
 
Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség, 2018. április 

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

Aki „ott” született 
[Ének. Kórah fiainak zsoltára.] Szent hegyen vetette meg alapját, szereti az 

ÚR Sion kapuit, jobban, mint Jákób minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat 

beszélnek felőled, Isten városa! [Szela] Egyiptomot és Babilónt azok közé 

számolhatom majd, akik ismernek engem. Íme, Filisztea, Tírusz és Kús: 

mind ott születtek. Sion felől pedig ezt mondják: Ez is, és az is ott született. 

Maga a Felséges erősíti meg ezt. Az ÚR beírja a népek feljegyzésekor: ez 

ott született! [Szela] És táncolva éneklik: minden forrásom tebenned van. 
87. Zsoltár 

 

Az Úr beírja a népek feljegyzésekor: „ez ott született”. 

Erről a zsoltárról ez az ige jut eszembe: Nem vagytok többé jövevények és 

idegenek, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe Istennek. (Ef 

2,19) És ez Pünkösd üzenete is: Isten kitölti a Szentlelkét, és minden nép a 

maga nyelvén hallja az Isten üzenetét. Nincs kizárva többé senki az Isten 

közösségéből, aki hittel fogadja az üzenetet. 

Izráel ellensége: 

Egyiptom, a rabszolgatartó, az elnyomó, ami ki akarja irtani Izráelt. 

Babilón, a bálványimádás fellegvára, Júda elhurcolója, népek ki-be 

telepítője, összekeverője. 

Filisztea – tövis Izráel oldalában. Tirusz a gazdag kereskedő város, érdeke, 

hogy Jeruzsálem megsemmisüljön. Kús (Szerecsenország), rettegett, 

hódító nép, amely szövetségre lép Izráel egyik legnagyobb ellenségével, az 

Asszírokkal. (Ézs 18) 

 

Egyik sem Isten népe, valahol mind az ellensége. Mert nem az egy igaz 

Istent imádják. Egyiptom az igaz istentisztelet akadályozója, Babilón 

majdnem meghiúsítja a Messiás születését azzal, hogy a népet elviszi Júda 

földjéről, Filisztea ellenáll az igének, még akkor is, amikor a frigyláda révén 
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kiderül, hogy Isten hatalmasabb az isteneknél. Tirusz nevet és ujjong Izráel 

vesztén, mert az neki gazdaságilag előnyös. Kús pedig pénzért bevállal 

harcokat, így azokkal szövetkezik, akik Isten népe ellen vannak. 

Úgy néz ki, hogy kibékíthetetlen az ellentét a világ országai és Izráel, 

valamint a világ országai és Isten között. De ez a zsoltár arról beszél, hogy 

úgy szerette Isten a világot - még az ellenségeit is - hogy mindegyikért 

Egyszülött Fiát adta, és a Benne való hit által ezek a népek is idegenből 

„bennszülöttekké”, kívül valókból „Isten háza népévé” válhatnak. 

(Egyiptom kapcsán látjuk, hogy az őslakos koptok mára már mind 

keresztyének, és próbáltam kideríteni, hogy kik is a kúsiták – elég zavaros 

az internet -, de ha igaz, hogy a szkíták, hunok névváltozata, akkor mi is 

benne vagyunk a Bibliában, és nem vagyunk reménytelen esetek…) 

Vannak személyes ellenségeid? Akik akadályozzák, hogy eljuss 

istentiszteletekre, csendeshetekre, vagy, hogy megéld a hitedet? Vagy 

meghiúsítják, hogy valami szolgálatot elvégezz? Vagy ellene állnak az 

igének, és szembefordulnak veled, bántanak miatta? Vagy örülnek a 

bajodon? Vagy azokkal barátkoznak, akik gátolnak téged? Imádkozz értük, 

mert még lehetnek testvéreid az Úrban! 

