
 

 

 

 

 Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség, 2017. december 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Keressük szorgalmasan! 
 

„...aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy Ő van; és megjutalmazza azokat, 

akik Őt keresik.” Zsid 11,6 

 

Az egyik újabb angol fordítás szerint így hangzik ez az igevers: „…megjutalmazza 

azokat, akik komolyan keresik Őt.” Nekem jobban tetszik a régebbi fordítás: 

„…megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik Őt.” 

Nagyon találó ez a szó: szorgalmasan. Keressük Istent szorgalmasan! Kutassuk 

akaratát fáradhatatlanul, válaszra éhesen! Olvassunk el róla annyi könyvet, 

amennyit csak tudunk! Ne a pénz és az elismerés hajszolásában legyünk 

szorgalmasak, hanem Isten keresésében! 

Keressük Őt úgy, ahogy a pásztorok tették! Nem elégedtek meg az angyalokkal, 

hanem megkeresték a kisdedet az istállóban. Imádjuk Őt úgy, ahogy a napkeleti 

bölcsek tették! Nemcsak gyönyörködtek a fényes csillagban, hanem elmentek 

Jézushoz az ajándékaikkal. Kérdezzük meg Tőle, hol lakik, ahogy János és András! 

Hívjuk be magunkhoz, ahogy Máté! Tegyünk fel mindent egy lapra, ahogy Zákeus: 

semmi mással nem törődött, csak azzal, hogy láthassa Jézust. 

 Max Lucado 

Ádventi emlékezés 
 A kisböjtnek nevezett négy ádventi hét 

leteltével szenteste szép szokás volt a betlehemezés, és 

a koledálás. A fiatalok betlehemi jelenettel és 

énekekkel jártak házról házra és adományokat 

gyűjtöttek. Ezen eredetileg katolikus szokások közül a 

koledálást átvették az evangélikus tótok is. A múlt 

század végén a Nógrád megyei Terényben például még 

élő szokás volt, hogy szenteste az asszonyok házról 

házra járva énekeltek az ablakok alatt áldott ünnepeket kívánva. A háziak 



süteménnyel, almával vendégelték meg a koledálókat. A nagytarcsai református 

magyar faluba a szlovákok Nógrád-Hont megyéből települtek be az ezerhétszázas 

évek vége felé, de ezeket a népi játékokat az idők során elhagyták. A szlovák 

gyökerekkel is rendelkező Győri János, amikor Nagytarcsára került lelkésznek, 

felelevenítette, és megújította ezt a szokást. A szentesti istentisztelet után a 

fiatalok felmentek a templomtoronyba és harangozással felváltva karácsonyi 

énekeket énekeltek. (Ilyen toronyéneklés volt húsvét hajnalán is.) Majd hol itt, hol 

ott csendültek fel az ablakok alatt a régi 

karácsonyi énekek. Már éjfél is elmúlt mire, 

a konfirmandusok, az ifjúsági kör tagjai, a 

presbiterek, és az énekkarosok végigjárták 

a falut. 

 Most amikor villódzó izzósorok 

áradatában zajlik a „nagy” ádventi 

plázavásárlás, álljunk meg egy percre, és 

nézzük, miről mesélnek az egyszerű fehér 

gyertyák karácsonyi fényei: 

 Ádvent van. Ez a szó csupa 

melegség, és meghitt pillanatok, napok, 

emlékek sorozata. Még érzem annak a 

deres mohának az illatát, amit egy ingatag 

létrán állva a Potocskáék udvarából 

Tarcsaiék nádfedeles háztetejéről szedek. Ezzel borítják be az asszonyok a szalma 

koszorút, majd fenyőgallyakat tűznek rá. Édesapám rátákolja alumínium drótból a 

gyertyatartókat, és a négy tartó rudat nagy gonddal zöld krepp papírral betekeri. 

Három is készül belőle. Egy a templomba, egy az imaházba, s a harmadik ebédlőnk 

asztalára. Szemeim előtt lobognak gyertyái, és a fény is árad az ádventi házikó 

ablakaiból Túrmezei Erzsébet versével. Az első gyertya lángnyelve vidáman táncol, 

amint apám megnyitva az egyik ablakot a félhomályos imateremben, felolvassa 

Ézsaiás próféta ódon misztikus szavait: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú 

adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét: 

csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, 

békesség fejedelmének!" Fülemben cseng a magnificat - antifóna minden 

hangja és szava, amint áhítatosan énekeljük, évről-évre a négy ádventi esten. 

Csordultig a szívem, amikor Laukó Márika néni és Fábián Zsuzsi néni ajkáról 

felhangzik az ének: 

"Hála öröm dalától zeng minden táj, 



Földre jött a Megváltó a nagy király. 

Minden ajtót, ablakot tárj gyorsan szét. 

Bocsájtsd be az égi, meleg égi fényt". 

