
 
Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség, 2018. január 

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

„Áldott állapot” 
Szeretettel köszöntöm gyülekezeteink tagjait a 128. Zsoltár szavaival: 

[Ének fölmenetelkor.] Mind boldog az, aki az URat féli, aki az ő útjain jár! Bizony kezed 

munkáját eszed! Boldog vagy, és jó dolgod lesz. Feleséged olyan házad belsejében, mint 

a termő szőlő; fiaid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Íme, így nyer áldást 

az a férfi, aki féli az URat! Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, hogy boldognak lásd 

Jeruzsálemet életed minden napján, és hogy megláthasd fiaidnak fiait is. Békesség legyen 

Izráelen! 

Amikor azt kívánjuk, hogy valakit megáldjon Isten, vajon mit értünk alatta? 

A zsoltáros szerint az Isten által megáldott ember nem szorul rá másra, nem kell 

koldulnia, mert megél a munkájából, boldog, és jó dolga van. Felesége 

gyermekeket szül, gyermekei szépek és ígéretesek. És megéri unokái 

megszületését. 

Krisztus eljövetele után ez módosul, mert ma nem feltétlenül anyagi jólétet, baj- 

és betegség-mentességet jelent az Istentől megáldott állapot. 

Viszont tudjuk, hogy aki áldott, annak a nehéz idők és a bajok sem ártnak. 

Áldottnak lenni talán azt jelenti, hogy nem félünk, nem ijedünk meg akkor sem, ha 

nem nyerjük vissza az egészségünket, korlátozva vagyunk a szolgálatunkban, vagy 

nem kapunk meg bizonyos földi dolgokat, amikre áhítozunk, vagy természetesnek 

vennénk. Mert Isten ügye, a szolgálat eredménye nem ezen múlik, hanem egyedül 

és kizárólag Istenen. Áldottnak lenni pedig azt jelenti, hogy Isten fölhasznál 

bennünket a munkája elvégzésében, és gyengeségeink ellenére az mégis sikeres 

lesz (nem feltétlenül úgy, ahogy mi azt elképzeljük). 

Amikor Pünkösd Hétfőn férjemmel, Jánossal meglátogattuk édesapámat, akkor 

már nem beszélt, de amikor elbúcsúztunk tőle, és János odament hozzá 

elköszönni, megfordult az ágyán, és miközben elhagytuk a szobát, addigra tudott 

utánunk szólni, hogy „Áldjon meg benneteket az Úr!” 
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A temetése napján János ezt az igét kapta: „Megáldalak, és áldás leszel” (1Móz 

12,2). Két nappal később, vasárnap pedig a tanévzáró istentiszteletünkön én ezt 

az igét kaptam: „Gondol ránk az Úr, meg fog áldani” Zst 115,12. Ez Isten válasza 

volt édesapám szavaira. 

És ez erőt ad. Jó arra gondolni, hogy bármi is van körülöttem, bárhogy folynak a 

dolgok, áldott vagyok, és János is az, és áldásul lesz. 

Imádság: Drága Úr Jézus! Megköszönjük édesapánkat, benne a jó példát a te 

követésedben, és a szolgálatban való hűségben. Ha visszatekintünk, az ő élete 

áldott volt, még a betegség időszakában is. Köszönjük azt az áldást, amit 

hátrahagyott, amit örökül hagyott a számunkra. Add, hogy tudjuk követni a 

példáját és mindig a viszontlátás reménységével gondolhassunk rá. Ámen! 

