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Készen található gyógyszer 
A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy 

nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ézs 53,5 

 

Követtem a botanikus kert vezetőjét, és jegyzeteltem. Leírtam, amit a ba-

hamai őserdő növényeiről mondott. Elmondta, hogy mely fákat kell feltét-

lenül elkerülnünk. A méregfa (Poison tree) – beszámolója szerint – fekete 

levet választ ki, ami fájdalmas, viszkető kiütést okoz. De semmi pánik! Az 

ellenméreg megtalálható mindjárt a mellette álló fában. „Vágjatok bele a 

vörös kérgébe a vörös gumifának”, mondta, „és dörzsöljétek a levét a ki-

ütésre! Azonnal meggyógyul.” 

A meglepetéstől majdnem kihullott a toll a kezemből. Soha nem gondol-

tam volna, hogy a megváltás képének kiábrázolását egy erdőben keres-

sem. De most a piros gumifában Jézust látom kiábrázolódni. Ő volt az 

azonnali ellenméreg ott, ahol a bűn mérge található. Amiként a piros kérge 

a fának, úgy hoz Jézus vére gyógyulást. 

Ézsaiás próféta felismerte, hogy az emberiségnek gyógyulásra van szüksé-

ge. A bűn kiütése megfertőzött bennünket. Ézsaiás megjövendölte, hogy a 

mi gyógyulásunk/ üdvösségünk a „Fájdalmak Férfia” által fog eljönni, aki 

viselni fogja a mi betegségeinket (Ézs 53,3). Ez a férfi Jézus volt. Mi bete-

gek voltunk, de Jézus kész volt a helyünkbe lépni. Ha mi hiszünk Őbenne, 

meggyógyulunk a bűn betegségéből (5. vsz.). Meglehet, egy egész életen 

át fog tartani, hogy bűn-felismerő életet éljünk, és bűneinket, tekintettel 

az új identitásunkra, megtagadjuk, de Jézus által lehetséges ez. 

A természet milyen más képében látod még az Isten által számunkra felkí-

nált megváltás kiábrázolását? Mit jelent számodra a gyógyulás lehetősége 

Jézus Krisztusban? 
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Mindenütt, ahol ott a bűn, Jézus is jelen van, készen arra, hogy megvált-

son. 

 Amy Peterson 
( Unser Täglich Brot, 2019. szept. Ford.: Matisz Jánosné Széll Éva Anna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás! 

 

2019. novenber 16-án, szombaton 

a száki evangélikus templomban 

társult egyházközségi közgyűlést tartunk. 

 

A közgyűlésre hivatalos minden választó jogú evan-

gélikus. 

 

A közgyűlésen szeretnénk megerősíteni azt a hatá-

rozatot, 

amelyet az október 25-i presbiteri ülésen a presbi-

térium hozott, 

melynek célja, hogy a gyülekezet működését a je-

lenleg érvényes jogszabályokhoz igazítsa, és ezzel 

biztosítsa a gyülekezet további zavartalan működé-

sét. 
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Az egyházfenntartói járulékot és az adományokat a következő bankszámla 

számokon fogadunk: Szák: Takarékbank 63200061-11095756, Szend: Taka-

rékbank 63200061-11033231. Vérteskethely: Takarékbank 63200061-

11095763. 

Az egyházfenntartói járulék mértéke mindenkinek a lelkiismeretére, lehe-

tőségére és adakozó kedvére van bízva, a presbitérium által javasolt ösz-

szeg: havi 700 Ft. 

Gyülekezetünkben történt 
Szept. 27-28. Egyházmegyei ifjúsági nap. Örömteli vacsorával kezdődött az alka-

lom, péntek este 18.00-kor a gyülekezeti házban. A hétvége témája a töltekezés 

volt. Lemerülünk a hétköznapok rohanása, rutinja és fáradalmai közben, és szük-

ségünk van feltöltekezésre. A fiatalok megtöltötték a termet, és beszélgető közös-

ségek alakultak ki. Ezután a templomban folytattuk. Jó volt együtt énekelni, majd 

meghallgatni Nagy Gábor, súri lelkipásztor áhítatát. Az ő témája az, volt, hogy 

Isten betölti javaival a Benne bízók életét. Ezután még játék és csoportos beszél-

getés volt a gyülekezeti házban. Ezen az estén 34-en voltunk együtt. Vendégeink 

voltak Nagyvelegről, Bakonycsernyéről, Oroszlányról, Csákvárról, Gyúróról és 

Sárbogárdról. 

