
 

 

 

 

 

„A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak 

világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” 

(Máté 4:16-17) 

 

Számomra ez az egyik 

legkedvesebb bibliai idézet 

advent – karácsony idején. 

Advent az Úr eljövetelének 

várását jelenti. Persze, nem 

mindenki várja Isten 

érkezését. Sőt, van, aki 

egyáltalán nem vár semmit 

Istentől, inkább mást vár! 

Nem kell részleteznem, 

hogy a mai válságos 

időkben mennyi mindenre 

várnak az emberek. Általában mindenki azt 

gondolja, hogy akkor fordul jobbra a sorsunk, ha a 

körülményeink megváltoznak, azaz jobbak lesznek. 

Pedig a mostani nyomorúságunk is sokkal inkább 

arra mutat rá, hogy nekünk magunknak kell 

megváltoznunk! Napvilágra kell kerülniük az 

életünket romboló erőknek! Egyszerűen nem 

fenntartható, ahogy eddig éltünk itt nyugaton, 

Európában! 

A Messiás érkezését, eljövetelét is válságos időkben 

jövendölték meg! Próféciák szóltak róla, amik Jézus 

születésével teljesedtek be. Vannak világkorszakok, 

amikor az emberiség 

sötétségben ül, és 

útkeresésében még 

inkább hiábavalóságra, 

még nagyobb sötétségbe, 

kilátástalanságba sodorja 

magát. 

A felvilágosodás korától 

évszázadokon át azt 

gondolta a nyugat, hogy 

az istentelenség kultúrája 

hozza el az igazi világosságot, és a szabadságot. Rá 

kellene jönnünk végre már, hogy az istentelenség az 

nem szabadság, hanem fogság. Pusztító 

szenvedélyek rabszolgájává tesz! 

A világ elsötétedőben van, de Jézus fényt, reményt 

és világosságot hoz ma is. A sötétség 

megkeményedést, és megátalkodottságot hoz ránk. 

Jézus fénye nemcsak jó utat mutat, hanem 

szabadulást hoz. A lelki fogságból, a 

megkötözöttségekből szabadulni vágyóknak Jézus 

tud szabadulást hozni. Jézus, az igazi világosság 

érkezését a szívünkbe a bűnbánat készíti elő: 
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„készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé 

ösvényeit!" (Máté 3:3) 

Aki várja, hívja, annak megérkezik a kis saját, 

személyes, sötét Betlehemébe! Aki befogadja, annál 

lakozást vesz, és az soha többet nem lesz már 

egyedül, lesz elég világossága, hogy utat találjon az 

életben! Ezért mondja: „Térjetek meg, mert 

elközelített a mennyek országa!” (Máté 4:17) 

Azért imádkozom, hogy Isten fénye hozzon 

gyógyulást a nagy beteg világunknak! Békességes 

adventi készülődést, boldog karácsonyt, és egy 

fényesebb, Istentől megáldott új évet kívánok 

szeretettel mindenkinek! „Ez pedig az az üzenet, 

amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az 

Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 

(1János 1:5) 

 

Berze János lelkipásztor 

 

Szerkesztői köszöntés és bemutatkozás 

„… szeretetben szolgáljatok egymásnak…” (Galata 5:14) 

Kedves Olvasók! Kedves Gyülekezeti tagok!  

Ujváriné Császár Boglárka, a Békesség újság eddigi 

szerkesztője a 2020. szeptemberi számban elköszönt 

a kedves Olvasóktól. Hosszú évekig tartó áldozatos 

munkáját ez úton is köszönjük, és Isten áldását kí-

vánjuk a további munkásságára. 

A Békesség újság életében ezzel egy új fejezet kez-

dődik, és eljött az ideje, hogy mint új szerkesztő kö-

szöntsem a kedves Olvasókat.  

Hegyi Laura va-

gyok, református 

vallástanár, ma-

gyar nyelv és iro-

dalom tanár. Szá-

mos szállal kötő-

döm Székesfe-

hérvárhoz, és re-

ményeim szerint 

hosszú éveket 

tölthetek majd el 

itt a Gyülekezet-

ben. Nem tudnám 

megmondani, 

hogy mikor kezdődött a kapcsolatom Istennel, 

olyan, mintha mindig is az életem része lett volna. 

Nem véletlen tehát, hogy tanulmányaimat a Talen-

tum Református Általános Iskola után a Ciszterci 

Szent István Gimnáziumban folytattam, majd pedig 

a Károli Gáspár Református Egyetemen. Mindig is 

tanár szerettem volna lenni, olyan tanár, aki nem 

csak tanítja a gyermekeket, hanem szereti is őket.  

Gyermekként, általános iskolás koromban egy tábor 

alkalmával hallottam ezt az Igét, és nem tudtam el-

felejteni, annyira megragadott: „Ne félj, ezentúl em-

berhalász leszel!” (Lukács 5: 10). Akkor még nem 

tudtam, mit jelent, majd évekkel később én álltam 

ki, és meséltem el Péter elhívásának történetét. Vé-

gignéztem a gyermekeken, és ott és akkor döbben-

tem rá, hogy Isten már évekkel ezelőtt a szívembe 

helyezte ezt az igét, és kiválasztott, elhívott az Ő 

szolgálatára, arra, hogy az Ő dicsőségét hirdessem a 

gyerekeknek.  

A világ felgyorsult, és a diákokat már nem fogja 

meg a frontális oktatás, új és izgalmas dolgokat sze-

retnének. Én pedig ilyen módszerekkel szeretek ta-

nítani, igazodva a digitális nemzedék kihívásaihoz, 

életszerű dolgok bevonásával, amit a fiatalok is 

megértenek.  

Tanárként fontosnak tartom elfogadni, hogy minden 

diák másban tehetséges. Nem feltétlen kell minden 

tárgyat szeretni, nem is lehet, nekem se az a célom, 

hogy mindenki ötös legyen irodalomból, hanem 

hogy a diákjaim találjanak legalább egy olyan mű-

vet, írót, korszakot, ami igazán megfogta őket. Ne 
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csak megtanulják, hanem át is éljék az irodalmat, 

tudjanak önálló véleményt alkotni egy-egy regény-

ről, versről, és legyen saját gondolatuk.  

A hittan órák mindig is különös helyet foglaltak el a 

szívemben. Pályám során azt szeretném leginkább 

megtanítani a rám bízott gyermekeknek, hogy Isten 

milyen csodálatos, gondoskodó, szerető Atya. Nem 

csak hatalma, szeretete és kegyelme is végtelen, és 

ebből a határtalan törődésből Nekünk is jut.  

Szent Ágoston azt mondta: „Benned égnie kell an-

nak, amit lángra akarsz lobbantani másokban”. Olt-

hatatlan szeretettel égek Isten és gyermekek iránt, és 

ezt a szeretet szeretném majd közvetíteni a lap szer-

kesztőjeként is az Olvasóknak is.  

A lap szellemisége, irányelve megmarad, noha in-

nentől egy új csapat veszi át a vezetést, mely a 

hagyományokra építve szeretné megújítani a lapot. 

Köszönöm Szász Zoltán lelkipásztor úrnak a meg-

tisztelő felkérést a lap szerkesztésére, Szűcs Gábor-

nak pedig az áldozatos munkáját, amellyel segítette 

ennek a számnak a létrejöttét. 

Mindnyájan érezzük, hogy ez az advent kicsit más. 

Más, mert távol vagyunk a szeretteinktől, nem ölel-

hetjük meg önfeledten e gyermekeket, és nem lehe-

tünk együtt a gyülekezeti alkalmakon. Ez az advent 

kicsit más, de nem feltétlenül rossz. Ez a családok 

adventje, a családok karácsonya. Idén talán sokunk 

életéből kimarad a vendégségbe rohangálás, a hatal-

mas ajándékvásárlás, és idén végre tényleg arról 

szólhat a karácsony, amiről már nagyon régóta nem: 

a családról.  

Hegyi Laura

 

Adventi várakozás az óvodában 

Kicsit furcsán az idei év-

ben, de elérkezett ad-

vent... Talán most még 

inkább a nyugalom, 

csendesség, várakozás 

időszaka kéne hogy le-

gyen ez az időszak az 

oviban (is)...A dolgozók 

között vannak, akik vé-

gigdolgozták az egész 

novembert, dolgoztak mindenki helyett, és ezért fá-

radtak és pihenésre vágyók. Vannak, akiket a be-

tegség, gyengeség terített le, és még nem tudnak 

100 % -on dolgozni… de advent van, várako-

zunk… 

A járvány miatt a beszoktatás vége maradt el nov-

emberben - és minden csoportban volt beszoktatós 

gyerekünk. Most kicsit újra kezdjük, folytatjuk. Így 

nézünk a gyerekekre is - összezavarodott a világuk, 

napirendjük, és nem kapták meg a nekik alapjogon 

járó beszoktatást sem.  

Próbálunk türelemmel, békésen, lassan elkezdeni 

ünnepelni velük. Lesznek, vannak hetente bibliai 

történetek, csendes, rövid napi áhítatok.  És ha ké-

sőbb, életük során szükségük lesz a hitre és fogódz-

kodót keresnek, nem csak a bibliai történetek jut-

nak eszükbe, hanem a mi magatartásunk, mikor las-

san ettek, mikor szomorúak voltak, mikor nehéz 

volt nekik az ovi ajtajában "zsiliprendszerben" el-

válni a szülőktől (és ez tudjuk azért, hogy teljesen 

normális a nagycsoportban is), mikor nem volt ked-

vük öltözni vagy verekedtek az igazukért. És az 

énekeink, az imáink, az áhítatok hangulatai, a kö-

zösség.  

Építjük a közösséget, adunk nekik kicsit, de benső-

ségesen és egymás felé is szeretettel fordulunk, 

hisz, mindannyiunknak nagy szüksége van az isteni 

szeretetre… Advent van, várakozunk…  

Kívánunk mindenkinek egészséges, békés várako-

zást!  

Mocsáriné Brunner Boglárka 

óvodavezető
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Bajzáth Mária: Az állatok karácsonya 

A kis Jézus születé-

sét ünneplő és az ál-

lathangok utánzá-

sára épülő lelemé-

nyes mesét Bajzáth 

Mária 8 éves fiával, 

Ivánnal együtt írta, 

és meséli azóta is 

minden évben. A 

meséléssel eltöltött 

idő örök útravaló – a közös mókázás pedig feledhe-

tetlen ajándék kicsiknek és nagyoknak, amely még 

meghittebbé teszi a közös ünnepvárást. 

(Leírás innen: https://moly.hu/konyvek/bajzath-ma-

ria-probojcsevity-ivan-az-allatok-karacsonya  

Ajánló:http://sadaboga.blogspot.com/2019/10/baj-

zath-maria-az-allatok-karacsonya.html) 

Bajzath Mária (szerk.): Adventi népmesék és le-

gendák 

A világ minden tájáról válogatott népmesék ünnep-

ről, szeretetről, jócselekedetekről szólnak. A lappok 

meséje a fényről, a magyar legendák Jézus születé-

séről, cselekedeteiről, 

a szláv történetek az 

ünnep erejéről. A fel-

soroltakon kívül, ol-

vashatunk még a 

gyűjteményben mexi-

kói, olasz, cigány, 

lapp, orosz, eszkimó, 

ukrán, francia, cseh, 

norvég, perzsa törté-

neteket az ünnep ere-

jéről, az igazi vendég-

szeretetről, és a valódi emberi kapcsolatok csodáiról. 

A könyv adventi kalendáriumként is használható, 

december első napjától karácsonyig minden napra 

jut egy történet. A huszonnégy történet az ünnepváró  

 

napokon lehetőséget teremt, meghitt, összebújós pil-

lanatokra, és egy olyan különleges ajándékozásra, 

amelyben az is kap, aki ad, és az is ad, aki kap. Me-

sélni és mesét hallgatni mindenkinek öröm, a mese 

kicsinek-nagynak életre szóló ajándék. 

(Leírás részlet innen: https://moly.hu/konyvek/baj-

zath-maria-szerk-adventi-nepmesek-es-legendak) 

Peter Spangenberg: Kiscsacsi útja a jászolig  

Kiscsacsi az édesanyja, Sára oldalán, Máriával és Jó-

zseffel együtt elindul Betlehem felé. Útközben a kis 

szamár meglátja a nagy, 

fénylő csillagot az égen, és ta-

lálkozik homokviharral, forró-

sággal. Harcol egy kígyóval és 

farkasokkal, végül pedig az is-

teni gyermek megmentője 

lesz. Ez a kalandos történet, 

amelyet a szerző egy kis csacsi 

nézőpontjából mesél el, és 

amelyet csodaszép képek díszítenek, a karácsony 

csodáját és titkát tárja a gyermekek elé. 4 éves kortól 

ajánlott olvasásra és felolvasásra. 

(Leírás innen: https://moly.hu/konyvek/peter-

spangenberg-kiscsacsi-utja-a-jaszolig) 

Döbrentey Ildikó: A fekete bárányka 

A betlehemi legelőn a 

kis fekete bárányt kikö-

zösítik testvérei. Mert 

fekete. Szomorúan bal-

lag a kietlen pusztában, 

míg egy félig vak tehén 

mellett meghúzhatja 

magát az istállóban, 

ahova ő vezeti el a szállást kereső fiatal párt, akik 

gyermeket várnak… 

(Leírás innen: https://moly.hu/konyvek/dobrentey-

ildiko-a-fekete-baranyka) 

Mocsáriné Brunner Boglárka Biblián kívüli könyvajánlatai a kicsik adventjéhez 

https://moly.hu/konyvek/bajzath-maria-probojcsevity-ivan-az-allatok-karacsonya
https://moly.hu/konyvek/bajzath-maria-probojcsevity-ivan-az-allatok-karacsonya
http://sadaboga.blogspot.com/2019/10/bajzath-maria-az-allatok-karacsonya.html
http://sadaboga.blogspot.com/2019/10/bajzath-maria-az-allatok-karacsonya.html
https://moly.hu/konyvek/bajzath-maria-szerk-adventi-nepmesek-es-legendak
https://moly.hu/konyvek/bajzath-maria-szerk-adventi-nepmesek-es-legendak
https://moly.hu/konyvek/peter-spangenberg-kiscsacsi-utja-a-jaszolig
https://moly.hu/konyvek/peter-spangenberg-kiscsacsi-utja-a-jaszolig
https://moly.hu/konyvek/dobrentey-ildiko-a-fekete-baranyka
https://moly.hu/konyvek/dobrentey-ildiko-a-fekete-baranyka
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- Nézzétek gyerekek, ott egy munkagép! 

- Az egy bobcat! Óvó néni, még mindig nem 

tudod a nevét?!  

