
 
Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség, 2018. október 

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

Szabadult állapot 
[Ének fölmenetelkor.] Sokat szorongattak engem ifjúságom óta – 

mondja Izráel –, sokat szorongattak engem ifjúságom óta, mégsem 

bírtak velem. 

Szántók szántottak hátamon, hosszan húzták barázdáikat. Igaz az 

ÚR! Elszaggatta a gonoszok kötelét. Megszégyenülnek és meghátrál-

nak mindazok, akik Siont gyűlölik. Olyanok lesznek, mint a háztetőn 

a fű, amely kiszárad, mielőtt letépnék, amelyet sem arató nem szed 

markába, sem kévekötő az ölébe. Az átutazók sem mondják: „Legyen 

rajtatok az ÚR áldása! Áldunk benneteket az ÚR nevében!” 
 

Jézust sokan gyűlölték, noha semmi okot nem adott rá. Aki Jézust követi az 

is tapasztalni fogja, hogy olykor gyűlölik, pedig nem adott rá okot, és szo-

rongatják, félretolják, semmivé és senkivé akarják tenni. Mégsem bírnak 

vele. 

„Igaz az Úr!” – Nem azért nem győzhetnek le, mert én olyan jó vagyok, és 

hűséges, meg kitartó a hitben. Hanem azért, mert az Igaz Jézus Krisztus 

meghalt értem a kereszten, elszaggatta bűn-kötelékeimet, és igazságát 

nekem ajándékozza. Krisztus ügye az én ügyem, és a Gonosz sohasem győ-

zedelmeskedhet Isten fölött. 

Sorsuk a szégyen. Elvesztik az erejüket és a magabiztosságukat. Életük, 

életművük semmivé válik, kiderül, hogy akik oly értékesnek és nélkülözhe-

tetlennek tartották magukat, teljesen értéktelenekké válnak, mert értékte-

len dolgokban bíztak és azokba kapaszkodtak, és senki sincs, aki áldást 

kívánna rájuk, mert az átkot választották. 

Áldással fogadják viszont azokat, akik keresik Istent, és jönnek az Ő házá-

ba, vagyis Isten jelenlétébe. 

Imádság: Drága Úr Jézus! Köszönjük neked, hogy véred árán valódi szaba-

dulást hoztál a számunkra. Általad győzedelmeskedhetünk a bűneink és 
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rossz szokásaink fölött, és általad, ha tiportatunk is, el nem tiporhatnak, ha 

kétségeskedünk is, nem esünk kétségbe. Általad győztesek lehetünk. 

Ámen! 

Gyülekezetünkben történt 
Megújult a vérteskethelyi templomtető 

Kalandos volt a vérteskethelyi templomtető felújítása. Mégis utólag 

elmondhatjuk, hogy Isten áldása kísérte munkánkat. Tudnunk kell, hogy a 

vérteskethelyi gyülekezet szerény anyagi lehetőségekkel rendelkezik. A 

templomtető viszont az elmúlt esztendőben többször beázott, így 

szükségszerűvé vált a felújítás. Azonban az árajánlat olyan összeget 

tartalmazott, amit a vérteskethelyi gyülekezet nem tudott állni. 

De - Isten segítségével – az összeget össze tudtuk gyűjteni. Jelentős 

mértékben támogatott bennünket a Fejér-Komáromi Egyházmegye, a társ 

gülekezetek hajlandók voltak lemondani az Országos Egyház 2018-ra nekik 

juttatott működési támogatás rájuk eső részéről a vérteskethelyiek javára, 

és Vérteskethely is hozzátette a maga részét, ami erejéből tellett. 

A következő nehézség akkor adódott, amikor a vállalkozó megemelte kb. 

500000 Ft-tal az ajánlatát. Új vállalkozót kerestünk, és találtunk Németh 

András bakonyszombathelyi ácsmester személyében, akitől egy sokkal 

kedvezőbb ajánlatot kaptunk. Viszont azt kérte, hogy legyen segítség a 

pala leszedésében, a lécek és majd a cserepeslemez feladogatásában. 

Újabb nehézség merült föl, amikor az időben megrendelt cserepeslemez 

nem érkezett meg, és szeptember 1-vel az időjárás is nagyon rosszra 

fordult. Nem tudtuk elkezdeni a felújítást akkor, amikorra terveztük: 

szeptember 3-án. Pénzt sem könnyű összeszedni egy beruházásra, még 

nehezebb vállalkozót találni, de a legnehezebb önzetlen, szolgálatkész 

embereket találni, akik örömmel áldoznak az erejükből és az idejükből 

Isten céljaira. Mégis Isten arra indított szíveket, hogy ezt megtegyék – 

Szákszendről is volt segítség – és hiszem, hogy a legnagyobb áldás azokon 

van, akik önmagukat is oda tudják szánni Istennek, nem csak az 

anyagiakat. Azóta szép számban érkeztek adományok is a templomra. 