Gyülekezetünk háza táján történt: 
Ádventi esték 2017. dec. 13-15-ig. Győri János Sámuel hirdette az igét János 

evangéliumának első fejezete alapján. Az alkalmakon bizonyságtétellel Sohan 

László, az Evangélikus Kántorképző gondnoka tett bizonyságot. Elmondta, hogy a 

barátai sorra megtértek Ősagárdon Győri János szolgálata nyomán, és 

megváltoztak, mert alkohol ivása nélkül is boldogok tudtak lenni. Amikor az 

ifjúsági csapat Iharosberénybe ment ifjúsági táborba, László rengeteg üveg sört, és 

egy üveg bort vitt magával. A célja az volt, hogy a napi áhítatok után majd ő is 

megtartsa a többi fiúval a maga „áhítatát”. De végül olyan dolgokat hallottak, és 

éltek át ott, hogy egyetlen üveget sem bontottak fel. Sőt, elhatározták, hogy az 

üveg bort hazaérve úrvacsorai bornak adományozzák. László hazaérve kiemelte az 

autó csomagtartójából a hátizsákját, és amikor azt a vállára vetette, elszakadt a 

pántja, a zsák a földre esett. Az összes sörösüveg eltörött. Egyetlen üveg maradt 

épen, és ez az úrvacsorának fölajánlott bor. Ezt isteni jelnek vette, és 

megerősítette a megtérésében. 

A nagyon áldott igehirdetésekből az első kettő a honlapunkról 

(http://szakszend.lutheran.hu/igehirdetesek/2017) letölthető és meghallgatható. 

Karácsonyi alkalmak. Gyerekkarácsonyi alkalmunkat december 26-án tartottuk, 

közösen a szákiakkal, szendiekkel a szendi templomban, délelőtt 10.00-kor. 

Szintén nagyon áldott alkalom volt, hogy együtt lehettünk és sok karácsonyi 

éneket elénekelhettünk, valamint Isten Igéjéből épülhettünk. 

Jelölések. 2017. októberében megtörténtek a jelölések, és november-december 

hónap folyamán pedig a jelöltek megkeresése. A jelölő bizottság tagjai szákon 

Veszpréminé, Ildikó, Bazsó Zoltánné, és Valkó Istvánné, Szenden Szabó Ibolya, 
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Kempf Gyuláné és Kempf Miklósné, valamint Vérteskethelyen Adorján István, özv. 

Adorján Istvánné és Bognár Ferencné voltak. 

Az eredményeket az alábbiakban olvashatjuk. Felsoroljuk az összes jelöltet, és azt, 

hogy elfogadták-e a jelölést. Akik a jelölést elfogadták, azok választhatók a 

tisztségekre. A választói közgyűlésen (február 25-én) a választás előtt még szóban 

lehet nyilatkozni jelölés elfogadásáról vagy elutasításáról. 

A tisztségre való jelölés megtiszteltetés, amely nem akármilyen tisztségviselővé 

tesz, hanem Isten munkatársaivá. Ezért, akit jelöltek, érezze ennek megtisztelő 

súlyát, aki pedig vállalta, örömmel és hittel végezze feladatát, nem embereknek 

akarván tetszeni, hanem az Istennek. 

Száki jelölések alakulása: 

 (A jelölést elfogadta) (nem fogadta el) 

Felügyelőnek  László Kálmánt, 

Valkó Zsoltot, 

Gondnoknak Farkas Lászlót, Valkó Zsoltot, 

Jegyzőnek  Bazsó Zoltánnét, 

Valkó Andreát, 

Nagy Mihálynét, 

Klestenitz Miklósnét, 

Pénztárosnak Becsákné Valkó Ritát, Veszpréminé Varga 

Ildikót, 

Számvevőszé-

ki elnöknek 

Bazsó Zoltánnét, 

Veszpréminé Varga Ildikót, 

Nagy Mihálynét, 

Hajós Ellát, 

Presbiternek Valkó Istvánnét, Bazsó Zoltánnét, Valkó 

Andreát, Becsákné Valkó Ritát, László 

Kálmánt, Palotainé Papp Évát, Paveszka 

Józsefet, Matisz Kálmánt, Hajós Ellát, 

Veszpréminé Varga Ildikót, Valkó 

Zsoltot, Nagy Mihálynét, Farkas Lászlót, 

Nyári Lászlót, 

Valkó Miklóst, 

Nyári Gábort,  

Klestenitz Miklósnét, 

Varga Bélát 

 

jelölték. 