Nap mint nap új munkagépek érkeznek tavasz 

óta…markolók, döngölők, daruk és a bobcat. Reg-

gelenként integetünk, köszönünk a munkásoknak 

és kezdi mindenki, amire hivatott… Énekeinket kí-

sérik a fúrók, kalapá-

csok zaja, tornáinkba 

beépül a falakon való 

sétálás, földdöngölés. 

A gyerekek játékába, 

rajzaiba ott a sok mun-

kagép… épül az új 

óvoda! 

Szemünk láttára emel-

kedtek a falak, kezdtek 

láthatóvá válni az aj-

tók, ablakok helyei. 

Tető is került már rá! Hogy ez hogyan is történt a 

szemünk láttára? Laptopon nézve a róla készült 

drónfelvételt! 

Az ebédidőnk egyszerre van a munkásokkal. Re-

méljük, nekik is olyan finom az ennivalójuk, mint 

a gyerekeknek. És mikor az óvó nénik az utolsó 

mesét mondják a pihenési idő kezdetekor, elhang-

zik a bűvös mondat: „Most aludjatok el gyorsan, 

mert a bácsik mindjárt folytatják a munkát!” Aki 

ezt nem teszi, nehezebb megtennie később a mun-

kagépek zajában.  

Örülünk az új óvodának, hogy épül. A munkásaink-

nak is, hogy kedvesen és türelemmel vannak a gye-

rekek felé, kérdéseikre válaszolnak, eszközeiket 

szívesen megmutatják.  

Az is jó, hogy az óvó 

nénik szókincse bővül a 

munkagépek területén, 

és már egészen kevés 

dolgot nem tudnak 

megnevezni - amit per-

sze minden ovis gyer-

mek tud és segíti a fel-

nőtteket a tanulásban.  

És az építkezés meg-

mutatta azt is, hogy ho-

gyan lehet a legjobban 

vigyázni sok-sok gyerekre egyszerre: csak egy be-

tonpumpára van szükség (működés közben), és tá-

tott szájjal néz az egész óvoda! 

Hálásak vagyunk Istennek az óvodáért és az élmé-

nyekért is! 

Baranyai Erna

 

„Vigyázzatok, ne vessetek meg egyet se e kicsik közül. Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják 

mennyei Atyám arcát. Az Emberfia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett.” (Mt. 18: 10-11) 

Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos 

dolog történik: egy angyal leszáll az égből, hogy 

közelebb húzódjon az emberekhez. Az angyal szól, 

s keresni kezdi azokat, akik meg akarják hallgatni 

őt. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túl-

ságosan el van foglalva mással.  De azok, akik jól 

figyelnek, meghallják a hangját.  

Két óvoda falai állnak- építkezés beszámoló ovisan 

Adventi angyalok 
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A második adventi vasárna-

pon kezében egy serleget 

tartó angyal száll le a Meny-

nyekből. Észrevétlen végig-

megy a házakon és lakáso-

kon, mert valamit keres. 

Tiszta szeretetet minden em-

ber szívében. Ezt teszi a ser-

legébe, s viszi vissza a 

mennybe. Mindazok, akik a 

mennyben élnek, fogják ezt a 

szeretetet, s fényt készítenek 

belőle a csillagoknak. Ezért 

ragyognak olyan fényesen a 

decemberi csillagok.  

Advent harmadik vasárnapján egy ragyogó angyal 

jön le a Földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, 

amelynek csodálatos ereje van. Odamegy minden-

kihez, akinek szeretet lakik a szívében, s megérinti 

fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az em-

berek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és az 

egész testükhöz. Az emberek szívét teljesen átjárja 

a béke, a szeretet és a boldogság érzése. 

 

A karácsony előtti utolsó va-

sárnap egy nagy, lepelbe öl-

tözött angyal jelenik meg a 

mennybolton, és bejárja az 

egész Földet. Kezében lantot 

tart, pengeti és szépen énekel 

hozzá. Ahhoz, hogy meghall-

hassuk, jól kell figyelnünk, a 

szívünknek tisztának kell 

lennie. Sok kis angyal kíséri, 

s együtt énekelnek. Daluktól 

valamennyi mag, amely a 

földben szunnyad, felébred, 

így lesz majd új élet tavasszal 

a Földön. 

Kedves Testvérek!  

A Talentum Iskola tanulói és dolgozói nevében ez-

zel a történettel kívánok áldott, békés karácsonyi 

ünnepeket, reményteljes újévet.  Azt kívánom, 

hogy halljuk meg az angyalok énekét, és értsük 

meg az üzenetét!  Bízzunk benne, imádkozzunk 

érte, hogy ez a betegség elmúljon, és tavasszal új 

élet kezdődjön a Földön! 

Szeretettel: Szanyó Gáborné 

                       igazgató 

 

 

„Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, 

mert nekem sok népem van ebben a városban.” (Apostolok Cselekedetei 18:9-10) 
 

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, 

szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, 

hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

A jelenben is bátorító, és a bizonyságtétel erejével 

hat az, ahogyan elindult a jelenleg Székesfehérvári 

Református Egyházközségként ismert gyülekezet 

útja. 1824 január 24-én 24 taggal kezdődött a 

gyülekezet története, egy Sárkeresztestről kirendelt 

segédlelkész pasztorálásával, aki tizennégy évi ki-

tartó szolgálattal kezdte el a plántálást. Az azóta el-

telt közel kétszáz évben Isten hatalmasan 

Széchenyi úti gyülekezeti alkalmak 

HOGYAN TOVÁBB SZÉCHENYI ÚTI BELVÁROSI GYÜLEKEZET? 

A MÚLTÉRT HÁLÁT ADVA, A JÖVŐT ÚJRATERVEZVE 
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megáldotta a gyülekezetet és rajta keresztül a város 

lakosságát. Ha Isten élte,t három év múlva hálát ad-

hatunk, és addig is, ezért a kétszáz évért!  

Hogy milyen hatalmas a mi Istenünk, az abban is 

megmutatkozott, hogy a kezdeti nehézségek és 

akadályoztatások ellenére 2020. január 1.-től egy 

újabb gyülekezet alakul a Budai úton. A szervezeti 

formánk egyszerűbb és átláthatóbb lesz, de a teen-

dők és kihívások továbbra is megmaradnak. Ami-

kor a jelenlegi 

presbitérium a 

gyülekezet alapí-

tást jóváhagyta, 

akkor egy olyan 

lelkészi missziói 

látás alapján tette 

ezt, ami egy leírt 

tanulmány formá-

jában felvázolta a 

távlatokat. Ezek a 

távlatok röviden 

arról szólnak, hogy Isten általunk akarja megszólí-

tani a város lakosságát az evangéliummal. A sta-

tisztikák szerint városunk jó kétharmada teljesen 

vallástalan. Ha komolyan vesszük Jézus missziói 

parancsát (Máté 28: 18-20), akkor nekünk köteles-

ségünk elindulni azok felé, akik az örökkévalóság 

szempontjából elveszettek. Ha nem tesszük, Isten 

ezt számonkéri tőlünk! A rövid távú cél tehát egy 

olyan stratégia és jövő tervezés kialakítása, ami Is-

ten kijelentésén alapszik, és tőle van elkérve annak 

minden egyes lépése. 

 Legfontosabb rövidtávú teendőink: 

1. A belső önértelmezés tisztázása. Kik va-

gyunk? Mi a küldetésünk? és Hogyan valósítjuk 

meg a célunk? - ezeket a kérdéseket kell magunk-

nak feltennünk. Ezeknek a kérdéseknek alapos és 

mélyreható megválaszolása azért is fontos, hogy ne 

csak úgy céltalanul sodródjon a környezetünk és a 

tágabb világ kihívásaiban a gyülekezet, hanem le-

gyen világos és érthető küldetésnyilatkozatunk. Ez 

a küldetésnyilatkozat kell tisztázza, magunk felé és 

azok felé, akiket meg akarunk szólítani az örökké-

való üzenettel, hogy mi a célunk. Meg kell tanul-

nunk és Krisztusban gyakorolnunk az evangélium 

középpontba helyezésével egymást elfogadnunk a 

sokféle, de ugyanarra a Krisztusra tekintő másság-

ban. Nem szabad megengednünk, hogy a generá-

ciós, kulturális vagy a társadalmi másság állandóan 

éket verjen közénk, és az ördög által közénk dobott 

gumicsontokként ezen rágódjunk, egymás felé sze-

retetlenül viszonyulva, a bírálgató lelkülettel és a 

hitbeli látás mássága miatt egymástól elkülönülve. 

Ha ezt az önértelmezést megspóroljuk, akkor nem 

lesz kívánatos a közösségünk, és nem tud az élet 

velejárójaként növe-

kedni, és Istent kereső-

ket az Úrhoz vezetni. 

A gyülekezet belső 

megerősödéséhez kel-

lenek a szolgálatba állí-

tandó gyülekezeti ta-

gok. A gyülekezet ve-

zetőinek (lelkész és 

presbiterek) „meg kel 

fújni a kürtöt”. Tanítás-

ban, képzésben és sze-

mélyes beszélgetésekben világossá kell tenni min-

den gyülekezeti tag számára, hogy élő tagjává válni 

a gyülekezetnek jóval több, mint fogyasztóként 

évek, vagy évtizedek óta jelen lenni a gyülekezet-

ben. 

2. Mit kezdjünk az intézményeinkkel? Tar-

talommal kell megtöltenünk azt, ami az intézmé-

nyeink, az óvoda és iskola bejáratánál a táblán fel-

iratként áll, hogy ti. református. A küldetésnyilat-

kozatunk nagyban segíti az intézményeink felé 

való viszonyulást. Mert különben csak egy állandó, 

de tisztázatlan elváráscsapdában és az adminisztrá-

ció nyűgében vergődő teher lesz az intézmények 

gyülekezethez való tartozása. 

 

3. Az evangélium kizendülése. „Mert tőletek 

kizendült az Úrnak beszéde … kiment a ti Istenben 

vetett hiteteknek híre.” (1Thesszalonika 1:8 Kecs-

keméthy ford.) Ha alaposan megvizsgáljuk, nem 

megspórolva az önvizsgálatot, gyülekezetünk 

utóbbi harminc éves történetét, a népegyház jelleg-

zetes vonásait látjuk visszatükröződni. Mit értünk 

népegyház alatt? A népegyház, vagy kevésbé is-

mert nevén konstantini egyházmodell az, amikor 

valaki a megkérdezése nélkül csak úgy beleszületik 

az egyházba azáltal, hogy a szülei megkeresztelik 
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valamelyik történelmi felekezet gyülekezetébe. 

Később, ha még valamennyire azonosul az egyház 

értékrendjével, akkor igénybe veszi az egyház által 

nyújtott konfirmáció, a házasságkötése megáldásá-

nak vagy a gyászistentiszteletnek a lehetőségét. A 

választói névjegyzéken szereplő gyülekezeti tagok 

zöme valamilyen személyes vagy családi kötődés-

ből megelégszik csupán azzal, hogy az említett 

szolgálatokat (bár találóbb szó erre a szolgáltatás!) 

igénybe veszi, esetleg még a sátoros ünnepeken 

megjelenik az istentiszteleteken, és ebben ki is me-

rül a református egyháztag mivolta. Egyházfenn-

tartást még fizet, mert ez a feltétele a választói név-

jegyzékbe való felvételének, vagy az egyházi teme-

tésnek, de a rendszeres igével és úrvacsorával való 

élés elmarad. De hol van itt Jézus missziói paran-

csának, a tanítvánnyá tevés parancsának való enge-

delmesség? A városi lakosság nagy számának tör-

vénye alapján megnyugod-

hatunk abban, hogy még 

mindig jelen van kb. 300-400 

gyülekezeti tag a temploma-

inkban? Arról nem is be-

szélve, hogy ezekből hányan 

Isten uralmának átadott 

életű, igével élő és abból 

rendszeresen táplálkozó az 

istentiszteleteken részvevők 

közül.  Ha megvizsgáljuk 

Székesfehérvár vallási sta-

tisztikai adatait a két korábbi 

népszámlálási adatok tükrében, akkor az adatok tel-

jesen igazolják a népegyházi létet és annak egyre 

jobban megszűnő voltát.  A népegyházi modellel 

nem lehet, és nem is szabad jövőt tervezni. Egy da-

kota mondás szerint, ha a ló megdöglött ideje lecse-

rélni. Ez a „ló” már több mint száz éve, a polgári 

anyakönyvezés bevezetése óta döglött. De a kegye-

lemdöfést egészen biztosan főleg a 20. század má-

sodik felének egyháztól való eltávolodása, a poszt-

modernizmus irányába haladó világ adta meg. A 

tőlünk nyugatabbra levő országok egyháztól való 

elidegenedését mutató negatív példái is riadóként 

kell hassanak számunkra. A templom és az ahhoz 

kapcsolódó népegyházi kultúra kihalófélben van. 

„A hagyományok őrzői sok esetben az egyház sír-

ásói” – állapítja meg Klaus Douglass evangélikus 

lelkész egy népszerű könyvében. Ezért ne a régi ha-

gyományokat akarjuk éltetni, hanem gondolkod-

junk azokon az új formákon, amelyek az evangé-

lium örök érvényű tartalmát ma hitelesen hordozni 

tudják. Természetesen ugyanakkor vannak olyan 

hagyományok, amelyek nem rosszak és érdemes 

átgondolva, hatékonyan használni azokat Isten 

ügyéért.  

Ne arra alapozzunk, hogy a városi lakosság nagy 

számának a törvénye alapján valakik úgyis majd 

jönnek a templomba és adakoznak. Hanem kérjünk 

el Istentől olyan missziói utakat, amelyek figye-

lembe veszik a mai ember gondolkodását és kon-

textusba helyezve hirdessük az evangéliumot. 

Legyen tervünk a megújuló utánpótlásra! Noha 

nincs kimutatásunk a gyülekezet korfájával kap-

csolatosan, de ránézésre is megállapítható, hogy a 

gyülekezeti tagok nagyobb 

része 60 év feletti. Ez pár év 

alatt, de egy évtized alatt 

drasztikus csökkenést von 

maga után. 

Régi adóssága gyülekeze-

tünknek a maroshegyi gyüle-

kezetrész fejlődési útra való 

segítése. Ez gyülekezetrész 

nagyjából ötven éve alakult, 

de nem tudott nagyobb gyü-

lekezetté, életképessé fej-

lődni. A maroshegyi részen 

rengeteg olyan ember lakik, akik nincsenek elérve 

az evangélium üzenetével. A közeljövőben komoly 

odaszánással neki kell állni a gyülekezetnöveke-

déssel kapcsolatos tervek kidolgozásának, és egy 

olyan lelkész szolgálatba állításának, aki a szüksé-

ges kegyelmi ajándékokkal pásztorolja és segíti a 

növekedésben a gyülekezetet. 