Szenteste reggelén édesapámmal felállítjuk a hatalmas karácsonyfát a 

templomban. Már 8-10 éves koromtól az én feladatom volt felszerelni az égőket 

és a tetejére applikálni a nagy ádventi csillagot, végül pedig felaggatni a két kiló 

ezüst sztaniolba csomagolt szaloncukrot. Ezután a hideg előtérben átszereljük az 

ádventi szemléltető táblát a karácsonyira. Amikor a vezérlőt beindítjuk, az ádventi 

csillaggal kivilágított házikó körül a vidám gyereksereg vonul: „…ki gyalog, ki 

szánon..”, és sorban kigyúlnak az ádventi gyertyák fényei. Alatta a karácsonyfa 

ágai között a betlehemes felett repkednek az angyalok, és a három királyok is 

sorba bejönnek és meghajol a jászolbölcsőben bepólyált Jézus előtt. Fél órával az 

istentisztelet előtt ott állok lelkesen a Calypso M 8-as orsós magnó mellett a 

sekrestyében, ahonnan a zenét játszom be, hogy teljes legyen a hatás. Időnként 

résnyire nyitom az ajtót, és kikukucskálok az előtérbe a nehéz csizmájukról havat 

ledobogó bőszoknyás érkezőkre, hogy megnézzem a hatást. Nagy az örömöm, ha 

egyik kedvenc zenei részemnél a „Narodil se Kristus Pan” bohémiai 

gyermekéneknél éppen valaki megáll, és hallgatja, nézi a mozgó világító, zenélő 

transzparenst, ami a maga korában, világi viszonylatban is modern dolognak volt 

mondható. 

 Győri András Timóteus 

Gyülekezetünk háza táján történt: 
Elkészült templomaink külső renoválása Szákon és Szenden egyaránt. A szendi 

templom ablaküvegei is ki lettek cserélve november hónap folyamán. Az új 

ablakok gumitömítést is kaptak. Hátra van még az ablakok párkányául szolgáló 

lemezek felhelyezése, valamint a templomtoronyban a madarak beköltözését 

akadályozó drótháló visszahelyezése. 

Szákon még több munkálatra is szükség lesz a jövőben: nyílászárók cseréje, 

szigetelés, templomfűtés. 

Pályázat útján új betlehemes figurákat nyertünk. Idén ezekkel az új bábukkal 

rendezzük be a betlehemes házikót. 

Vérteskethelyen pályázatot nyújtottunk be a templomtetőre. 

Adományokat a következő bankszámla számokon fogadunk: 

Szák: Pannon Takarék 63200061-11095756, Szend: Pannon Takarék 63200061-

11033231. Vérteskethely: Pannon Takarék 63200061-11095763. 



Jövő évi tisztújító választások: 

Megtörténtek a jelölések. A tisztségekre való választásokat 2018. febr. 25-én 

tartjuk a zárszámadó és költségvető közgyűlésekkel egy időpontban. Az új 

tisztviselőket és a presbitériumot 2018. márc. 25-én iktatjuk hivatalába. 

Ádventi estek: 
December 13-án a szendi gyülekezeti házban: A hálaadó nap fényképeinek 

levetítése, igehirdetés Jn 1, 1-5 alapján: Akit várunk, kezdetben volt. 

December 14-én a szendi gyülekezeti házban: Igehirdetés Jn 1,6-13 alapján: Akit 

várunk, befogadjuk-e? December 15-én a vérteskethelyi imateremben: 

Igehirdetés Jn 1,14-18 alapján: Akit várunk, attól kegyelmet kegyelemre 

kapunk. Igét mindhárom alkalmon Győri János Sámuel ny. evangélikus lelkész 

hirdet. Mindhárom alkalomra szeretettel várjuk a testvéreket. 

 

„Úgy telt el ötven évem, hogy még megkeresztelve sem voltam” – címmel 

Zacher András bizonyságtételét halljuk dec. 17-én, ádvent 3. vasárnapján, 

istentiszteleteinken. 

Karácsonyi alkalmak 
Idén ritka egybeesés lesz, Ádvent 4. vasárnapja, és Szenteste egybeesik. Ezért 

istentiszteleteinket december 24-én a következő módon osztjuk el: Szák 10.00., 

Vérteskethely 14.00., igehirdetés Lk 1,67-79 alapján; Szend 18.00., igehirdetés Lk 

18,17 alapján. Így aki vasárnap délelőtt és délután is részt kíván venni 

istentiszteleten, bátran megteheti. 

December 25-én a vasárnapi rendnek megfelelően lesznek az istentiszteleteink, 

úrvacsoraosztással. (Szák 8.30., Szend 10.00., Vérteskethely 14.00.) 

December 26-án Szákszenden közös énekes istentiszteletet tartunk a hittanos 

gyermekek műsorával a szendi templomban 10.00-kor. Vérteskethelyen 14.00-

kor. 

 

 

 

 

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

szakszend.lutheran.hu 