Szenden a felügyelői tisztet senki sem vállalta, a gondnoki tisztséget Menyhart 
László és Kozicz Károly, a pénztárosi tisztséget Fekete Józsefné, számvevőszéki 
tisztséget: Kempf Gyuláné, Kempf Miklósné, Szabó Ibolya, presbiteri tisztséget 
Fekete Józsefné, Felső Barnabás, Kempf Gyuláné, Kempf Miklósné, Kozicz Károly, 
Letenyei Ferenc, Matisz János, Menyhart László, Pintér Gábor, Szabó Ibolya 
vállalta, és a jegyzői tisztségre sincs jelölt. 
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Akiket még jelöltek, de nemleges választ adtak: felügyelő jelölt Matisz János, 

Matisz Sándor, Menyhárt László, Goór Judit és Hanzli Lajos; gondnok jelölt Hanzli 

Lajos, Felső Barnabás; pénztáros jelölt Szabó Ibolya, Kempf Gyuláné; jegyző 

Mezőfiné; presbiter jelölt Goór Judit, Hanzli Lajos, Hanzli Tibor, Matisz Sándor, 

Nagy Károly, Nemes Miklós, Papp Zoltánné, Széll Imréné, Széll Tiborné, Szabó 

Gábor, Szabó Ildikó volt. 

Vérteskethelyen: 

 (A jelölést elfogadta) (nem fogadta el) 

Gondnoknak Adorján Istvánt,  

Jegyzőnek Pálfi Józsefnét, Hajnalné Bognár Hajnalkát, 

Nagy Attilánét, 

Pénztárosnak Adorjánné Oroszi Katalint, Nagy Attilánét, 

Baranyai Sándornét, 

Számvevőszé-

ki elnöknek 

Gecse Bélánét, Adorján 

Csabát, Nagy Attilánét, 

Bognár Ferencnét, 

Presbiternek Gecse Bélánét, Adorján 

Istvánnét, Adorján Csabát, 

Bognár Ferencnét, Nagy 

Attilánét, id. Gerhard Lászlót, 

Gerhard Lászlónét, Adorján 

Istvánt, 

Bozori Miklósnét, Pálfi 

Józsefnét, Pálfi Gábort, Pálfi 

Attilát, Szöllősi Zsuzsannát, 

Baranyai Sándornét, ifj. 

Baranyai Sándort, ifj. Gerhard 

Lászlót 

jelölték. 

Választások 2018. febr. 25. 
A választói közgyűléseket 2018. febr. 25-én tartjuk az istentiszteletek után. 

Szavazhat minden nagykorú, konfirmált gyülekezeti tagunk, aki rendezte az 

egyházfenntartói járulékát. A választói névsort két héttel a választások előtt 

kifüggesztjük templomainkban. Az új tisztségviselők beiktatása, és a régiek 

munkájának megköszönése terveink szerint márc. 25-én lesz. 

Egyházfenntartói járulék 
Az egyházfenntartói járulék önkéntes, összege Szákon és Szenden 6000, 

Vérteskethelyen 7000 Ft/év. A 6000 Ft hónapokra lebontva csupán havi 500 Ft-ot 

jelent. Nem nagy összeg, melynek rendezését szeretettel kérjük mindenkitől, a 

közös terhek hordozása érdekében, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy 

gyülekezeteink fennmaradjanak, és temetőink ne kerüljenek vállalkozó kezébe, és 
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ha nem is járunk rendszeresen templomba, valahol valamilyen formában 

mindannyian részesülünk az egyházi szolgálatokból. Felhívjuk továbbá a figyelmet 

arra, hogy a megállapított összeg csupán egy minimum, amellyel részt vehetünk a 

közös terhekben, azok viszont, akiket a szívük ennél többre indít nagyobb 

felajánlásokat is tehetnek, és meg fogják tapasztalni Isten áldását az életükön. 