Végül tervezett időponthoz képest egy héttel később, szept. 10-én, kezdte 

az ácsmester a palák leszedését, és éppen, amikor odért a munka, 
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megérkezett a cserepeslemez is. A következő hét szerdáján, szept. 19-én 

pedig elkészülhetett a tető. A hálaadó alkalmat október 7-én 10.00-kor 

tartjuk Vérteskethelyen a templomban. 

Lucfalviak látogatása 2018. szept. 23. 

Két évvel ezelőtt mi szákszendiek és vérteskethelyiek jártunk Lucfalván. 

Részt vettünk az istentiszteleten, majd utána házaknál láttak vendégül 

bennünket. Most eljött az alkalom, hogy mi is viszonozzuk a szíves vendég-

látást. Időközben a lucfalvi gyülekezet élén lelkész-váltás történt. Eddigi 

lelkészük, Malik Péter Károly, a nyírtelki gyülekezet hívására a második 

lelkészi helyet tölti be a gyülekezetben. A lucfalviak új lelkésze pedig Kul-

csár Márton lett, akit idén júniusban iktattak be hivatalába. Részben ezért 

is váratott magára a meghívás viszonzása. 

Vendégeink már reggel kilenckor megérkeztek. Süteménnyel, kis harapni-

valóval és kávéval fogadtuk őket a gyülekezeti házban, majd 10.00-kor 

közös istentiszteletre került sor. Mivel a vendégek fogadását másképp 

nem lehetett megoldani, egyetlen istentiszteletet tartottunk ezen a vasár-

napon, közösen a száki és a vérteskethelyi, valamint a szendi testvérekke,l 

a szendi evangélikus templomban. 

Nagyon áldott alkalom volt a közös istentisztelet. Igét hirdetett 1Kor 1,10-
17 alapján Kulcsár Márton, a vendégek lelkipásztora: „Mert, testvéreim, 
Khloé embereitől megtudtam, hogy viszályok vannak közöttetek. […]Hát 
Krisztus részekre osztható? Vagy Pált feszítették meg értetek, vagy Pál 
nevére kereszteltettetek meg?” (11. és 13. vsz). A lelkipásztor történelmi 
példákon keresztül szemléltette, hogy az emberek, és a különböző politikai 
rendszerek milyen megosztóak tudnak lenni, amikor Isten helyébe embe-
reket, vagy eszméket helyeznek. Ugyanakkor sajnos, ha nem figyelünk, a 
keresztyén gyülekezetekbe is be tud szivárogni a világban tapasztalt meg-
osztó szellemiség. Pedig egyek vagyunk elveszettségünkben, de egyek 
lehetünk a megváltásunkat illetően: mindannyiunknak Jézus Krisztusban 
van bűnbocsánata. És miután mindannyian kegyelemre szorulunk, és 
mindannyian kegyelemből élünk, - ha ennek tudatában vagyunk – el kell 
tűnnie a megosztó dolgoknak, hogy az egyik különbnek tartja magát a má-
siknál, és egy testvéri együttműködésnek kell a helyébe lépnie. 
Az igehirdetést követően énekkel szolgáltak a lucfalvi testvérek. Lekeny 

Györgyné egy igen időszerűen csengő verset mondott, majd bizonyságté-

tel következett Drevenka Attila részéről, aki elmondta, hogy olyan mélyre 
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süllyedt az élete, hogy akár börtönbe is kerülhetett volna. Végül okkult 

dolgokba is belekeveredett, például varázslással és fekete mágiával is fog-

lalkozott, és látta, hogy a démon világ valóságos, és valóságosan működik. 

Ezért nem volt kétsége afelől sem, hogy létezik Isten. De ez nem igazi hit 

volt, csak démoni, mert „az ördögök is hiszik, hogy van Isten, és félnek és 

rettegnek” (Jak 2,19). Ilyen volt az ő „hite” is. Egyszer egy házibulin meglá-

tott egy Bibliát a polcon, leemelte, és beleolvasott. Mózes 5. könyvénél 

nyitotta ki, és a 18. fejezet 10-12 versét olvasta: „Ne legyen közöttetek 

olyan, aki fiát vagy leányát áldozatul elégeti, se jövendőmondó, se kuruzs-

ló, se jelmagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se szellemidéző, se titokfejtő, 

se halottidéző! Mert mindazt utálja az ÚR, aki ezeket műveli…” 

Gyorsan visszacsukta a 

Bibliát, és most már azt is 

tudta, hogy Isten utálja őt, 

mert ilyeneket cselekszik. 