A további városlakó eléréséhez az örökkévaló üze-

nettel, olyan találkozási pontokat kell keresni, ahol 

hatékonyan és számukra érthetően elérjük őket. Az 

evangélium hirdetésének ezt a módját és hogyanját 

sok imádság és beható elemzés kell megelőzze. 

Kérem a gyülekezet tagjait, hogy imádkozó együtt 

gondolkodással fogadják ezeket a gondolatatokat!  

Szász Zoltán lelkipásztor 
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John Stott: Van egy álmom: Az élő gyülekezet 

(John Stott: Az élő gyülekezet, KIA, Budapest 2009. 134 oldal) 

Olyan gyülekezetről álmodom, amely biblikus gyü-

lekezet: 

• amely minden tekintetben hűséges Isten Szent-

írásban adott kijelentéséhez, 

• amelynek lelkipásztorai hitelesen és tisztelettel 

magyarázzák a Szentírást, és így igyekeznek 

minden tagot éretten Krisztus elé állítani, 

• amelynek népe szereti Isten igéjét és engedel-

mes, krisztusi élettel ékesíti, 

• amelyet minden nem biblikus tartalomtól óv-

nak, 

• akiknek az egész élete a biblikus egyensúly 

egészségét és szépségét tárja a világ elé. 

Álmom a biblikus gyülekezet. 

Olyan gyülekezetről álmodom, amely Istent tiszteli: 

• amelynek népe azért gyűlik össze, hogy Istennel 

találkozzon, és az Urat imádja, 

• amely tudja, Isten mindig közöttük van, és 

amely nagy alázattal borul le előtte, 

• amely rendszeresen az Úr Jézus asztalához járul, 

hogy megünnepelje hatalmas művét, a megvál-

tást a kereszten, 

• amely zenei tudásával széppé teszi istentisztele-

tét, 

• amely hisz az imádságban, és Istent keresi az 

imádságban, 

• amelynek istentisztelete nemcsak a vasárnapi is-

tentiszteletben és az imaórákon nyilvánul meg, 

hanem az otthonokban, hétköznapi munkában és 

az élet mindennapi dolgaiban. 

Istent imádó gyülekezetről álmodom. 

Olyan gyülekezetről álmodom, amely gondoskodó 

gyülekezet: 

• a gyülekezet sok fajból, népből, életkorból és 

társadalmi háttérből gyűlik össze, és Isten csa-

ládjának egységét és különbözőségét képviseli 

az emberek előtt, 

• amelynek közössége meleg és befogadó, és so-

hasem torzítja el a harag, az önzés, a féltékeny-

ség vagy a gőg, 

• amelynek tagjai tiszta szívvel, buzgón szeretik 

egymást, elszenvedik egymást, megbocsátanak 

egymásnak, és egymás terhét hordozzák, 

• amely barátságot kínál a magányosnak, támo-

gatja a szegényt, és befogadja azokat, akiket a 

társadalom lenéz és kitaszít, 

• amelynek szeretete túlcsordul a világba, vonzó, 

fertőző, ellenállhatatlan, maga Isten szeretete. 

Álmom a gondoskodó gyülekezet. 

Olyan gyülekezetről álmodom, amely szolgáló gyü-

lekezet: 

• amely Krisztust szolgaként látta, és meghallotta 

elhívását, hogy maga is legyen szolga, 

• amely megszabadult az önzéstől, a maga körül 

forgásból, és önzetlenül mások szolgálatára 

szánta magát, 

• amelynek tagjai engedelmeskednek Krisztus pa-

rancsának, hogy a világban éljenek, hassák át a 

világi társadalmat, legyenek a föld sója és a vi-

lág világossága, 

• amelynek népe egyszerűen, természetesen és lel-

kesen adja tovább Jézus evangéliumát a barátai-

nak, 

• amely szorgalmasan szolgálja saját környezetét 

és közösségét, a munkásokat, a családokat és az 

egyedülállókat, az itt születetteket és a beköltö-

zőket, az időseket és a kisgyerekeket, 

• amely éberen figyeli a társadalom változó szük-

ségleteit, érzékenyen és rugalmasan alakítja 

programját, hogy hasznosabban szolgáljon, 

• amelynek világot átfogó látása van, és felszólítja 

fiataljait, hogy életüket szánják a szolgálatra, és 

kiküldi népét a szolgálatba. 

Álmom a szolgáló gyülekezet. 

 

Olyan gyülekezetről álmodom, amely várakozó 

gyülekezet: 

• amelynek tagjai sohasem állapodnak meg az 

anyagi bőségben vagy kényelemben, mert nem 

felejtik el, hogy a földön jövevények és zarándo-

kok, 

• amely egyre hűségesebb és aktívabb, hiszen 

Urának visszatérését várja és reméli, 

• amely őrzi a keresztyén reménység lángját, hogy 

az lobogva égjen a sötét, kétségbeesett világban, 

• amely Krisztus napján nem riad vissza tőle szé-

gyenében, hanem örömmel kel fel üdvözlésére. 

Álmom a várakozó gyülekezet. 

 

Így álmodom az élő gyülekezetről. Bárcsak mind-

nyájunknak ez lenne az álma, amely Isten uralma 

alatt valóra válik!
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Együtt a testvérekkel Csókakőn 

Megmelengeti a szívemet, ha visszaemlékezek az 

október 18-ai délutánra, amikor együtt kirándul-

tunk a testvérekkel Csókakőre. Az erdőn keresztül 

meredek hosszú lépcsősoron vidáman beszélgetve 

kapaszkodtunk fel a várig. Ott pedig együtt imád-

koztunk, és énekekkel dicsértük Urunkat. Turisták, 

gyerekek és felnőttek kíváncsian tekintgettek fe-

lénk, voltak, akik megálltak és figyeltek, hallgatták 

az őszi szélben messze zengő gyönyörű dalt! 

Nagy örömünkre Agyagási Áron és felesége, a lit-

vániai Austéja beszéltek nekünk a megtérésükről és 

a megismerkedésükről. 

Majd felfedeztük a csókakői idősek otthona mel-

letti sétányon Simon András grafikái alapján ké-

szült vasszobrokat, és a mellettük lévő szívhez 

szóló rövid idézeteket. Közben észrevettünk egy 

hatalmas kökénybokrot a közelben, és mindany-

nyian csipegettünk-eszegettünk ebből a vitamin-

dús, kék gyümölcsből. 

Kipirult arccal, felfrissülve, felüdülve indultunk 

haza. 

Szűcsné Novák Mária

 

Füle Lajos: Visszajön 

Hóból az erdő, ködből a felhő, 

hó esik, tél szele fújja… 

Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra! 

Száll csuda híre szívből a szívbe, 

kétezer év a tanúja: 

Valaki eljött, Valaki elment, 

Valaki visszajön újra! 

Angyalok ajkán, emberek hangján 

csendül a csillagos ének, 

Kétezer éve mennek Elébe 

boldogan, kik Neki élnek. 

Ott a helyed e drága menetben, 

életed KRISZTUSA vár rád. 

Hagyd el a gondot, légy vele boldog,  
zengje a szíved a hálát! 
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Őszi hittanos nap 

„De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok.” (Ézsaiás 40:31) 

Az őszi szünet első hétköznapján, október 26-án ve-

hettünk részt az őszi hittanos napon, melyre a szé-

kesfehérvári iskolákba járó református hittanos 

gyermekeket hívtuk, de volt rá példa, hogy hoztak 

magukkal másokat is. A nap témája a vak Bartimeus 

gyógyulása volt. A délelőtti áhítaton Hegyi Laura 

hitoktató tanár elmondta, hogy éppen két évvel ez-

előtt Jerikóban járt és bőrönd alakú Bibliája bemu-

tatásával illusztrálta, hogy a gyermekeket egy nagy 

utazásra hívja. A gyermekek becsukott szemmel, a 

padokat tapogatva képzelték el, milyen lehetett 

Bartimeus helyzete, akire senki nem figyelt, aki 

csak a tömeg kiabálásából tudta meg, hogy Jézus 

közeledik felé. Hittel és kitartással kiabált: „Mester, 

könyörülj rajtam!”. Bízott abban, hogy Jézus meg-

hallja a kérését. Jézus odament hozzá és azt mondta 

neki: „Menj el, a te hited megtartott téged!” (Márk 

10,52). A tanítás bíztatta a gyermekeket arra, hogy 

bármilyen gondjuk van, bizalommal fordulhatnak 

Krisztushoz. Bár nem látjuk Őt, szívünkben érez-

zük, hogy megsegít minket. Az áhítat végén a kö-

vetkező aranymondást tanulták meg a gyermekek: 

„De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 

szárnyra kelnek, mint a sasok.” (Ézs 40:31). Az 

úton a vak ember ül és kiált című dallal is erősítettük 

a történet üzenetét, mozdulatokkal kísérve az ének-

lést.  

A napot színessé tette a templomban elhelyezett ál-

lomások teljesítése, amely során megismerkedhet-

tek a gyermekek a Braille-írással, csukott szemmel 

kitalálhatták, mi van a pohárban, titkosírást fejtettek 

meg, hangokat azonosíthattak be. A nagyobbak tér-

beli szemet színeztek és hajtogattak, a kisebbek ma-

kettet készítettek Bartimeusról.  

Sok bibliai Igét vittek haza magukkal a gyermekek 

„befőttes Biblia” formájában: színes papírcsíkokra 

nyomtatott idézeteket tekertek és gumiztak össze, 

elhelyezve őket egy kis befőttesüvegben, amelyet 

matricákkal és masnival szépen feldíszítettek. Báto-

rítottuk őket, hogy otthon használják is az ajándéku-

kat: húzzanak belőle és olvassák fel a családban. A 

szünetekben játékra, sportolásra is volt lehetőség, 

sok szép élménnyel gazdagodva mehettek haza a 

gyermekek.  

Köszönet Szász Tünde hitoktatónak a sokrétű szer-

vezésért. Összesen hét hitoktató, négy segítő diák és 

négy konyhai dolgozó munkálkodtak együtt a hitta-

nos nap megvalósulásáért. 

Szabó Judit Márta hitoktató 
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Szolgálói Csendes Nap 2020.10.24 

"Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének 

jó sáfárai..." (1 Péter 4:10) 

Ennek az igének szívünkre helyezésével indult az a 

csendes nap, aminek keretében elindult - reménység 

szerint egy sorozat - gyülekezetünkben a szolgálói 

felkészítés. Imádság után Szász Zoltán lelkipászto-

runk felvezetőjében - a szolgálat mint a gyülekezet 

építés alappillére kapcsán sok-sok muníciót kaptunk 

Atyánktól ezen a délelőttön. 

Megtudhattuk, mi nem tartozik alapként az odaszánt 

szolgálathoz: 

- Hagyomány tisztelet ( "született reformátusság") 

- Kötelességtudat ( muszáj, mert....) 

- Isten korrumpálása ( megfizetem az egyházadót) 

- Béres lelkület (amit végzek, azért fizetést várok) 

- Rejtett elismerésvágy (amit családban vagy mun-

kahelyen nem kapok meg) 

1) A szolgálat alapja: a megváltás! Mindaz, 

amit Jézus Krisztusnak engedelmeskedve megte-

szünk: az a szolgálat. A helyes motivációt Márk 

3:14-ben tárja az Írás elénk: "Tizenkettőt pedig, aki-

ket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy 

vele legyenek és az-

után elküldje őket, 

hogy hirdessék az 

igét...". Oswald 

Chambers szerint "Az 

Istennel való magá-

nyos, csendes közössé-

günk mélységétől függ 

az érte végzett nyilvá-

nos szolgálat értéke". 

Sokan vannak, akik 

úgynevezett üresjára-

tokat élnek meg, ami-

kor nem Istennel közösségben végzik szolgálatukat, 

végeznek valamit, de nincs gyümölcse. 

Minden Istennek helyes szolgálat abból indul ki, 

hogy elfogadom Jézus szolgálatát (lábmosás példá-

zata)! Sajnos gyülekezetünkben is motívumként je-

lenik meg a "majd a másik megoldja azt, amit én ma-

gam olyan szépen elgondoltam", ami a közösségi 

életünk és a szolgálatok visszatartója. Persze Jézus 

nem azért jött, hogy a tiszta, makulátlan embereket 

mossa meg: " ha nem moslak meg, semmi közöd 

sincs hozzám!" (János 13:8). Felvállalom magam 

Jézus előtt, hiszen megváltottként is bepiszkoló-

dom! Nem azért végzem a szolgálatot, hogy megbo-

csásson, hanem azért, mert már megbocsátott! A 

szolgálatvégzésnek fontos, hogy örömmel kell tör-

ténnie, "szolgáljátok őt híven, teljes szívetekből, 

mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt 

véghez rajtatok!" (1 Sámuel 12.24) 

"Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem 

a királynak szól." (Zsoltárok 45:2) 

"Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek 

eléje vígassággal." (Zsoltárok 100:2) 

Zimány Józsi bácsit idézte Zoltán: "Ne dolgozz töb-

bet az Úrért, mint amennyit Ő dolgozik benned!" 

2) Kinek szolgálok? 

Vezérigénk figyelmeztet Isten háza népének szolgá-

latára! Vegyük észre a közelünkben (családunkban, 

gyülekezetünkben) levők szükségeit! Amíg ezt nem 

tanuljuk meg, ne akarjunk külső szolgálatokat vé-

gezni ("missziózni"). 

Isten egymásra bíz 

bennünket! Ne akar-

junk viszont minden 

szolgálatot egy sze-

mélyben elvégezni 

(sajnos gyülekeze-

tünkben is felütötte 

fejét ez a "feladat hal-

mozás" jelensége)! 

A szolgálat alapja a 

szeretet, ez hozta 

létre az egyházat. Az 

első gyülekezetekben is a szeretet        túlcsordulása 

adta a vonzást! Amennyiben befele megerősödve 

nem tudjuk teljesíteni ezt a szeretetet, addig kifele 

nem tudunk vonzóak lenni, "kicsendül az evangé-

lium"! 

Kérdésként elhangzott, itt a gyülekezetben hányan 

vesznek részt az igehirdetés szolgálatában? 

Válasz: mindenki, Krisztus testeként, aki bármivel 

is hozzájárul a háttérben. 
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3) Mivel szolgálunk? 

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok…" például, ami-

hez értek, amihez talentumom van: „Ne hanyagold 

el a benned levő kegyelmi ajándékot...” (1 Timóteus 

4:14), és „éleszd fel magadban Isten kegyelmi aján-

dékának tüzét…” (2 Timóteus 1:6). 

 

4) Hogyan szolgálunk? 