Felhívás 
2018. febr. 10-én 9.00-tól a szendi temető takarítását, 2018- febr. 17-én 9.00-tól 

pedig a szendi templomkert takarítást tervezük. Kérjük férfi testvéreinket, hogy 

vegyünk részt minél többen ebben a munkában! 

Meghívó társult presbiteri ülésre 
2018. február 9-én, pénteken 18.00-kor társult presbiteri ülést tartunk a szendi 

gyülekezeti házban (templom mellett). Az ülés témája: a 2017. évi zárszámadás, 

költségvetés, közös költségek megállapítása, egyházközségi választások és egyéb. 

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

Vérteskethelyen 14.00-kor. Istentiszteleteinkre szeretettel hívjuk és várjuk. 

Böjti beszélgetések szerda esténként 18.00-tól Márk evangéliuma alapján 

1. febr. 7: Mk 1-2, Jézus sokféle szolgálata feléd 

2. febr. 14: Mk 3-4, Isten feléd irányuló szolgálatának akadályozója 

lehetsz 

3. febr. 21: Mk 5-6, Jézus képes lerontani az ördög munkáit az 

életedben 

4. febr. 28: Mk 7-8, Tiszta – tisztátalan kérdése, kenyér kérdés 

5. márc. 7: Mk 9-10, Milyen a Menny vagy a Sátán uralma alatt? 

6. márc. 14: Mk 11-12, Isten feléd irányuló szolgálatára lehet a 

válaszod hit vagy hitetlenség 

7. márc. 21: Mk 13-16, Van menekvés az ítélet alól! 

A febr. 21-i és márc. 14-i alkalmunkat a vérteskethelyi imateremben tartjuk! 

Zárszámadó-költségvető közgyűlések, valamint választás 

 febr. 25. Szák 8.30; Szend 10.00; Vérteskethely 14.00 

A megválasztott tisztségviselők beiktatása, a régiek elköszönése 

 márc. 25. Szák 8.30; Szend 10.00; Vérteskethely 14.00 
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Nagycsütörtöki istentisztelet (az úrvacsora szerzésének ünnepe) 

 márc. 29. Szák 9.00, Szend 18.00. 

Nagypénteki istentiszteletek 

 márc. 30. Szák 8.30; Szend 10.00; Vérteskethely 14.00 

Húsvéti, feltámadás ünnepi istentisztelet úrvacsorával 

 ápr. 1. Szák 8.30; Szend 10.00; Vérteskethely 14.00 

Húsvét hétfő 

 ápr. 2. Szák 8.30; Szend 10.00 (Felső Szabolcs keresztelőjével); 

Vérteskethely 14.00 

Kirándulás Kiskőrösre 

 ápr. 30. Megnézzük az evangélikus templomot, a Petőfi házat, és egy 

tanösvényt „Széles út – keskeny út” címmel. Petőfi Sándorról előadást Goór Judit 

tart, a tanösvényt a kiötlő és készítő Fazekas László ismerteti. Jelentkezni lehet 

március 31-ig. Mindenkit, egész családokat várunk! 

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet 

május 10. Száki templom 18.00. Szarka István esperes 

szolgálatával 

Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe (úrvacsora) 

 május 20. Szák 8.30; Szend 10.00; Vérteskethely 14.00 

Pünkösd hétfő 

 május 21. Szák 8.30 istentisztelet, majd egyházmegyei nap 

Tanévzáró istentisztelet 

 június 17. Szák 8.30. 

Gyülekezeti gyerektábor 

június 18-22 (Várjuk a középiskolásokat tábori segítőnek!) 

 

Adományokat a következő bankszámla számokon fogadunk: 

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

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

adakozni: Pannon Takarék 63200061-11095763. 

 

 

Jó az Úr mindenki iránt, és könyörülő szívű minden 

teremtményéhez. Zst. 145,9 

 

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

szakszend.lutheran.hu 


