Győri János Sámuel szolgálatával 

Felelős kiadó: Szák-Szendi T.E.E., 2856 Szákszend, Csillag u. 17. Tel.: 20/8244844, honlap: 

szakszend.lutheran.hu 