1 Péter 4:10 ismét válasz erre. Isten kegyelme egy 

hívőben sokféleséget okoz és adja tovább a környe-

zetében. Ezt a sokféleséget Jézus hangolja össze, és 

bíz ránk egy-egy területet, mint jó sáfár igazgatja 

életünket. Azt azonban szem előtt kell tartsuk - mint 

jó pincér az étteremben -, mindig a "tulajdonos" ér-

dekeit szolgáljuk. Amíg itt tart bennünket az Úr Jé-

zus ebben a világban, addig megváltottságunk hálá-

ból Isten országának szolgálatára kötelez. Ez a 

mennyben örömet szerez, az Istennel ellenséges vi-

lágban viszont éppen az ellenkezője megy végbe. 

Éppen ezért a szolgálat lelki küzdelem. Istennek 

nemcsak a harc a fontos, hanem a harcos is! Mit bíz-

hatna ránk, ha lelkileg harcképtelenek lennénk? 

Kiscsoportos együttléteink alkalmával a következő 

kérdéseket jártuk körbe: 

Milyen lelki ajándékot kaptunk? Mire hívott el Is-

ten? Mindezeket mennyire veszem figyelembe a 

gyülekezet érdekében? 

A csoporttalálkozók utáni összegzések néhány gon-

dolata: 

- Akiben megfogalmazódott a szolgálat vállalás vá-

gya, hogyan tud bekapcsolódni? 

- Az évek óta szolgálatban állók mit tudnának to-

vábbadni? 

- Sokak szívében megfogalmazódott a hála, hogy a 

gyülekezetre mint otthonára tekint! 

- Talentumaink felismerésének öröme, helyünkön 

lenni és örömet találni abban, amit Isten jelölt ki szá-

mukra. 

- A vírus helyzet mint eltávolító, ugyanakkor össze-

kovácsoló erő is! 

- Látott, megélt minták beépítése a szolgálatokban! 

 

Alkalmunk imádsággal zárult. Azzal a reménység-

gel vagyunk, hogy az újranyitás után folytatjuk 

konkrét munkacsoportok felállításával, és a gyüle-

kezetünkben levő szolgálatokat továbbra is Urunk-

tól kérjük el! Akinek a szívében vágy van, várjuk a 

"harcmezőre"! 

Isten gazdag áldását kívánom mindenkinek, Isten 

őrizzen benneteket kedves Testvéreim ebben a küz-

delmekkel teli időszakban! 

Áldott ünnepeket kívánok magam és családom ne-

vében! 

Csepregi Tibor presbiter 

 

Egy irgalmas Istennel van dolgunk - Interjú Varga Róberttel 

Az emberek a hétköznapok történéseiből vonják le a következtetéseket és azt  hiszik, az Isten is olyan, amilyen-

nek elképzelik őt. Isten azonban egészen más. Ő most is olyan szerető és irgalmas, mint amikor megbocsájtotta 

népe minden bűnét, és elküldte a világba Jézust, a messiást - fogalmazott kérdésünkre Varga Róbert. A Nagy-

kovácsi Református Egyházközség lelkipásztora szolgált az egyházközségünk Széchenyi utcai templomában 

megrendezett októberi hitmélyítő héten. Interjúnkban vele beszélgettünk. 

Egyházközségünk októberi hitmélyítő napjaiban 

Nehémiás próféta könyvének üzenetét hallhatták a 

hívek a templomban, a videócsatorna segítségével 

pedig valamennyi érdeklődő. Miért éppen ezt a pró-

fétai könyvet választotta? 

Sokat gondolkoztam azon, milyen üzenettel érkez-

zem. Nehémiás könyve mellett végül azért döntöt-

tem, mert mondanivalója az elmúlt időszakban sokat 

jelentett számomra. Isten népe mindig valamilyen 

építkezésben munkálkodik, amely az Isten országá-

nak építését jelenti. Ha egy hitmélyítő héten csupán 

néhány nap áll a rendelkezésre, akkor különösen is 

fontos, hogy tanuljunk abból, Nehémiás hogyan tu-

dott hűségesen helyt állni egy egyáltalán nem köny-

nyű helyzetben. A prófétai könyv központi üzeneté-

nek lényege: imádkozni és dolgozni. Az imádságból 

fakadt az a bölcsesség, amelynek segítségével a pró-

féta meg tudott állni a jeruzsálemi építkezés során 
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az ellenség valamennyi támadásával szemben. Ezt a 

bölcsességet Isten ma is megadja bárkinek, aki kéri 

tőle.  

 

A hitmélyítő alkalmakon az 

imádság jelentőségéről is hall-

hattunk. Komoly próbát jelent 

a hívő ember életében, amikor 

az imaéletébe belefárad, és 

erőtlenné válik... 

Mindenre időt kell szánni. So-

kan elhanyagolják családjukat 

és a lelkük gondozását. Miköz-

ben a munkára, pénzkeresésre, 

a sportra extra időt képesek 

fordítani. Ennek mindig szo-

morúak a következményei. Is-

ten mindnyájunkat arra figyel-

meztet, ha nem szánunk időt az 

imádságra, az Istennel való kö-

zösségre, a hibajelek el kezde-

nek sokasodni. Ebben nincs ki-

vétel. 

 

Kaphatunk segítséget abban, hogyan találhatjuk 

meg az Isten szerinti helyünket? 

Ha ezt megtaláltunk, úgy leszünk, mint a történet-

beli cipészmester, aki azt mondta: „Várom Jézus 

második eljövetelét és közben cipőket talpalok.” Az 

említett mesterember főfoglalkozása valójában nem 

a cipészet volt, hanem, hogy Jézust várta. Ha az éle-

tünkben az a legfontosabb, hogy Istennek mi a terve 

életünkben, akkor bármilyen foglalkozást is űzünk, 

azt fogjuk kutatni, mi az Isten akarta velünk? 

 

Napjaink emberét számos próba, kihívás éri. Elvá-

rások sokaságával találkozik a családban, a mun-

kahelyen, a közéletben és a hétköznapok ezernyi te-

rületén. A kereső emberben előbb-utóbb megfogal-

mazódik a kérdés: ebben a teljesítménykényszer-

ben meg lehet-e találni az Irgalmas Istent, aki nem 

elvárások sokaságával közeledik az emberhez? 

Valóban egy irgalmatlan világban élünk, ahol lassan 

semmi sem számít, az erkölcsök végképp nem. Tisz-

tesség nagyon kevesekre jellemző, a gerinces tartás 

szinte hiánycikk, nem is beszélve a 

szavahihetőségről. Mindeközben Istenről is kiala-

kult egy olyan kép, amelynek semmi köze a való-

sághoz. Az emberek a világ történéseiből vonják le 

a következtetéseket és azt hiszik, az Isten is olyan, 

amilyennek elképzelik őt. Isten 

azonban egészen más. Ő most is 

olyan szerető és irgalmas, mint 

amikor megbocsájtotta népe 

minden bűnét és elküldte a vi-

lágba Jézust, a messiást.  

Ebben semmi nem változott. 

Egy irgalmas Istennel vagyunk 

körülvéve, hiszen azt olvashat-

juk a Bibliában, hogy „őbenne 

élünk, mozgunk és vagyunk”. 

Ma is ugyan ahhoz az irgalmas 

Istenhez lehet fordulnia bárki-

nek, aki szeretettel fogad min-

den hívást, minden jelentkezést. 

Sosem mondja azt, „most ne za-

varj, nem vagyok otthon!”. 

Nincs ilyen. Mindig, minden 

körülmények között megtalálható. 

 

Említette Gárdonyi Géza Egri csillagok című regé-

nyéből azokat a pillanatokat, amikor a várba egy 

igen bizarr helyen át, a halottas kamrán keresztül 

akartak betörni a török ostromlók. Mit üzen szá-

mukra ez a példa? 

Ha Isten ügyében szolgálunk, biztosak lehetünk ab-

ban, hogy előbb-utóbb megjelenik a kísértés, a tá-

madás. Műszaki területen használják azt a kifeje-

zést, hogy „tervszerű megelőző karbantartás”. A 

székesfehérvári gyárakban is van ilyen. Sőt, a karan-

tén alatt az esztergomi Suzuki-gyárban is előbbre 

hozták a leállást, hogy ezt végrehajtsák. A hívő em-

ber számára is szükséges, hogy megelőző karbantar-

tást végezzenek életükben. Ha ezt megfelelően el-

végzi, a helyén van, és jó a közössége Istennel. Ak-

kor nem érhetik váratlanul a kísértések, próbák sem. 

Más kérdés, hogy a kísértések honnan, milyen mó-

don érkezhetnek. De ha akkor kezdünk el kapálózni, 

amikor az ellenség már a falakon belül van, akkor 

veszett ügyről beszélhetünk. 
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Lelkipásztori szolgálata előtt teljesen más területen 

dolgozott. Miként következett be a fordulat? 

Egy kórházi kezelés során kellett rájönnöm, hogy 

nincs rendben az életem. S ha ez továbbra is így ma-

rad, akkor lelki értelemben a halálhoz fog vezetni. 

Elmondtam Istennek, ha tegyen velem, amit akar, 

oda megyek, ahová ő akarja, én készséggel engedel-

meskedem. Akkor ezt olvastam a Bibliából „Legel-

tesd az én juhai-

mat.” Hirdesd az 

evangéliumot! Hu-

szonnyolc évesen 

beadtam jelentke-

zésemet a teológia 

nappali tagozatára. 

A tanulmányok so-

rán Isten szépen, 

lassan megerősített 

abban, hogy ez tőle 

való, ezt kell ten-

nem. 

 

Eddigi leghosszabb szolgálatai idejéből, a Pasaréti 

Református Gyülekezetből Cseri Kálmánnal vég-

zett közös szolgálatukból sokan ismerhetik. Innen 

folytatta tovább, jelenleg a Nagykovácsi Reformá-

tus Egyházközség lelkipásztora. Hogyan érkezett 

az elhívás?, 

A hosszú időn át tartó szolgálat és Kálmán nyug-

díjba vonulását követően felmerült a kérdés, át kell-

e vennünk a feladatokat? Egyre inkább abban erő-

södtem meg, hogy korábbi szolgálatunk arra az idő-

szakra vonatkozott, amíg ketten végezhettünk lelki-

pásztor társammal. Határozottan megfogalmazódott 

a szívemben, hogy valami mást készít elő az Isten. 

Idő közben felhívott telefonon Bogárdi Szabó István 

püspök, aki azzal kezdte, tudja, hogy nem fogom el-

vállalni, de Nagykovácsiban szükség lenne lelki-

pásztorra. Vissza is kérdeztem, miből gondolja, 

hogy nemet mondok? Egy hónap gondolkodási időt 

kértem. Később kinn jártam, megtekintettem a hely-

színt, s el kezdtem imádkozni. Végül a feleségem-

mel közös látásra jutottunk: elvállaljuk a hívást. 

Közben a pasaréti közösségben is bejelentettük, 

hogy három hét múlva, már egy másik gyülekezet-

ben folytatom a szolgálatot. Utólag visszagondolva 

jobb volt, hogy nem tudtuk előre, mibe is fogunk be-

levágni? Azóta is az a látásom, hogy helyes döntést 

hoztam. Isten megkönyörült rajtunk, megadta a 

pénzt a templom és parókiaépítéshez. A szükséges 

összeg magán adományokból és az egyházkerület 

segítségével állt össze. Most van, hogy tíz éve szol-

gálhatok ott. 

Miként mutatná be az egyházközséget? 

Nagykovácsit agglo-

merációs nagyközség-

nek nevezhetjük. Lé-

lekszáma tízezer fe-

letti, viszonylag jó-

módú emberek lakják. 

A templomba kevesen 

bár, de eljárnak. A 

gyülekezetünk összeté-

tele nagyobb részben 

értelmiségiekből áll és 

vannak kétkezi munká-

ból élők is. Névjegyzé-

künkben háromszázötven ember szerepel. Az isten-

tiszteleti alkalmakra körülbelül 150-200 ember jár 

rendszeresen. Örömmel látjuk, hogy három külön-

böző korosztályi ifjúsági óráinkat harminc fős fiatal-

ság látogatja. Ez létszám sajnos ma nem jellemző a 

református gyülekezeteinkre. Egyházközségünkben 

férfi és asszony órát, presbiteri és gyülekezeti bib-

liaórát szervezünk. Lehetőség van nyugdíjas testvé-

reiknek is találkozniuk egymással, énekkari alkal-

makat és gyermek istentiszteletet is rendezünk. Egy-

házközségünkben hittanfoglakozásra száz gyermek 

jár. Közösségünkre átlagban a három-négy gyerme-

kes családok járnak, sok a fiatal házaspár is. Évente 

tavasszal négy-öt fiatal konfirmál és három-négy 

felnőtt konfirmálónk is van. Azt mondhatom, nor-

mális életfával rendelkezik a gyülekezet. Érezhető, 

hogy amióta az új templom elkészült, a hívek is meg 

tudtak erősödni.  

(A hitmélyítő estéket meghallgathatják interneten egy-

házközségünk videócsatornáján a következő címen: 

https://www.youtube.com/watch?v=CALWF39-

SNg&t=109s) 

Szöveg: Szűcs Gábor 

https://www.youtube.com/watch?v=CALWF39-SNg&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=CALWF39-SNg&t=109s


BÉKESSÉG    16 

Gyökössy Endre: Karácsonyi ima
 

Kedves Atyánk! 

Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha 

valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen is az. Érettük imádkozunk, 

hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül, akkor se, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy szál 

gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk. 

Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj 

a karácsony, mert valahol szétszóródva a világban 

még egy fenyőgallyat sem találnak, mert talán ott 

nincs is, talán csak egy borókaág, talán valami tró-

pusi növénynek leszakított levele, de ők arra gon-

dolnak, hogy itthon karácsony van. Talán gyerme-

künk, unokánk, bátyánk, szülőnk. Uram, add, hogy 

karácsony történjék szívükben, légy jó békességben 

velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a szétszórt és 

szétdobált néppel. 

Uram, azokért könyörgünk most, akik először töltik 

özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a 

párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz 

könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass 

bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsásd meg nékünk, hogy sokszor úgy megyünk 

el, hogy elfelejtettük megmondani a másiknak: jó volt, kedves volt, szerettük. 

Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek meg bennünket. És köszönik a gyermekek a 

szülőket, még akkor is, ha sokszor már nyűgösek, öregek, morgolódók, kesergők, már kiesnek ebből a világ-

ból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén, 

sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak. 

Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a férjet, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket 

ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott lehess, aki testet öltött Szeretet 

vagy. 

És most azokért imádkozunk, akik már Nálad vannak. Tudjuk, hogy nem kell értük imádkoznunk, de nekünk 

jólesik rájuk gondolni, jólesik úgy gondolni rájuk, mint akik Nálad vannak, Benned vannak és Általad élnek. 

Nem tűzünk le kis gyertyákat a sírjukra, de most gondolatban megáldjuk az emléküket. 