Imádság: Istenem, Csodálatos vagy! Mert áthidalod a legnagyobb 

ellentéteket is. Ahol az emberi tudomány véget ér, ott kezdődik a te 

meggyógyító irgalmad. Nekünk, nekem, lehetetlen a másokkal való 

ellentéteimet áthidalnom, megbirkóznom az ellenséges indulatokkal. De te 

még az ellenséget is jóakaróvá teheted. Te még az én ellenségeimet is meg 

akarod menteni, és testvéremmé tenni. Úgy van, úgy legyen, legyen minél 

több ellenségem a testvérem! Köszönöm, hogy van erre lehetőségem. 

Ámen! 

Gyülekezetünkben történt 
Böjti beszélgetések szerda esténként. Az alkalmak során végigolvastuk 

Márk evangéliumát és néhány rövidfilm megtekintésével a böjt lényegén 

gondolkodtunk el. Isten sokféle módon szolgál felénk Jézus Krisztus által. 

Márk evangéliuma arról szól, hogy Jézus a Szolga, Isten szenvedő szolgája 

– miként Ézsaiás nevezi. Jézus szolgálatát mutatja be az 1-2 fejezet. A 3. 
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fejezet arról beszél, hogy ez a szolgálat olykor akadályokba ütközik. Ilyen 

akadály az emberek keményszívűsége, tolakodása (amikor maga az üzenet 

nem érdekli, csak az előnyökért tülekedik), az emberek jellemének rossz 

oldala, a Szentléleknek való ellentmondás, és a családtagok igénye. A 4. 

fejezet viszont egy nagy bátorítás az igehirdetőknek, hogy sosem hiábavaló 

a „magot szórni”. Azután, az 5. fejezetben Jézus megmutatja, hogy képes 

az ördög munkáinak a lerontására, és ugyanígy képes ezt a mi életünkben 

is megtenni, ha hozzá fordulunk. A 6. fejezetben pedig a tanítványok leckét 

kapnak a szolgálatból, amelynek nagy tanulsága, hogy a szolgálat olykor 

nehézségekkel jár, ha pedig sikereink vannak, nehogy elbizakodjunk, mert 

az eredmény az Úrtól van. A 7-8. fejezet az emberi létkérdésekkel 

foglalkozik. Ezek közül az egyik a kenyér-kérdés, amit mindenki nagyon 

fontosnak tart; de a másik, a lelki tisztaság kérdése ugyanolyan fontos egy 

ember életében, mint az, hogy szüksége van a mindennapi betevő falatra, 

mert ezen múlik a földi életének a minősége, és az örök élete is. A 9. 

fejezet bepillantást enged abba, hogy milyen lesz az Isten uralma alatt élni. 

Így foglalhatnánk össze a tanítványokkal: „jó itt lenni”. Azután látjuk, hogy 

milyen a Sátán uralma alatt: az emberek tele vannak békétlenséggel, 

háborúságokkal és bajokkal. A 10. fejezet arra bíztat, hogy noha ez a világ 

jelenleg a Sátán uralma alatt áll, élj mégis Isten ma is érvényes törvényei 

szerint. Ezek pedig: Az egy férfi és egy nő közötti életre szóló házasság 

(Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet); Ne tiltsd el a 

kisgyermeket Isten dolgaitól; A Tízparancsolat; és „Aki első akar lenni, az 

legyen mindenki szolgája”. A 11-12. fejezetben a hit és hitetlenség példáit 

látjuk. Vannak, akik hittel válaszolnak Isten feléjük végzett szolgálatára 

(Isten az üdvösségünket munkálja), vannak azonban sokan, akik hitetlenek 

vele szemben. A hitetlenség átkot von maga után. Akik nem akarnak hinni 

különböző kérdésekkel hárítanak, és ezt a négyféle kérdést ma is fölteszik 

a hívőknek. Vannak kérdés formájában megfogalmazott fenyegetések; 

kérdésnek álcázott csapdák, amire bármit válaszolsz, rosszul jársz; vannak 

tudományos érvek ellened; és tesznek fel olykor teológiai kérdést is. De 

ezektől a kérdésektől nem szabad megijedni, és lehet rájuk bölcsen 

válaszolni. A 13. fejezetben látjuk azt, hogy Isten a hitetlenségre ítélettel 

válaszol: először megítéli a hitehagyott egyházat, majd a világot. A 14-15. 