Hosszú ideig tartott még, 

amíg eljutott addig egy 

barátjával való beszélgetés 

során, hogy „igazat adott 

Istennek”. És ez volt megté-

résének a kezdete, amikor 

el tudta fogadni, hogy Isten 

ítélete és haragja jogos az ő élete fölött, és ennek nyomán oda tudott bo-

rulni Isten elé, bűnvallást tett, és befogadta életébe Jézus Krisztust. Végül 

az élet úgy hozta, hogy néhány évvel ezelőtt Lucfalvára került, itt alapított 

családot, és örül a hívő közösségnek, amelybe kerülhetett. 

Az istentisztelet után mi is házaknál láttuk vendégül látogatóinkat. Majd 

délután háromkor egy rövid úti áldásra összegyülekeztünk a száki evangé-

likus templomban, és rövid áhítat után bocsátottuk útjára vendégeinket. 

Azt hiszem, mind a vendégeink, mind a vendéglátók sokat kaptak ezen a 

napon lelkiekben, barátságban és bíztatásban. 

Az egyházfenntartói járulékot és az adományokat a következő bankszámla számokon 

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

63200061-11033231. Vérteskethely: Pannon Takarék 63200061-11095763. 
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Meghívó társult presbiteri ülésre 
Társult presbiteri ülést tartunk 2018. október 29-én. Az ülés helye: szendi 

gyülekezeti ház. Időpontja: 18.00. 

Témája: 1. Visszatekintés 2. Előttünk álló események, feladatok 3. Esperesi 

vizitáció, és az ezzel kapcsolatos előkészületek. 4. Egyéb. 

Férjek és feleségek 
„Jelenjék meg minden férfi az Úristennek, Izráel Istenének színe előtt!” 

(2Mózes 34:23) 

Isten azt mondta: „Évente háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen-

nek, Izráel Istenének színe előtt! Mert népeket űzök ki előled, kiterjesztem 

határaidat, és senki sem kívánja meg országodat, amikor évente három-

szor fölmész, hogy megjelenj az Úrnak, a te Istenednek színe előtt.” 

(2Mózes 34:23–24). Évente háromszor Izráel férfiúinak lelkigyakorlatra 

kellett menniük, és kérniük kellett Isten útmutatását. Isten pedig megígér-

te, hogy megvédi a családjukat és birtokukat, amíg úton vannak, sőt, „ki-

terjeszti határaikat”. Tehát ha férj vagy, és szeretnéd, hogy Isten megvédje 

a családodat és megáldja vállalkozásaidat, akkor időt kell szánnod arra, 

hogy gondolataidat, tetteidet és döntéseidet alárendeld Isten vezetésé-

nek.  

Nem lehetsz jó családfő, amíg feletted nem Krisztus a fő. A legjobb, amit 

annak érdekében tehetsz, hogy jó családfő és jó férj légy, ha megkérdezed 

magadtól: „Mi a véleménye Krisztusnak erről a dologról?” (ld. 1Korinthus 

2:16). Aztán kövesd azt, amit mond. Ha ezt megteszed, feleséged oda fog 

figyelni rád és együtt fog működni veled. Miért? Mert többé nem a te vé-

leményeddel vitatkozik, most már bevontad Krisztust és az ő szavát a szá-

mításba. Lehet, hogy a feleségednek időre lesz szüksége, míg megbízik 

vezetésedben és tisztelni fogja gondolkodásodat, de ha látja, hogy Istennel 

jársz és az ő alapelvei szerint élsz, bízni fog benned és biztonságban érzi 

majd magát. Amikor egy feleség azt mondja a férjének: „ölelj át”, nem 

feltétlenül fizikai közelségre vágyik, hanem arra a biztonságérzetre, ami 

iránti vágyat Isten teremtette belé. Olyan férjre van szüksége, akit szeret-

het, akiben bízhat. Isten téged is ilyen férjjé tud formálni. (forrás: Mai Ige) 
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A tudomány bizonyítja, hogy a Biblia igaz 
„Aki ott trónol a földkerekség fölött…” (Ézs 40,22) 