És most egyenként, és magam is Uram, arra kérlek, hogy ne mi legyünk, akik elrontjuk a karácsonyestét 

rosszkedvvel, mogorvasággal, idegességgel, kapkodással, morgolódással. 

Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és ebben a nagy családban karácsony a 

Te Szent Igéd, Szentlelked által, a Te szent asztalod felett. 

Ámen 
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„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (János 14:18) 

Ha nem is a hagyományos módon, de idén is együtt adhatunk hálát Megváltó Urunk születésének, és közösen 

köszönthetjük a 2021-es új évet. A háttérben folyamatosan azon munkálkodunk, hogy Isten Igéje mindenkihez 

eljuthasson:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  oldalunk: Székesfehérvár Belvárosi Református Gyülekezet 

 
 

ÜNEPPI ALKALMAK: 

December 24. csütörtök 16:00 SZENTESTE 

December 25. péntek 10:00 KARÁCSONY I. 

December 26. szombat 10:00 KARÁCSONY II. 

December 27. vasárnap 10:00 ÚRNAPJA 

December 31. csütörtök 16:00 ÓÉVI 

Január 1. péntek 16:00 ÚJÉVI 

Január 3. vasárnap 10:00 ÚRNAPJA

ÜNNEPI ONLINE KÖZVETÍTÉSEK 
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Kedves Testvérek! 

Szeretettel köszöntünk mindenkit advent idején! 

Talán ez egy különleges várakozás a COVID idő-

szaka alatt. Lehet, hogy kevesebb személyes talál-

kozással, több magánnyal, de több lehetőséggel a 

belső elcsendesedésre. 

A vírus ellenére új időszak kezdődik gyülekezetünk 

életében, mert januártól immár megújult formában, 

önálló egyházközségként kezdjük az évet. Az önál-

lóvá válás nagy lépés egy felnövő ember életében, s 

mi is hittel, szeretettel, békességben álltunk bele 

ebbe a hosszú folyamatba, aminek látható eredmé-

nye az önálló egyházközség megalakulása. 

Aki teheti, jöjjön velünk ezen az úton imádságban, 

vagy személyes részvétellel alkalmainkon, prog-

ramjainkon a gyülekezet szolgálatában! 

Ennek a folyamatnak elindítójaként hadd osszuk 

meg a kedves olvasókkal lelkipásztorunk, Berze Já-

nos köszöntőjét. 

 

LELKIPÁSZTORI LÁTÁS A BUDAI ÚTI GYÜLEKEZETRÉSZ ÖN-

ÁLLÓ ANYAEGYHÁZKÖZSÉGGÉ ALAKULÁSÁNAK KÉRDÉSÉRŐL 

„Köszönt benneteket Krisztus minden gyülekezete.” (Róm 16:16) 

A Budai úton 1994-ben, immár több mint 25 éve in-

dultak el a rendszeres istentiszteletek. 5 év elteltével 

1998-ban a presbitérium és az egyházmegye a gyü-

lekezetrészből érkező megkeresésre megvizsgálta a 

gyülekezetalapítás kérdését, és akkor nem látta sem 

időszerűnek, sem törvényileg megalapozottnak. 

Ezen ellenző presbiteri határozattól egy legalább tíz 

évig tartó nyugtalan időszak jellemezte nemcsak a 

gyülekezetrész, hanem az egész gyülekezet közös-

ségének életét, aminek hullámait én magam még 

személyesen is megtapasztalhattam székesfehérvári 

szolgálatom kezdetén. 

Meggyőződésem, hogy a gyülekezet-alapítás ügye 

több szempontból is aktuális! Nem csupán szerve-

zeti, hanem missziói kérdés is egyben. Az ide vonat-

kozó egyházi törvényeink oly szépen fogalmaznak, 

amikor az önálló gyülekezetet anyaegyházközség-

nek nevezi! Van olyan nem önálló státuszú gyüleke-

zet, amit pedig leányegyházközségként jelöl. Az élet 

rendje pedig az, hogy a leányból is egyszer anya 

lesz, és önálló családot alapít, de ettől még része ma-

rad egy tágabb családnak! 

Az öreghegyi templomépítés egy gyülekezetkezde-

mény születését célozta, és most érkeztünk el a gyü-

lekezetalapítás fázisához. 

Misszió és gyülekezet a Bibliában 

1) Az egység kérdése: Jézus a Főpapi Imájában a hí-

vők egységéért imádkozott: „hogy mindnyájan 

egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én 

tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhigy-

gye a világ, hogy te küldtél el engem.” (János 

17:21). Kívánatos tehát, hogy legyen egység a gyü-

lekezetek életében és céljában, de ez a kezdetektől 

fogva nem szervezeti egységet jelentett, hanem lelki 

egységet. Nem kell tehát félni a szervezeti önálló-

ságtól! 

Budai úti adventi köszöntés, jövőkép 
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2) Istentől való függés: Mi, akiket Isten bőségesen 

megáldott jó körülményekkel és lehetőségekkel, 

könnyen megfeledkezünk az Úrról, ha nehézségeink 

adódnak, és aggodalmakkal a szívünkben tekintünk 

előre. A hívőknek személyesen, és a gyülekezetek-

nek is mint közösségnek állandóan Istenre kell ha-

gyatkoznunk az éppen adott körülményeinktől füg-

getlenül! 

3) Misszió: Az egyháztörténet példáiból egyértel-

műen látható, hogy nyomás alatt a keresztyén közös-

ség ereje megsokszorozódik, egy kényelmes pozíci-

óhoz képest. A református 

egyház legszorongatóbb 

célkitűzése, hogy az evan-

gélium által, Jézus Krisztu-

son keresztül minél több 

lelket újjászületésre és az 

Istennel való személyes 

kapcsolatra segítsen. A 

gyülekezetalapítás ponto-

san a városi missziós lehe-

tőségeink megsokszorozó-

dását jelenti! 

4) Növekedés és megsok-

szorozódás: A növekedés Isten általános akarata 

egyéni és közösségi életünkre nézve, de nem minden 

esetben jelent létszámbeli növekedést: „hogy élhes-

setek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszé-

sére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó csele-

kedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.” (Ko-

lossé 1:10). Azonban több gyülekezet létrejötte arra 

is lehetőséget ad, hogy a lakosság nyitottabb, befo-

gadóbb közösségnek lássa egyházunkat, ahol köny-

nyebb a számára legalkalmasabb közeget megtalálni 

a hitre jutásra és növekedésre, és így létszámbeli 

megsokszorozódáshoz is vezethet! 

5) Szolgálat: „A nagy gyülekezeteknek nagyok a 

szükségleteik. Gyülekezetünk mérete miatt sok szol-

gálatra nyílik lehetőségünk. Az emberek azonban 

furcsa módon azt hiszik, hogy ilyen nagy gyülekezet-

ben nincs szükség rájuk. Kellemesnek találják, hogy 

az oldalvonalon ülhetnek, kényelembe helyezkedhet-

nek, és figyelhetik, ahogy mások szolgálnak!”[1] A 

kisebb, jól belátható nagyságú közösségben egy tag 

hamarabb fogja érezni, hogy szükség van rá, és beáll 

a szolgálatba. 

6) Szervezeti forma: Nincs sehol leírva, hogy egy 

városi gyülekezetben mi legyen a szervezeti forma, 

vagy a lakosság létszámától függően, hány gyüleke-

zet legyen. Arról találunk tanítást, hogy legyenek Is-

ten által elhívott vezetők és a különböző szolgálati 

ágakra alkalmas emberek. Az is látható, hogy kez-

detben a gyülekezetek önállóak voltak és egy veze-

tőjük volt. 

7) Imádság: „Az imádság az önhittség elkerülésének 

egyik kulcsfontosságú eleme... (Jézus Imádsága, a 

Miatyánk) arra tanít, hogy imádság közben Istentől 

függjünk, és azért imádkoz-

zunk, hogy Ő a saját elgon-

dolása szerint munkálkod-

jon.” [2] A legfontosabb, 

hogy döntéseinkért kitar-

tóan imádkozzunk, és te-

gyük ezt mindaddig, amíg 

biztosak vagyunk benne, 

hogy amit teszünk az az Ő 

akarata és munkája lesz! 

Összefoglalás 

Az egység elsősorban lelki 

egységet jelent, Krisztusban. Ezt kell megőriznünk! 

Az Istentől való függés azt jelenti, hogy nekünk ál-

landóan Istenre kell hagyatkoznunk! 

Egy közösség ereje megsokszorozódik egy kényel-

mes pozícióhoz képest. A gyülekezetalapítás még 

több potenciált hozna mozgásba a Budai úton. 

A gyülekezetalapítás megsokszorozza a missziói le-

hetőségeket, és a „lassú fogyás – lassú növekedés” 

állapot helyett megsokszorozódást generálhat! 

Egy kisebb, jól belátható nagyságú közösségben a 

tagság hamarabb fogja érezni a 

szolgálat szükségét, és azt is, hogy szükség van rá! 

Egy közösségnek egy elhívott vezetője és egy alkal-

mas szolgáló köre legyen. 

Isten nem a nagyságot, hanem a hűséget kéri számon 

rajtunk! 

Berze János lelkipásztor 

 

[1]John F. MacArthur, A Mester terve szerinti gyüle-

kezet (KIA, Budapest 1999), 51. old. 
[2]MacArthur, 69-71. old. 
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Gyerek rovat 
„Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek 

csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. (1 Krónikák 16:11- 12) 

Ha körbenézek a gyülekezetünkben, az egyes csalá-

dokban, mást sem látok, mint küzdelmeket: harcot a 

járvánnyal, harcot a gyerekeink boldogulásáért, har-

cot a főnökünkkel, harcot egy krónikus betegséggel, 

harcot a megélhetésért, harcot az igazunkért vagy 

harcot a félelmeinkkel. Bizony, általános ez az ér-

zés, hogy minden nehézkesen, fogcsikorgatva megy. 

Nyomás alatt vagyunk, sok a stressz, ráadásul most 

még több embernek kell 

szembenéznie a halállal, a 

gyásszal, a munkanélküli-

séggel, vagy az állandó 

fájdalmakkal. 

 A Krónikák első könyve 

és Sámuel második 

könyve szerint Izraelnek 

rengeteg harca volt abban 

az időben, amikor a szö-

vetségládát, az Isten ládá-

ját végre a frissen vissza-

foglalt fővárosba, Jeruzsálembe vihették; a méltó 

helyére! (Ugyan még nem a templomba, azt majd 

Dávid fia építi fel.) 

Mit az Isten ládája? Hát Isten jelenléte! Maga az Úr 

lakozott körülötte. Nem az volt a lényeg, mit tartal-

mazott a láda, hanem hogy kié volt. 

Végre a helyén volt, nem egy eldugott helyen, ha-

nem a fővárosban, nem üzenni kellett tanácsért az 

Istenhez, és várni a válaszra (már ha megkérdezték 

Istent, mert Saul király sajnos ezt nem tette); hanem 

ott volt az ország központjában. És végre lehettek is-

tentiszteletek! 

Kedves Szülők és Gyerekek! 

 A gyülekezeti adventi kézműveskedéskor mindig 

igazi nagycsaládos élményt élhettünk át a Budai úti 

templomunk minden zugában - pontosan 10 éven át. 

De tényleg mindenhol, kezdetben még a temetőrész 

is használva volt... 

Tavaly, a 11. különleges volt: az első gyülekezeti al-

kalom volt az új gyülekezeti házunkban. Nagy volt 

az öröm, hogy nincs több kabátos alkalom, végre 

nincs huzat és nem fázunk! 

Sokféleség, kreativitás és duruzsoló jókedv minden 

asztalnál...  Sok-sok emlék 

jut eszembe. Emlékszem, 

egyszer akkor esett le az 

első hó abban az évben, 

minden gyerek csupa víz 

volt. Mindig jó volt látni, 

hogy az anyukák kicsit ki-

kapcsolódhatnak, gyereke-

ink együtt bandáznak, és 

lelkesen fedezik fel a lehe-

tőségeket.  

Az angyalok italából sose tudtunk eleget főzni. A 

gyülekezeti nénik finomabbnál finomabb szendvi-

cseket kentek... A mézeskalács illata, a sütik ízei és 

a karácsonyi zene alig hallható hangjai meg persze a 

lelkes beszélgetések, munkazajok mind előttem van-

nak.  

Bizony, nagyon hiányzik most, hogy csak online 

tarthatjuk meg a 12. adventi készülődést. 

 De muszáj lennie, érezzük, kell a bátorítás, a jó szó 

és az örömhír. Mert minden szolgáló ezért vállalja 

önként a cseppet sem könnyű órákat: mert örömünk 

van, kaptuk, meg akarjuk osztani, s amit talán nem 

tudtok, nemhogy kevesebb maradna az örömünkből, 

időnkből és erőnkből, hanem több adatik vissza. 

A mostani vigasztalan időben látnunk kell előre is, 

merítsünk hát erőt Istenünk Igéjéből! Ha lehet, hall-

gassuk meg, nézzük meg a lelki útravalókat is! 

Szeretettel: a Szervezők 



BÉKESSÉG    21 

Hogyan legyen jó karácsonyom?

A karácsony eredete a pogány fényünnepre vezet-

hető vissza, a karácsonyfa állítása, az örökzöld fe-

nyő szimbóluma pedig feltehetőleg német ajkú kö-

zösség szokásából terjedt el a világba.  

Ezek összegyúrásából Jézus Krisztus születésére 

emlékezünk, aki a fény hordozója számunkra, és az 

örökzöld megújulás jelképe. Így ér össze a történet, 

és így kapcsolódhattak össze a korabeli életkérdések 

a valódi válaszokkal. 

A valódi karácsonyi életérzéshez, Krisztushoz kell 

menni. Erre rátalálhatunk a Biblián keresztül, az ad-

venti koszorú meletti elcsöndesedésben, interneten 

kutakodva, vagy ha van lehetőség rá, az adventi al-

kalmakon. 

Mindent tartsatok meg, ami jó, ami rossz, azt vessé-

tek el. 

 

„Eljött már karácsony borzos szakállával…” 

Nincs még egy olyan ünnep ünnepeink becses sorá-

ban, amely annyira kedves lett volna gyermeki, 

majd ifjú szívemnek, mint a karácsony. Pedig hát 

jócskán akad ünnepelni való keresztény világunk-

ban. Kevesebb ugyan, mint más történelmi feleke-

zeteknél, de azért a református embernek is jutott né-

hány az év során.  