fejezet azt írja le, hogy az emberek Jézust megvetették, félrelökték 
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(alkalmatlannak találták, hogy életüket rá építsék) és elítélték. Halálra 

méltónak tartották. A 16. fejezet pedig arról számol be, hogy Isten is ítélt 

Jézus felől, Ő pedig alkalmasnak találta, hogy Jézus szegletkő legyen. A 

feltámadás a bizonyítéka, hogy Isten elfogadta Jézus Krisztus értünk 

végzett szolgálatát, és ezért van bűnbocsánat, és lesz feltámadás. A fejezet 

vége pedig ránk bízza Jézus szolgálatát a világban, hogy folytassuk. Jézus a 

Mennybe ment, most a gyülekezet Krisztus teste, és az a küldetése, hogy 

folytassa, amit Jézus elkezdett. És ezt nem kell egyedül a saját erőnkből 

végeznünk, mert Isten együtt munkálkodik velünk Szentlelke által. 

Még most sem késő végigolvasni Márk evangéliumát annak, aki kedvet 

kapott hozzá, és még nem tette meg! 

Az utolsó alkalmon (márc. 25-én) különleges élményben is lehetett 

részünk: Győri Péter Dániel bizonyságtételét hallhattuk, aki egy különleges 

hangszeren, hawaii gitáron, kísérte énekünket. 

Választások. Február 25-én megtörténtek a tisztújító választások. Az új 

tisztségviselők névsora: 

Felügyelő: Goór Judit (Szend), László Kálmán (Szák); Gondnok: Menyhárt László 

(Szend), Farkas László (Szák), Adorján István (Vértesskethely); Jegyző: Weltler 

Sándor; Pénztáros: Fekete Józsefné (Szend), Becsákné Valkó Rita (Szák), 

Adorjánné Oroszi Katalin (Vérteskethely); Presbiterek: Goór Judit, Menyhárt 

László, Fekete Józsefné, Matisz János, Felső Barnabás, Letenyei Ferenc, Pintér 

Gábor, Kempf Miklósné, Szabó Ibolya (Szend) László Kálmán, Farkas László, 

Becsákné Valkó Rita, Matisz Kálmán, Valkó Zsolt, Veszpréminé Varga Ildikó, Valkó 

Istvánné, Bazsó Zoltánné, Hajós Ella (Szák), Adorján István, özv. Adorján Istvánné, 

Adorján Csaba, Bognár Ferencné, Nagy Attiláné, id. Gerhard László 

(Vérteskethely); Számvevőszéki elnök: Szabó Ibolya, Bazsó Zoltánné, Adorján 

Csaba, tag: Kempf Gyuláné és Kempf Miklósné (Szend), Veszpréminé Varga Ildikó 

(Szák), Gecse Béláné és Nagy Attiláné (Vérteskethely). 

Tisztviselők beiktatása. 2018. március 25-én Matisz Jánosné Széll Éva Anna 

lelkipásztor beiktatta tisztségébe az új tisztségviselőket. Amint az igehirdetésben 

elhangzott, Isten mindannyiunkra, akik benne hiszünk, papságot bízott. Ez azt 

jelenti, hogy közvetlenül mehetek Istenhez az imádságaimmal, és nem kell külön 

közvetítő, közbenjáró, és Isten meghallgat, mert elfogadta Jézus egyszer és 

mindenkorra érvényes áldozatát. Áldozatot bemutatni tehát többé már nem kell – 

ilyen szempontból megszűnt a papi tisztség - de közvetítenünk kell az 



5 

 

evangéliumot azok felé, akik még nem hallották meg, és közbenjárhatunk, azaz 

imádkozhatunk azokért, akik még nem hisznek, valamint a bűnbánóknak 

hirdethetjük a bűnbocsánatot. Tehát minden hívő ilyen nagy tisztségre hivatott. 

Ehhez képest csak másodlagos, hogy a gyülekezeten belül felügyelők, gondnokok, 

pénztárosok, vagy presbiterek stb. vagyunk. De ezt a szolgálatunkat is fogjuk fel 

úgy, hogy nem akármire hívattunk el! Nem egy akármilyen szervezet, egyesület 

tisztségviselőjének, hanem a magasságos Isten munkatársának! És felelősséggel is 

Neki tartozunk az elvégzett munkáért, és a dicséretet is Tőle várjuk. 