Másnap közös reggelivel kezdtünk. A reggeli áhítatot Váraljainé Melis Orsolya 

sárbogárdi lelkipásztor tartotta, és az imádság általi feltöltekezésről beszélt. A 

program játékkal folytatódott a templomkertben, majd tanítás következett: Benc-

ze Győző nagyvelegi lelkipásztor a feltöltekezés különböző lehetőségeiről beszélt. 

Ebéd után traktoros kirándulásra mentek a fiatalok, majd a csendes hétvégét 

Matisz Jánosné SzéllÉva Anna szákszendi lelkipásztor áhítata zárta: „Jó nekünk itt 

lenni” címmel, amely utalás a megdicsőülés hegyére, ahol a tanítványok jól érez-

ték magukat, mert megjelent Jézus mennyei dicsősége. Jézusnak is szüksége volt 

feltöltekezésre ahhoz, hogy el tudja végezni azt a szolgálatot, a megváltás művét, 

amit az Atya rábízott. 

Okt. 20. Kirándulás Lucfalvára. 

Egy 20 fős kisbusszal indultunk reggel 7-kor Lucfalvára Szákról, Szendről és Vér-

teskethelyről. Fél 11-kor egy közös istentiszteleten vettünk részt a lucfalvi testvé-

rekkel a lucfalvi evangélikus templomban. Ezen az alkalmon egy énekkel, és kán-

torunk részéről egy orgonajátékkal szolgáltunk, és ajándékoztuk meg a lucfalvi 

közösséget. Majd házaknál ebédeltünk, így lehetőség volt a személyes kapcsolatok 

kialakítására, ápolására. Délután még összegyűltünk egy áhítatra és közös filmné-

zésre, majd megköszönve a nagyon kedves vendégfogadást, haza indultunk. 

Okt. 31. Reformációi istentisztelet. Témája: a hit, amely által az igaz ember él. 
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Rejtvény 
Előző számunk rejtvényének megfejtése: Bora Katalin, Rotterdami Erasmus. 

Az idén valamelyik nemzeti park munkatársa gyöngybagoly fészket keresett a 

száki templom padlásterében. A nyáron pedig fülemüle-képző táborban vettem 

részt, ahol gyerekek hangszereken tanulhattak. Ezért a madarak a következő rejt-

vény témái: 

Találós kérdések: 

1. Melyik a leghasznosabb madár a Bibliában? (1Kir 17) 
2. Melyik a legértéktelenebb? (Mt 10,29) 
3. És melyik madár kertészkedik a Bibliában? (Ez 17,3) 
4. Hol szerepel „károgó” sas a Bibliában? (Jel 8,13) 
5. Melyek a legszerencsétlenebb madarak a Bibliában? (2Móz 16) 
6. Hogy nevezi a Károly-Biblia a gólyát? (Jer 8,7) 
7. És ki az, aki magasabbra repült a Bibliában, mint a madarak?" (2Kor 12) 

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

10.00-kor Vérteskethelyen 14.00-kor. Istentiszteleteinkre szeretettel 

hívjuk és várjuk! 

 

Örökélet vasárnapja 

2019. nov. 24. Istentiszteleteinken megemlékezünk az elmúlt egy-

házi esztendőben elhunytakról. 

Ádventi estek 

 2019. dec. 3.; 10; 17. 

Szenteste 

 2019. dec. 24. Vérteskethely 14.00.; Szák 16.00.; Szend 18.00. 

Karácsony 1. napja: úrvacsorai istentiszteletek a szokott vasárnapi rend 

szerint. 

Karácsony 2. napja: Közös éneklős istentisztelet, Szend 10.00. 

Óév este: Közös istentisztelet, Szák 18.00. 

Újév ünnepe: közös istentisztelet, Szend 10.00. 

Vízkereszt ünnepe: 2019. jan. 6.; közös istentisztelet, Szák 18.00. 

 

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

szakszend.lutheran.hu 