Valószínűleg a kántálás miatt 

volt oly varázslatos a kará-

csony az ifjúság számára a 

múltban. Igaz, mi ma is temp-

lommal és kántálással fogadjuk 

a Megváltót, így készítünk szá-

mára egy kis barmok melen-

gette sarkot a szívünkben, de 

mégis mennyire más az a régi 

karácsony! Ma idehaza, Szé-

kesfehérváron, a cserépkályha 

körül telepedünk le, és egy-

másnak zengjük el az előre 

összekészített karácsonyi re-

pertoárt, dalokat, verseket. Ré-

gen más családoknak vittük el 

a megváltás hírét, és hozzánk is 

mások hozták! Sokan változtunk angyallá azon az 

éjszakán! 

Pici gyermekként szüleink kísértek el szomszédhoz, 

rokonhoz. Pirospozsgás arc, tipegő kiscsizma, szőt-

tes tarisznya remélt cukornak, kántás kalácsnak, 

őszinte szív, benne remény, áhítat… Angyali 

gyermekhang hirdette szikrázó, deres éjszakába: 

„Kicsiny Betlehemben megzendült az ének/ Dicsé-

ret, dicsősség az ég Istenének/ (…)/(mert) Megszü-

letett megváltója a bűnös világnak!”   

Aztán jött a köszöntő: „Eljött már karácsony borzos 

szakállával,/ Fenyegetnek en-

gem kétágú korbáccsal./ Nem 

kell nekem korbács, csak egy 

darab kalács! Ha nincs a szo-

bában, van a kamarában,/ Te-

gyenek egy darabot az én kis ta-

risznyámba!” És miután a kö-

szöntő is elhangzott a fényes 

ablak előtt, amelyen kikukucs-

kált a díszes karácsonyfa, még 

be is hívták a kántást. – Gyere 

bé! – kiáltották odabentről, s 

erre a kis emberke egy kis atyai 

unszolásra, bátorításra be is to-

pogott a fényességbe. Hát tör-

ténhet ennél szebb egy kisgyer-

mekkel? Séta a csillagos éjsza-

kában, jó hírt hirdető angyal-

szerep, most meg a figyelem 

középpontjában, a kolbászillatos, szaloncukros, ka-

rácsonyfás, „kántás kalácsos”, ünneplőbe öltözött 

szoba közepén, ahol mindenféléket raknak a kis 

szőttes tarisznyába: diót, almát, mogyorót, kántás 

kalácsot… Néhány évtizeddel később meg szalon-

cukrot, csokoládét, sőt még pénzt is. 
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Mikor kicsit nagyobbak lettünk, már nem kellett a 

szülői kíséret, magunk kerestük fel a rokonságot ka-

rácsony estéjén. Rokon és szomszéd kisfiúk olykor 

párban járták a havas utcákat. Főleg, ha az egyik 

gyengébb volt az éneklésben vagy a versmondás-

ban. Én mindig magam jártam az angyalok útját, 

énekelni is, verset mondani is jól tudtam. Felsőbb 

iskolásként, úgy hetedikes, nyolcadikos korunkban 

a kislegényekkel mentünk kántálni, csoportosan. Ez 

már komolyabb vállalkozás! Hegedűkísérettel adtuk 

elő a betanult zsoltárt. Az én kislegényeskedésem 

alatt mindig a Szívünk vígsággal ma bételt… című 

zsoltárt énekeltük a tornácokon, az ablakok alatt, a 

köszöntőt pedig felváltva mondtuk. Hetekig jártunk 

a Felszegre Barta bácsihoz, a sánta muzsikáshoz, be-

tanulni az éneket, mégsem szólt valami szépen a fiú-

kórus. Az éppen mutáló fiútorkok csára is meg ha-

béra is elvitték a dallamot. Ha nincs a Barta bácsi 

hegedűnyikorgása, hát nem is tudom, lehet, hogy né-

hol el is kergetnek az ablak alól bennünket… No, ezt 

csak kántálásunk földi minőségének érzékeltetésére 

mondom, de ilyenkor nem ez a lényeg! Szívesen fo-

gadtak bennünket mindenhol, és nyikorgás ide vagy 

oda, még a kislányokat is megpörgettük, ha Barta 

bácsi rázendített. Értette a módját, tudta a szokáso-

kat, hiszen akkor már hosszú évtizedek óta kísérte a 

kislegényeket kántálni. Sokszor annyira elfáradt az 

éjszaka során a nehézkes járástól és a sok pálinkától, 

bizony magunkon kívül őkelmét is cipelni kellett 

egyik háztól a másikig. Akkoriban már sorra vettük 

a falu utcáit, portáit. Senki sem maradhatott ki, ha-

csak tudatosan ki nem akart maradni a hosszadalmas 

virrasztás miatt. Mert bizony reggelig is eltartott a 

kislegények kántálása. A fizetség is komolyabb volt 

már ekkor: a kínálást és táncot követően a zsákba is 

került kalács és a zsebbe is pénz. A közös zsebbe, 

merthogy fizetni kellett a zenészt, aki a következő 

napok mindegyikén a „kistáncban” (a legkisebbek-

től az általános iskola végéig tartó időszak) húzta to-

vább a talpalávalót. Ugyanis nemcsak karácsony éj-

szakájára, hanem karácsony mindhárom napjára, sőt 

még „aprószentekre” (december 28.) is megfogad-

tuk őt muzsikálni. A nagylányok, nagylegények, fel-

nőttek a kultúrházban táncoltak, a kicsik Paliéknál, 

az alsó házban (szobában).  

Konfirmáció után, ami jellemzően a tavaszi idő-

szakra (virágvasárnap), esetleg nyárra esett, 

megtörtént a „leginavatás” (legényavatás), ami úgy-

mond nagykorúsította a fiúkat, a nagylegények so-

rába emelte őket. Innen kezdve házasodásig, vagy 

míg ki nem öregedtek a legények sorából, a nagyle-

gényekkel jártak kántálni a konfirmált legények. A 

legénycsapat, miután megkántálták a tiszteletes urat, 

kettévált. Az „első legények” (ők fogadták meg a 

muzsikásokat, ők szervezték a táncot) ketten-hár-

man a megfogadott cigánybandával járták végig a 

„nagylányos” (konfirmált leányok, pártás leányok) 

családokat. Volt ott minden, ami szép és jó: muzsi-

kálás az ablak alatt, kínálás odabent, no meg tánc a 

javából!  A legények nagyobb csapata először a falu 

előkelőit kántálta meg, aztán sorra vették a falu há-

zait. Jellemzően az Alszegen kezdték, így még én is 

mindig fent voltam még, amikor megérkeztek. 

Nagyapám idejében Az Istennek szent angyala… 

kezdetű zsoltárt énekelték, ami igen hosszú ének, 

mégis mindenhol türelemmel végigénekelték, vé-

gighallgatták. Későbbi évtizedekben, az elmondá-

sok szerint a Krisztus Urunknak áldott születésén… 

című zsoltárt énekelték a legények, majd a Szívünk 

vígsággal ma bétölt… zsoltárra váltottak át. Ugyan-

azt énekelték, mint a kislegények, csak sokkal szeb-

ben. 

Minden legénynek megvolt a maga kedvenc bekö-

szöntő verse, amit apjától, nagyapjától örökölt, vagy 

éppenséggel most frissen írt számára valamelyik te-

hetséges családtag vagy falusi versfaragó. Az én 

időmben Kapa Pista keresztapám írta a legszebb ün-

nepi köszöntőket. Szerencsénkre össze is gyűjtötte e 

gyöngyszemeket, így ma is élvezhetjük a korabeli, 

szépen rímelő verssorokat. Íme, keresztapám egyik, 

1959-ben írt karácsonyi köszöntője Tóni kisfiának: 

„E földnek kerekségén élő keresztények,/ Kará-

csonyünnepet hirdetünk ma néktek./ Úgy, mint a 

pásztorok hirdették meg régen,/ Midőn fényes csil-

lag támadt napkeleten./ Követvén a csillagot Betle-

hem jászláig,/ Mígnem odaértek az áldott Megvál-

tóig!/ Ott feküdt egy rongyos istálló jászlába,/ Ron-

gyokba pólyálva, nem selyem párnába./ Nagy öröm-

hír támadt az egész világon,/ allelujaének zengett az 

emberi ajkakon./ Ez örömhírt zengjük, s hirdetjük 

ma mi is,/ Megváltó születék, ki bűnünket eltörli./ 

Sebünket begyógyítja, s életet biztosít/ Mindannak, 

ki lelkében megvan az igaz hit./ Buzgó hő imával áll-

junk Ő jászlához,/ Tegyük áldozatul lelkünket 
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lábához.! Ő majd gondot visel, s bűnös életünket/ 

Megtisztítja, s gyógyítja lelki sebeinket./ Közbejár 

érettünk a Mennyei Atyánál,/ Amely többet ér szá-

munkra, ezüstnél, aranynál./ Töltsétek boldogan ezt 

a szent ünnepet,/ Jézus szeretete maradjon veletek. 

Ámen! 

Nekem édesapám írt köszöntőket. Ezek is szépek le-

hettek, mert sok helyen megdicsértek értük. Idős Bá-

nyai István tizenhat éves korában köszöntött be elő-

ször az alábbi köszöntővel, amit édesapámtól, 

László János Jánoskától kapott. Úgy tudja, ő is írta 

még valamikor korábban. Hihető a történet, hiszen 

később is írt verseket, Pityu bátyám pedig közeli ro-

kon, édesanyámnak az unokaöccse, Bányai Pendzsi 

nevű szeretett nagynénémnek a nagyobbik fia. Így 

szól ez a köszöntő: „Örvendj emberi nemzettség, ké-

szülj a hálára,/ A Nagy Úr Isten dicső magasztalá-

sára./ Mert addig küzdöttünk e bűnös világba’,/ Míg 

eljutottunk a váltság napjára./ 

Ha egy kicsinyhitű kérdi, miért az én váltságnapom,/ 

Én azt röviden mindjárt el is mondom:/ Lenézett az 

Isten ama szép egéből,/ Ama dicsőséges magas lak-

helyéről./ Látta, hogy az ember semminek nem örül,/ 

Az idvességre egy cseppet sem készül./ (Hallom Isten 

határozatát, Hogy egyszülött fiát küldi a világba!)/ 

Leküldte fiát az Úr Jézus Krisztust,/ Kinek születése 

ünnepe vagyon most./ Ki midőn született ezen az éj-

jelen,/ Egy fényes csillag támadt Napkeleten./ Me-

lyet a Keleti Bölcsek megláttak,/ S nagy reménység-

gel útnak is indultak!/ Meglátták a Kisdedet, neki 

sok ajándékot vittek,/ Születéséről mondtak ilyen 

formán verset:/ Áldott Jézus Krisztus, az Úr Isten 

fia,/ Kérünk, figyelmezz gyarló szavainkra!/ Mert itt 

a Te tiszteletedre énekelnek a Szentek,/ Szavaimmal 

én is Tégedet tisztellek!/ Halld meg kérésünk, kik té-

ged tisztelünk,/ Kik zengő hangon most itt éneke-

lünk!/ És Ti ki e háznak lakósai vagytok,/ Sok kará-

csony napra ti még eljussatok!/ Derüljön fel rátok 

Szent István napja,/ Töltsétek el ti azt nagy vigasság-

ban!/ Szent János napját is kívánom, érjétek,/ Az 

egész ünnepet örömmel töltsétek!/ A szegényekről is 

megemlékezzetek,/ Ennél aztán szebben nem is ün-

nepelhettek!/ Mert csak az Jézus igaz tanítványa,/ Ki 

parancsolatait mindenkor megtartja! Ámen!” 

A jó hírért cserébe a hetvenes évektől errefelé már 

csak pénzt gyűjtöttünk a cigánybanda számára a 

négy napig tartó táncra. Ha nem futotta rá az összeg, 

még ki is kellett pótolni. Ebben a nagylányok és a 

„nagyok”, a szülők, nagyszülők is segítettek. Hiszen 

napról napra zsúfolásig megtelt az akkor nagynak 

vélt kultúrotthon. Körbeülték a termet, középen meg 

táncoltak a legények és a leányok, no meg a fiatal 

házasok. Olykor még az öregek is megmutatták, ho-

gyan kell igazából járni, figurázni.  

Ha úgy alakult az éjszaka menete, hogy a kántások 

már nem értek volna oda minden házhoz reggelig, 

„templomozásig” (istentisztelet), kettévált a csapat, 

úgy mentek tovább. Ha sok helyen hívták be őket 

egy kis kínálgatásra, és elszaladt az idő, így oldották 

meg a feladatot. Mert senki sem maradhatott ki! Ha 

nem gyújtottak villanyt a háziak, azt jelentette, hogy 

nem hívják be a kántásokat, de a fizetséget akkor is 

megadták. Valamelyik családtag kinyújtotta az ajtó 

résén a kalácsot, a pénzt, vagy akár a pálinkás üve-

get is. Idősek és egyedülállók jellemzően így csele-

kedtek, „nem lesték”, azaz nem várták ébren egész 

éjszaka a legényeket. Mások, például lányos csalá-

dok is nyugovóra tértek egy idő után, de ha a szom-

szédban felcsendült a legények éneke, máris talpon 

termett mindenki, és lázas készülődésbe kezdtek a 

fogadásukra. Gyorsan rendbe jöttek a megbolygatott 

fekvőhelyek, kisimult a „szedéses abrosz” (kalota-

szegi mintás szőtt asztalterítő), a sötétben felrúgott 

csíkos parasztszőnyeg, előkerültek ismét a „tésztás 

tányérok” (süteményestálak) és a köménypálinkás 

üvegek! Mert a kántálás, mint sok másik ünnepi ese-

mény, a türeiek párválasztásában is fontos szerepet 

játszott. Az udvarló legényt a lányos család a le-

génycsapat távozása után még „visszatartotta” egy 

időre, asztalhoz ültette, etette, itatta. Asztalra került 

a sült kolbász, a sült oldalas, no meg a fenséges ka-

lotaszegi töltött káposzta. A legény sem érkezett 

üres kézzel, ott lapult a kabátzsebben a kedvesének 

szánt cukorka, csokoládé! – Bányai Pityuka, az uno-

katestvérem és Annus ángyom, a felesége, így em-

lékeznek vissza a karácsony esti ajándékozásra. Nő-

vérem, Jánoska Iluska, aki néhány évvel fiatalabb 

náluk, egy évtizeddel később már újabb szokás sze-

rint, kántálás előtt megkapta kedvesétől, a későbbi 

kedvenc sógoromtól, Pataki Ferikától az ajándékot. 

Változtak a szokások. Idővel az ajándékok egyre na-

gyobbak és értékesebbek lettek, be sem fértek volna 

már a belső zsebbe. 
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Bizony az is előfordult olykor-olykor, annyira 

agyonkínálták némelyik legényt, hogy idő előtt ki-

dőlt a sorból, le kellett fektetni valahol, az istentisz-

teletre sem ért oda. Ha pedig nem ért oda, az nagy 

szégyennek számított, szájára is vette az ilyen le-

gényt a falu, jól kibeszélték az ünnep során. Egyszer 

velem is előfordult egy ilyen csúnya eset. Kemény, 

jeges, csúszós karácsony köszöntött ránk, valamikor 

1975 környékén. Óvatosan lehetett csak közlekedni. 