A Biblia elmondja, hogy a Föld gömbölyű. Ézsaiás azt írja, hogy Isten: „ott 

trónol a földkerekség fölött” (Ézs 40,22). A héberben egyértelműen olyan 

szó áll, ami a kerek alakot jelzi. Pedig Ézsaiás könyve körülbelül 700 évvel 

Krisztus születése előtt íródott. Ezzel legalább 300 évvel megelőzte Arisz-

totelészt, aki „Az égbolt” c. könyvében megemlítette, hogy a Föld talán 

gömb alakú. Ezután még majdnem kétezer év telt el, miközben a tudo-

mány még mindig azt hitte, hogy a Föld lapos, amikor ennek a szentírási 

versnek az ösztönzésére Kolumbusz Kristóf elindult, hogy körülhajózza a 

földet. Naplójában ezt írta: „Az Úr ültette el bennem ezt a gondolatot… 

szinte éreztem a keze érintését… Kétségtelen, hogy az ihlet a Szentlélektől 

jött, mert Ő vigasztalt a Szentírásból a megvilágosodás csodálatos sugarai-

val.” 

A Biblia az oceanográfiáról is tanít. A 19. században Matthew Fontaine 

Maury, akit a modern oceanográfia és hajózási meteorológia atyjának 

neveznek, olvasta Dávid szavait a „tenger ösvényeiről” (ld. Zsoltárok 8,9). 

Erre így határozott: „Ha Isten azt mondta, hogy a tengereken vannak ös-

vények, akkor meg fogom keresni azokat.” Ma neki köszönhetjük a hideg 

és meleg óceáni áramlatok felfedezését. Az oceanográfiáról szóló könyvét 

ma is alapműként oktatják az egyetemeken. Tehát, ha legközelebb találko-

zol valakivel, aki megkérdőjelezi a Szentírás pontosságát, mosolyogj nagy-

lelkűen, és mondd: a tudomány bizonyítja, hogy a Biblia igaz. (Forrás: Mai 

Ige) 

 

 

Rejtvény 

Előző számunk rejtvényének (házaspárbaj) megfejtése: Sem halál, sem 

élet, sem angyalok, sem hatalmasságok, sem semmi más teremtmény nem 

szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi 

Urunkban van. Róm 8,38-39. 

Mostani rejtvényünk megfejtése egy Ézsaiás könyvéből vett idézet. Az 51. 

fejezet mely versei ezek? 

OKTÓBER HÓNAP IGÉJE: 
Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs rejtve előled sóhaj-

tásom! Zst.38,10 
 zST 
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 Alkalmaink, tervezett események 
Még mindig lehet jelentkezni a Luther-útra, ami 2019. jún. 14-19-ig tart. 

Bár Szeptember elmúltával a maradék helyeket feltöltjük más gyülekeze-

tek tagjaival, hiszen az utazási iroda csak akkor indítja az utat, ha október 

végéig meg lesz a 44 fő. Így a későbbiekben nem garantált, hogy helyet 

lehet kapni az útra. Bíztatunk mindenkit, mert jó és színes a program, ér-

demes ezeket a dolgokat megismerni, végiggondolni, amelyek a Reformá-

cióhoz vezettek. Ha betegség, vagy más indokolt nehézség adódik addig, a 

már befizetett előleget visszatérítjük, és keresünk más valakit a helyre. 

 

Minden vasárnap istentiszteletet tartunk: Szákon 8.30-kor, Szenden 

10.00-kor Vérteskethelyen 14.00-kor. Istentiszteleteinkre szeretettel 

hívjuk és várjuk! 

Hálaadó nap 

2018. október 7-én 10.00-kor  a vérteskethelyi evangélikus temp-

lomban, hálát adunk az elkészült templomtetőért. Igét hirdet Szar-

ka István esperes. Ide várjuk istentiszteletre a szákszendieket is! 

Felnőtt Biblia-kör 

2018. okt. 9-én 17.30. a szendi gyülekezeti házban. Téma: Hogyan 

működik ma Isten Országa az életünkben. 

Luther rockopera vetítése a szendi evangélikus templomban 

 2018. okt. 28. 17.00. szendi evangélikus templom. 

Reformációi istentisztelet 

 2018. okt. 31. 18.00. száki evangélikus templom. 

Temetői alkalmak 

2018. nov. 1. vérteskethelyi temető: 15.00; száki temető: 16.00; 

szendi temető: 16.30. 

Örökélet vasárnapja 

2018. nov. 25. Istentiszteleteinken megemlékezünk az elmúlt egy-

házi esztendőben elhunytakról. 

Ádventi estek: 

 2018. dec. 4-5-6. 

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

szakszend.lutheran.hu 

 