Az istentisztelet keretében egy-egy könyvvel megköszöntük az eddigi 

tisztségviselők helytállását az elmúlt hat évben. Külön megköszöntük Valkó Jenő 

eddigi szolgálatát a száki gyülekezetben, többek között a hűségesen végzett 

kántori szolgálatot, és Letenyei Miklósné áldozatos munkáját a templom körüli 

teendőkben, és más szolgálatokban. 

Az új, vagy régi-új tisztségviselők pedig a beiktatás után egy-egy vezérigét kaptak 

az elkövetkező ciklusra, amely segítse, erősítse, figyelmeztesse és bátorítsa őket a 

vállalt szolgálatukban való helytállásra. Mindannyiuk életére Isten áldását 

kívánjuk! 

Meghívó társult presbiteri ülésre 
2018. május 12-én, szombaton 18.00-kor társult presbiteri ülést tartunk a szendi 

gyülekezeti házban (templom mellett). Az ülés témája: egyházmegyei küldött 

választása, előttünk álló feladatok, és egyéb. Az ülésen minden presbiter 

jelenlétére számítunk. Ha valaki akadályoztatva van, kérjük, jelezze kimentését 

indoklással. 

Kozicz Károlytól búcsúzunk. 
Kozicz Károly (1933-2018) gyülekezetünk hűséges és aktív tagja életének 85. 

évében, 2018. márc. 28-án, visszaadta lelkét Teremtő Istenének. 1947-ben 

konfirmált, 1952-ben elhagyta a falut, így egy időre megszűnt a gyülekezettel való 

kapcsolata. 1956-ban került ismét haza és újra bekapcsolódott a gyülekezet 

életébe. 1976-tól presbiter, 1982-től gondnok, majd 1997-2012 a gyülekezet 

felügyelője volt. 

Isten csodálatosan gondoskodott a szendi gyülekezetről Karcsi bácsi életén 

keresztül. Most neki mennie kellett, nekünk pedig adjon készséget, hogy 

alkalmassá váljunk arra, hogy a gyülekezet épülésében és további 

fennmaradásában részt vegyünk. Karcsi bácsi emléke legyen áldott! 
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Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt 

mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik 

őket. Jel 14,13. 

Rejtvény 
Rogate vasárnap a Húsvét utáni 5. vasárnap. A megfejtendő igevers kapcsolódik 

ehhez a vasárnaphoz. Rejtvényünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 

micsoda kiváltság, lehetőség az imádság, és hogy mennyire fontos a keresztyén 

ember életében. 
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Vízszintes: 

1. Megfejtendő bibliai vers. (zárt betűk: S, O) 15. A fa aljánál. 16. Dávid király 

nagyapja. 17. Lószerszám 19. Gondolkodás nélkül válaszol. 20. Értékes 

fémötvözet. (Harmadik helyezet érme) 21. ATV betűi. 23. Nem fölé. 24. Ak! 25. 

József elsőszülött fia nevének utolsó, másodszülött fia nevének első betűi. (1Móz 

41,50-52) 27. Január rövidítve vissza! 30. Néma mák. 32. A Karácsony szó 

jelentése. 35. Középen kopog! 37. Részben leszokik. 38. Kije volt Jákóbnak Dina? 

39. Áruló jel. Júdás ezzel árulta el Jézust. 42. Részben fűvágó! 43. Kerek 

magánhangzók. 44. Községnév és személyes névmás is. 47. Néma MÁV. 48. Pánt. 

50. …1 tévécsatorna. 52. Kegyelettel és az adóssággal is ezt teszi. 53. … Mátyás, 

kortárs politikus. 55. Ábrahám fia. 57. Hím disznó. 58. Édesanya röv. (Léva 

magánhangzói). 59. Felvigyázója. 60. Fürdőszoba bútor. 62. Néma Rád. 63. „A … 

kötelez!”- szólás. 65. Néma Tés. 66. Oroszlánt jelent latimul, és férfinév is. 68. 

Település házsorok közötti közterülete.  