Első nap reggele fényes napsütéssel virradt ránk va-

lahol a Felszegen, Bániéknál. És akkor még hátra 

volt néhány ház… Azon a karácsony első napján 

üresen maradt a legények karzata a templomban... 

Micsoda szégyen!… 

Az udvarló általában nem sokat időzött, mert nem 

illett, és mert kötelezte az önként vállalt felelősség, 

így aztán két-három ház kihagyásával ismét csatla-

kozott a csapathoz. És mekkora lelkesedéssel! 

Amennyiben kiöregedett a legény a nagylegények 

sorából, „öreglegény” lett belőle (Kalotaszegen ez 

cseppet sem nagy idő, hiszen a katonaviseltek, hu-

szonegynéhány éves legények már öreglegénynek 

számítottak), elmaradt a csapattól, már nem igen il-

lett legény módjára kántálni járni. 

Nem így az ifjú házasoknak! Ők mehettek, mert ez 

viszont része a karácsonyi kántálási szokásoknak. 

Igaz, lényegesen másképpen tették, mint addig. Itt a 

barátság, a komaság, olykor a rokoni szálak határoz-

ták meg, milyen körre terjed ki az angyalszerep. Idős 

rokonaim még a násznagyaikat is megemlítik, mint 

ebbe a körbe tartozókat. Az egyik pár meghívta kán-

tálni a másikat, majd együtt indultak a harmadikhoz, 

majd a harmadikkal együtt a negyedikhez, és így to-

vább. Az örömhír hirdetése mellett erősödtek a ba-

ráti, a rokoni szálak. Igazi szép színfoltja ez a türei 

karácsonyi éjszakának. A basszusok, baritonok és 

tenorok mellett itt megcsendültek a telt asszonyi al-

tok és a mennyei szopránok is. Volt szerencsém né-

hányszor ennek a különleges kántálásnak is részese 

lenni. Az egyikre mindig emlékezni fogok. Az ope-

raénekesekkel vetekedő hangú kántorunkkal, Gás-

pár Ferikával és nejével, Szabó Ilonkával, valamint 

Ilona nővéremmel és sógorommal, Pataki Ferikával 

és még néhány házas családdal jártam végig a baráti 

kört. Micsoda karácsony éjszaka volt!    

Olykor szomszéd falvakból is érkezetek „sztyává-

sok” (a steaua, ’csillag’ jelentésű román szóból), jel-

lemzően szentpáli cigány gyermekek, akik díszes 

betlehemi csillaggal jártak kántálni. Hogy miért ép-

pen Türére jöttek, miért nem Szentpálra, saját román 

falujukba, ki tudja? Falubeli román fiúk is jártak a 

sztyávával magyar családoknál, de az egészen más-

ról szólt: barátságról, jó szomszédságról. Erdélyben 

a román ortodox karácsony időpontja mindig is egy-

beesett a magyarok karácsonyával.  

Az örömhírt, amelyet ki-ki a maga adottságai, tehet-

sége, és az íratlan karácsonyi szokások szerint szer-

tehintett a hófödte völgykatlanban, Isten házából 

hozta. Karácsony estéjén a falu apraja-nagyja temp-

lomba indult meghallgatni – vagy most először, 

vagy már ki tudja hányadjára – a csodát, a Megváltó 

e világra érkezésének varázslatos történetét. Az 

örömhírrel színültig telt szívvel, a megváltás remé-

nyével ékesített lélekkel aztán a magukéból adták 

tovább másoknak is ezen az éjszakán… Csodás, 

ahogyan istentisztelet végén, a falu fölé magasodó 

templomdombon gyermekek és felnőttek, még mind 

együtt maradnak egy közös kinti kántálásra a paró-

kia előtt. A szikrázó decemberi éjszakában a kémé-

nyek füstoszlopai égig érő katedrálist építenek a 

hegyfalak között, e katedrális középpontjából emel-

kedik hálaének az éteri magasságok felé. Micsoda 

felemelő pillanat, micsoda élmény egy kisgyermek 

életében! Innen indult aztán ki-ki a maga útjára, haza 

a saját otthonába, várva a kántásokat, vagy kántás-

ként újra meg újra elmondani a betlehemi örömhírt. 

Nem csak a kántálás, hanem minden más gyönyörű 

hagyomány, amit évről évre magával hozott „kará-

csony áldott ünnepe” – mert csakis így, ebben a for-

mában vették szájukra az én kis falumban az embe-

rek a Megváltó születésének az ünnepét –, örökké 

emlékezetessé tették azt számomra. 

Az adventi időszakban mi, gyermekek készülődtünk 

a karácsonyi műsorra, verseket és énekeket tanul-

tunk, amelyeket aztán karácsony első napja délután-

ján adtunk elő a templomban. Mennyire nagy ese-

mény ez is! Kiállni a gyülekezet elé, középre, és le-

hetőleg hibátlanul elmondani a karácsonyi verset 

igencsak nagy kihívás. Ha jól sikerült, és megdicsér-

tek, csak úgy sugárzott rólunk a jókedv, a büszke-

ség. Ebben az időszakban tanultuk meg szüleinktől 

a saját kántánkat és köszöntőnket is. Előkerültek a 
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ládafiából a megsárgult füzetek, noteszek, bennük 

korábban lejegyzett, az elődöktől megörökölt kö-

szöntőkkel. A gyermek rátermettsége és életkora 

döntötte el, milyen hosszú, milyen nehéz köszöntőt 

kell megtanulnia. 

Karácsony előtt kerültek kés alá a kihizlalt mangali-

cák. Mi is ott sertepertéltünk a nagyok lába alatt, 

raktuk a kistüzet, és vígan ropogtattuk a finom per-

zselt disznófület. A disznóvágás igencsak felfordí-

totta a ház rendjét, de sebaj, amúgy is nagytakarítás 

előzi meg a karácsonyt! Nemcsak a lelkeket kellett 

tisztára fényesíteni az adventi időszakban, a nagyhé-

ten, hanem a fizikai környezetet is. Nagytakarítás 

előzte meg az ünnepeket, a padlótól a plafonig min-

den szép tiszta ruhát öltött, ünnepi illatot árasztottak 

magukból a textilek és a bútorok. Még a hajópadlót 

is gondosan felsúrolták, szépen kisárgították – az én 

időmben már kiment divatból a „földes ház”. A pad-

lóra ezer színben pompázó háziszőttes szőnyegeket 

terítettek. Mindent ragyog, minden ünnepi, már csak 

a karácsonyi fogások illata, no meg a karácsonyfa 

hiányzott.  

(A sült kolbász és oldalas ma sem hiányozhat a karácsonyi asztalról. Köretként 

krumplipürével és puliszkával tálalva.) 

A karácsonyi főzés, ha nem is teljes mértékben, de 

összefügg a decemberi disznóvágással. Nálunk min-

den karácsonyra megsült a füstölt kolbász és oldalas, 

a finom hájas tészta, a hordós káposztából készített 

töltött káposzta, mellette füstölt csülökkel, oldalas-

sal. Jellemzően ilyen illatokkal találkoztam más csa-

ládoknál is kántálás közben. Persze ezek mellett 

még sok más is készült: nem hiányozhatott az ün-

nepi asztalról a húsleves, az ünnepi mákos, diós, ma-

zsolás, kakaós és töltelék nélküli, valamint a kimon-

dottan a kántásoknak készített kis fonott kalácsok.  

És mennyire tudtunk örülni a gyanta illatú kará-

csonyfának! Már nem is emlékszem mikor, talán is-

kolás koromban tudtam meg, hogy a fának valójá-

ban fenyő a neve. Mivel a mi erdeinkben nem nőtt 

fenyőfa, az ilyen fákat mi nemes egyszerűséggel 

csak karácsonyfának neveztük.   Hozzánk sokáig az 

angyal hozta a karácsonyfát, mígnem egy karácsony 

alkalmával szüleink lelepleződtek: a félig nyitott 

ajtó tükröződésében megláttuk őket, amint a fát dí-

szítették a szomszéd szobában. Mikor még egész 

kicsik voltunk, a karácsonyfák is kicsikék voltak, és 

csak édesanyám főzte szaloncukor, „aranypapírba” 

(sztaniol) csomagolt dió, alma díszítette a fát. Aztán 

egyre nagyobbak lettek a fáink, és a díszítés is vál-

tozott. Kolozsvárról is érkeztek vásárolt karácsony-

fadíszek.  Ekkor már mi is részt vettünk a díszítés-

ben, sőt teljesen át is vettük szüleinktől. Édesapánk 

szerette a magas, szellős és díszes, fényben úszó ka-

rácsonyfákat.  Szépen mutatott a szinte csak göm-

bökkel és fényekkel díszített fa a nagy, üvegezett ve-

randán. Az utcáról is láthatta, aki akarta! Mikor el-

nök lett és „ránk tört” a viszonylagos anyagi jólét, 

igyekezett a legszebb fákat megszerezni, és díszekre 

sem sajnálta a pénzt. De mi magunk is tudtunk ké-

szíteni aranypapírból, vattából és színes papírból ka-

rácsonyfadíszeket. Különösen tetszettek a sztaniol-

ból készített hosszú láncok és a vattából sodort hó-

pehely füzérek. Más családoknál a szaloncukorral 

sűrűn megtűzdelt karácsonyfákat kedvelték. A legé-

nyeknek is ez tetszett inkább, mivel meg lehetett 

dézsmálni, ha behívták őket… Persze, csak titokban, 
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és természetesen csak a cukorra fájt a foguk, a papí-

rost kifosztva, üresen hagyták ott a fán. 

Karácsonykor a kalotaszegi téli 

viselet legszebb darabjai kerültek 

elő a cifra szoba rejtekeiből. Cso-

dás tarka népség töltötte meg a 

templomot nap nap után. Ez ön-

magában is élmény a szemlélő 

számára, de a lelki közösség meg-

élése még nagyobb élmény. A tar-

kabarkaság, mely életkor szerint 

változik, és oly sokszínűvé teszi 

külsőleg a közösséget, belül egy-

gyé válik a karácsonyi Gyermek-

ben. Sok más kellemes érzés, tör-

ténés öleli körül az embereket 

ilyenkor, mégis ez a legfontosabb.  

A finom karácsonyi fogások, a ro-

konlátogatások, a négy napon át 

szóló muzsika, az „istvánozás”, 

„jánosozás”, mind- 

mind várva várt karácsonyi élmények, melyekkel 

egy időre feltöltődik a gazda és háza népe, a közös-

ség, de végig ott van mindenki lel-

kében az, ami és aki miatt mindez 

lehetséges. Nem cserélik fel a sor-

rendet!   Hol van már a mai embe-

rünk, a mai közösségünk ettől a 

csodától? Sokak számára a kará-

csonyfa áll az ünnep középpontjá-

ban, profitsóvár világunk pedig 

egyszerűen piaci portékává pró-

bálja silányítani… Csillogó nagy-

áruház, keleties bazár mind 

ugyanazt akarja: elhalmozni ben-

nünket karácsony helyett – bóvli-

val! Pénzen akarják megvetetni 

velünk az ünnepet, hadd érezzük, 

mennyire gazdagok vagyunk! Pe-

dig csak mérhetetlenül szegények 

lettünk.    

Türei László István Jánoska

 

Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek 

„Ott fenn lakott a csillagok felett, 

de amikor karácsony este lett, 

Lejött a földre, mint kicsiny gyerek. 

És ó, a hidegszívű emberek! 

Kis istállóban kellett hálnia. 

Szalmán feküdt Ô, az Isten Fia. 

Elhagyta érettünk az egeket. 

Ugye-e, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa nem szól. Olyan hallgatag. 

De a kis kedvenc nem vár szavakat, 

Odaszorítja vállára meleg, 

kipirult arcát, s tovább csicsereg. 

„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, 

és ott aludt az állatok helyén, 

szűk istállóban. Nem is érthetem. 

Milyen meleg ágyacskám van nekem, 

pedig csak a te kis lányod vagyok. 

S Ô, Isten Fia, Ô, a legnagyobb, 

szalmán feküdt, amikor született. 

Ugy-e, apukám, nagyon szereted?” 

Kint csillagfényes hideg este… tél… 

Bent apja ölén kis leány beszél. 

„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén. 

Futniuk kellett éjnek-éjjelén. 

Halálra keresték a katonák. 

Menekültek a pusztaságon át. 

Milyen keserves útjuk lehetett. 

Ugy-e, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa leteszi a gyermeket. 

„Ugy-e, szereted? Ugye, szereted?” 

Nem bírja már, el kell rohannia. 

A jászolban fekvő Isten Fia 

karácsonyesti képe kergeti. 

Feledte és most nem feledheti. 

Most a szeméből könnyre-könny fakad. 

Most vádakat hall, kínzó vádakat. 

Elmenekülne még, de nem lehet. 

Most utolérte az a szeretet. 

S míg a szívébe égi béke tér, 

mintha körül a hólepett, fehér 

tetők, utak felett távol zene, 

angyalok tiszta hangja zengene 

szívet szólongató, szép éneke: 

„Szegény lett érted. Ugy-e, szereted?” 

Istvánozáshoz megterített asztal 
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BÉKESSÉG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány 

Felelős szerkesztő: Szász Zoltán; 

Szerkesztő: Hegyi Laura, Szűcs Gábor 

A Békesség újság önköltséges. Adományokat elfogadunk a lap kiadásá-

hoz. Köszönjük! 

 

Minden kedves Olvasónak áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és reményteli új 

évet kíván a Békesség újság szerkesztő-

sége:

 

Lelkészi Hivatal 

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16. 

Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 

Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00 

Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 

Mobil: 06/30-630-8801 

e-mail: hivatal@albaref.hu, internet: www.albaref.hu 

Adminisztrátor: Sárkány Anna 

 

 

Gyülekezeti bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000021- 42850004 

 

Lelkipásztorok, hitoktatók 

Berze János lelkipásztor, lelkészi elnök 

Szász Zoltán lelkipásztor 

Deák Péter ifjúsági lelkész, hitoktató 

Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész, hitoktató 

Oláh Pál Olivér beosztott lelkész 

V. Szabó Gergelyné hitoktató–beosztott lelkész 

Fórizs Éva hitoktató Haukiné Szabó Rózsa hitoktató 

Hegyi Laura hitoktató 

Konrád Ferenc hitoktató 

Nagyné Vincze Tímea hitoktató 

Szabó Judit Márta hitoktató 

Szász Tünde hitoktató 

Közcélú alapítványaink 

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány – 

Székesfehérvár, Széchenyi út 16. 