Függőleges: 

2. Kártyalap fordítva! 3. Görbe és két ponttal rendelkező betű. 4. Nagytiszteletű 

röv. 5. Másokra tekintet nélkül igyekszik előre, vagy az élre kerülni. 6. Latin 

üdvözlés (áve) fordítva! 7. Jákób egyik fia. Tőle származik a papi törzs. 8. Vég 

nélkül Ebál! 9. Negatív röviden. 10. Angol –ban, -ben. 11. A méter jele. 12. 

Ábrahám eredeti neve. 13. Scooby-..., amerikai televíziós rajzfilmsorozat. 14. 

Város, ahol Jézus egy menyegzőn vett részt. 17. Főrejtvény első fele: Azt várja 

Isten, hogy így imádkozzunk hozzá. (I, T, L, A) 18. Erős, tartós, strapabíró. 20. 

Bajnokok Ligája. 22. Idegen szó: tiltakozás. Pl. egy határozat érvénybe lépésének a 

megakadályozása. 23. Határozott névelő. 26. Hosszmérték fele. 27. Sziréna 

hangja. 28. Apáskodik valaki fölött. 29. … Paul Belmondo. 31. Izsák helyett 

feláldozott állat, ami fölakadt szarvánál fogva a bokorra. 33. Templomban 

megtartott örömteli rendezvény. 34. A próféta eredeti elnevezése. 36. Ilyen képe 

van a rezzenéstelen tekintetű embernek. 39. A csalással kicsit rokon cselekmény. 

Csatában szívesen alkalmazzák. 40. Cégtáblákon: Trs. 41. Esztendő. 45. Részben 

lekvár! 46. Szöveg alkotóeleme. 47. Főrejtvény befejező része. (G, E, Z, A, G) 49. 

Szamárbeszéd vissza! 50. Vágd! 51. Összeüt, barkácsol. 54. Hajó „parkolója”. 55. 

Betűt vet. 58. Betű kiejtve. 59. Elődje. 61. Kétszólamú mű. 64. Kéve közepe! 65. 

Televízió. 67. Neológ darab! 69. Néma téka. 

 

 

 

Megkereszteltük Felső Szabolcsot 2018. ápr. 2-án, Húsvét hétfőn. 

Keresztelési igéje: Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, áldott 

leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. 5Móz 28,2-3. A kis Szabolcs és 

családja életére Isten áldását kívánjuk! 
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Alkalmaink, tervezett események 
Minden vasárnap istentiszteletet tartunk Szenden 10.00-kor. Szákon 8.30-kor, 

Vérteskethelyen 14.00-kor. Istentiszteleteinkre szeretettel hívjuk és várjuk! 

Kirándulás Kiskőrösre 

 április 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, és 

városvezetésben is lesz részünk. Az ebéd egy patinás étteremben lesz a Petőfi 

téren. Jelentkezni már csak várólistára lehet. 

Mennybemenetel ünnepi istentisztelet 

május 10. Mindenkit várunk a Száki templomba 18.00-ra, az 

ünnepi istentiszteletünkre, amelyen Szarka István 

esperes úr hirdeti Isten igéjét. 

Pünkösd, a Szentlélek kitöltésének ünnepe (úrvacsora) Jubilánsok köszöntése. 

 május 20. Szák 8.30; Szend 10.00; Vérteskethely 14.00 

Pünkösd hétfő 

május 21. Szák 8.30 istentisztelet, majd egyházmegyei nap 

Bakonyszombathelyen. 

Hallelúja est : éneklés Hammond orgona kísérettel, evangélizáció, és 

bizonyságtétel a száki evangélikus templomnál, jún. 1-én pénteken 18.00. 

órai kezdettel. Vendégünk Győri János Sámuel és mások. 

Tanévzáró istentisztelet 

 június 17. Szák 8.30. 

Gyülekezeti gyerektábor komoly bibliai tartalommal, fafaragással és egyéb 

programokkal 

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. 

Ezeken a számokon az egyházfenntartói járulékok is befizethetők. 

 

 

 

 

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

szakszend.lutheran.hu 

Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Mivel ember 

által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert amint 

Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. 

1Kor 15,20-22 

 