Tel: 22/312-785 

Bankszámlaszám: 

UniCredit 10918001-00000053-90940017 

Adószám: (Szja 1 %-hoz) 18501317-1-07 

Céljai és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu 

______________________________________ 

Támogassuk az Alapítványt és az Egyházat az szja 

1-1 %-ával! 

 

Református Egyház technikai száma: 

(Szja 1%-hoz): 0066 

Intézményeink elérhetőségei 

Olajfa Református Óvoda: 

8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1. 

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 

Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka 

Talentum Református Általános Iskola: 

8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20. 

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskolatitkar@albaref.hu 

Igazgató: Szanyó Gáborné 

Szász Zoltán 

Hegyi Laura 

Szűcs Gábor 

 

http://www.albaref.hu/
http://www.albaref.hu/
mailto:ovoda@albaref.hu
mailto:iskolatitkar@albaref.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyülekezetalapítás és névváltozás 2020-2021 
 

Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek! 

Egyházközségünk presbitériuma ez év folyamán - a járványhelyzet miatt kialakult nehéz 

körülmények ellenére is - döntéseivel folyamatosan támogatta és vitte előre a gyülekezetalapítás ügyét! 

Jézus Krisztus missziói parancsának (Mt 28:18-19) engedelmeskedve a presbitérium már 2019-ben 

időszerűnek látta egy új gyülekezet megalapítását városunkban. A gyülekezetalapítással célunk az 

evangélium még hatékonyabb és szélesebb körű hirdetése a városunkban élők körében. Az új egyházközség 

létrehozásával Székesfehérvár területén két önálló anyaegyházközség végzi szolgálatát 2021 január 1-től. 

Legutoljára a Békesség Újság márciusi különszámában adtunk hírt a Budai úti gyülekezetrész önálló 

anyaegyházközséggé alakulásának folyamatáról. A Magyarországi Református Egyház 

alkotmányának értelmében az egyházközségek területi alapon szerveződnek. Ennek megfelelően a 

presbitérium kijelölte Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén a parókiális körzeteket. A 2020. február 

25-i presbitériumi döntés az új parókiális körzetekről megállapította a leendő új ”Székesfehérvár Budai Úti 

Református Egyházközség” (Budai út 113.) határait Székesfehérvár MJV közigazgatási területén belül. Ez 

egyben azt is meghatározza, hogy a városi hitoktatás szervezésében melyik egyházközség illetékes egy adott 

iskola esetében. A Székesfehérvári Református Egyházközségnek névváltoztatással jogutódja 

a ”Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség” (Széchenyi u. 16.). A két egyházközség 

megalakulásával a lelkészi elnöki tisztség megszűnik. Az egyházközségek elnökségei a továbbiakban: 

Nt. Szász Zoltán belvárosi lelkipásztor és társa az elnökségben Incze Sándor missziói gondnok, főgondnok 

helyettes. A Budai úti egyházközségben Nt. Berze János lelkipásztor és Síró Imre alkotják az elnökséget. 

2020 márciusában körlevélben tájékoztattuk a gyülekezet közösségét és a választói névjegyzékben 

szereplő egyháztagokat a gyülekezetalapításról és a leendő két önálló anyaegyházközség területi 

határairól. Mindenkinek lehetőséget biztosítottunk, hogy jelezze átjelentkező nyilatkozatával, ha nem a 

lakcíme szerint illetékes egyházközséghez kíván tartozni. A nyilatkozatok beérkezése után szeptember 

végére megállapításra kerültek a két gyülekezet választói névjegyzékei melyekben a hozzávetőlegesen 1200 

egyházfenntartóból 800 fő lett bejegyezve a belvárosi gyülekezet nyilvántartásába és 400 fő a Budai úti 

névjegyzékbe. 

BÉKESSÉG  
A  S Z É K E S F E H É R V Á R I  R E F O R M Á T U S  E G Y -

H Á Z K Ö Z S É G  L A P J Á N A K  M E L L É K L E T E  
 

www.albaref.hu  2020. december ∙ XXVI. évfolyam 5-6. szám 

http://www.albaref.hu/
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Az új egyházközség alapítását az erre a célra létrehozott Szervező Bizottság gondosan előkészítette és 

vezette végig a folyamatot. A presbitériumi döntések alapján a bizottság a két anyaegyházközség 

között létrejövő Együttműködési Megállapodáson dolgozott az ősz folyamán. Ez a dokumentum 

egységes szerkezetben foglalja össze és szabályozza a két gyülekezet közötti ingó- és ingatlan vagyon 

felosztását, az intézményfenntartást, a temetők üzemeltetését, a városi képviseletet, a gyülekezetek missziói 

és szolgálati kérdéseit (a részleteket lásd a Békesség Újság online mellékletében). Az Együttműködési 

Megállapodást, az ehhez kacsolódó dokumentumokat és határozatokat a presbitérium 2020. október 20-i 

ülésén egyhangúlag fogadta el és a Mezőföldi Ref. Egyházmegye Közgyűlése elé felterjeszteni rendelte. A 

legfontosabbakból: 

Intézményeink a Talentum Ref. Ált. Iskola (Széchenyi u. 20.) és az Olajfa Óvoda (Horvát István u. 

1.) a belvárosi egyházközség fenntartásában maradnak. 

A maroshegyi gyülekezetrész (Batthyány u. 9.) továbbra is a belvárosi egyházközség illetékességi 

köréhez tartozik. 

 Református temetők: a Sóstói Ref. Temető (Homoksor) a belvárosi egyházközség, a Budai úti 

altemplomi urnatemető a Budai úti egyházközség fenntartásában működik tovább. 

HRSZ Alapítvány (Széchenyi u. 16.) a belvárosi egyházközség illetékességi köréhez tartozik a 

továbbiakban is.   

November 21-én a Mezőföldi Ref. Egyházmegye közgyűlése egyhangúlag fogadta el kérelmünket, 

majd reménységgel, és ugyancsak egyhangúlag szavazta meg az új egyházközség alapítására 

vonatkozó egyházmegyei határozatokat is. Ezáltal egy hosszú folyamat végéhez érkeztünk el.  A döntés 

békességben és egységes akarattal történt meg, melyért hálát adunk elő Urunknak. Nt. Imre Bálint esperes az 

egyházmegyei közgyűlésnek idevonatkozó jegyzőkönyvi kivonatát felterjesztette a Magyarországi Ref. 

Egyház zsinata elnökségének és kérelmezte a két egyházközség nyilvántartásba vételét. 2021. január 1-el 

tehát két anyaegyházközség végzi önálló működését városunkban! 

A gyülekezet életében beálló változásokról levélben értesítjük a hivatalos szerveket, hitoktatást 

befogadó iskolákat, városunk vezetőségét, együttműködő és támogató partnereinket, és a 

testvéregyházakat. A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében 2021. január 6-án sajtótájékoztatót 

hívunk össze. Felhívjuk a figyelmet, ha a gyülekezeti tagoknak e mostani tájékoztatás után még kérdése van, 

forduljanak a lelkipásztorokhoz és a bizottság tagjaihoz. Továbbá a nyilvános dokumentumokat a Békesség 

Újság ezen online kiadása mellékletében közzétesszük a további tájékozódás érdekében. 

Végül ismételten megerősítjük, hogy a szabad gyülekezetválasztás és templomlátogatás joga a jövőben 

is megillet mindenkit. Hisszük, hogy a két önálló gyülekezet betölti Krisztustól nyert küldetését és minden 

székesfehérvári református és Istent szomjazó testvérünk lelki közösséget talál! Soli Deo Gloria! Egyedül 

Istené a dicsőség! 

2020 adventjén 

Szász Zoltán      Berze János 

lelkipásztor      lelkipásztor 

 

 

 

 

 

 



BÉKESSÉG 3 

 

A BÉKESSÉG ÚJSÁG MELLÉKLETE 

 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség  

alapításával kapcsolatos összefoglaló dokumentum  

amely tartalmazza a Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma által  

a gyülekezetalapítással kapcsolatos határozatokat és azok mellékleteit 

 

I. Előzmények: 

 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2019. december 01-én tartott ülésén 52. és 53. 

határozatában kinyilvánította szándékát a Magyarországi Református Egyház Alkotmányának 19. §. 

alapján 2021. január 01-től új egyházközség felállítására a Budai úti gyülekezetrész területén és közzé-

tette a gyülekezetalapítással kapcsolatos állásfoglalását.  

Presbitériumi állásfoglalás új gyülekezet alapításáról 

1) Örömmel és hálaadással állapítjuk meg, hogy a 25 éve gyülekezetkezdeményként indult Budai Úti 

gyülekezetrész önálló anyaegyházközséggé alakulásának kérdését a presbitérium megvizsgálta, és támo-

gatja a gyülekezetalapítást a Magyarországi Református Egyház alkotmánya és hatályos törvényei sze-

rint. 

2) A gyülekezetalapítás nem csupán szervezeti, hanem missziói ügy is egyben. Meggyőződésünk, hogy az 

önálló gyülekezet megalakulása a lélekmentés misszióját nem korlátozza, hanem kiteljesíti azt. Éppen 

ezért a szervezeti formáinknak is a lélekmentés misszióját kell támogatnia és szolgálnia: „Készítsétek az 

Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Mk 1:3) Valljuk, hogy az Istentől való függés azt jelenti, hogy 

nekünk állandóan Istenre kell hagyatkoznunk! A gyülekezetalapítás még több missziói erőforrást sza-

badítana fel a városban. Isten nem a gyülekezetünk nagyságát, hanem a Hozzá való hűséget kéri számon 

rajtunk! 

3) A református egység elsősorban lelki egységet jelent Krisztusban, és nem szervezeti egységet. Emellett 

a lelki egység mellett a továbbiakban is elkötelezettek leszünk.  

4) E gondolatoknak megfelelően az egyházközség presbitériuma haladéktalanul megkezdi a 

gyülekezetalapítás törvényi és gyakorlati feltételeinek tisztázását és az alapítás előkészítését. A 

presbitérium az új anyaegyházközség megalapításának előkészítésére szervezőbizottságot hoz létre. 

Tesszük ezt Isten és emberek előtti jó lelkiismerettel és Urunk még nagyobb dicsőségére! 

 

(1. számú melléklet: 2019. december 01-i jegyzőkönyvi kivonat) 

II. Szervezőbizottság: 

  

A 2020. évben végzett előkészítő munka során Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 

2020. január 14-én tartott ülésén 06/2020. számú határozatával létrehozta az új anyaegyházközség megalapí-

tását előkészítő szervezőbizottságot. Meghatározta a bizottság tagjait, ami a két parókus lelkészből, a főgond-

nok helyettesből, a gondnokokból, a gazdasági gondnokból és a jogtanácsosból áll. Név szerint: Berze János, 

Szász Zoltán, Incze Sándor, Fülöp Zoltán, Siró Imre, Szanyó Gábor, Szabó Sándor és dr. Bíró Zsuzsanna.  
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(2. számú melléklet: 2020. január 14-i jegyzőkönyvi kivonat) 

III. Az egyházközségek neve, székhelye és területhatárai 

A presbitérium 2020. február 25-én tartott ülésén 26/2020., 27/2020. határozataival döntött az egyházközségek 

neve, székhelye és területhatárai ügyében. 

(3. számú melléklet: 2020. február 25-i jegyzőkönyvi kivonat) 

Az újonnan alapított egyházközség neve és székhelye: 

Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség,  

8000 Székesfehérvár, Budai út 113. 

  

Ezzel egy időben az alapító Székesfehérvári Református Egyházközség neve: 

 Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség-re módosul. 

(4. számú melléklet: Az egyházközségek területhatárai, térkép és utcanév jegyzék). 

 

27/2020. számú presbiteri határozat: 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség területét Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén belül az alább felsorolt utcák határvonalától keletre eső területben határozza 

meg:  

a Kiskút útja, a Zámoly, Forgó, Cserkész, Móricz Zs. utcák, a Király sor, valamint a Madách I. utca.  

A területhatárok nem az utcák középvonalán húzódnak. Azaz a területhatáron lévő nem töredék utcák 

mindkét oldala minden esetben az új Budai úti anyaegyházközséghez tartozik. 

A töredék utcák Budai úthoz tartozó címei:  

Berényi út az 1/a, 1/b, 1/c kivételével; Móricz Zsigmond utca: a 2/a,…,2/e kivételével; Király sor: a 46-

tól 66-ig; Budai út: az 53-tól és 142-től végig; Hunyadi utca: a 35-től és 28-tól végig; Madách Imre utca.: 

11-től és 10-től végig; Mártírok útja 5-től és 70-től végig. 
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IV. Az egyházközségek közti vagyon kérdések: 

A  presbitérium  2020. május 12-én tartott ülésén 36/2020. határozatával döntött az egyházközségek közötti 

vagyoni kérdésekről. 

(5. számú melléklet: 2020. május 12-i jegyzőkönyvi kivonat) 

(6. számú melléklet: ingatlanok és ingóságok elosztása) 

36/2020. számú presbiteri határozat  

a) ingatlanok 

Az anyaegyházközség, azaz a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség tulajdonában ma-

rad: 
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-székesfehérvári 539 hrsz-ú, Székesfehérvár, Széchenyi utca 18. templom épület. 

-székesfehérvári 538 hrsz-ú, Székesfehérvár, Széchenyi utca 16. épületegyüttes, ami magában 

foglalja: gyülekezeti ház, egy vendéglakás és 2 db parókia, 2 db segéd vagy beosztott lelkészi 

szolgálati lakás. 

-székesfehérvári 547 hrsz-ú, Székesfehérvár, Széchenyi utca 20. iskola épületegyüttes 

-székesfehérvári 574 hrsz-ú, Székesfehérvár, Horvát István ltp 1. óvoda épület. 

-székesfehérvári 7331/10 hrsz-ú, Székesfehérvár, Csőszház utca telek. 

-székesfehérvári 7331/11 hrsz-ú, Székesfehérvár, Csőszház utca telek. 

-székesfehérvári 6903/4 hrsz-ú, Székesfehérvár, Batthyányi u. 9. imaház. 

-székesfehérvári 7078 hrsz-ú, Székesfehérvár, Homoksor Sóstói Református Temető. 

A tulajdonos egyházközség nevének változását a gyülekezet alapítás és névmódosítás nyilvántartásba 

vételét követően a tulajdonos bejelenti a Székesfehérvári Járási Földhivatalnál. 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség tulajdonába az alábbi ingatlanok kerülnek: 

-székesfehérvári 9520/1 hrsz-ú, Székesfehérvár, Budai út 113. épületegyüttes, ami magában fog-

lalja: templom, altemplomi temető, gyülekezeti ház és parókia. 

-székesfehérvári 564/A/5/36 hrsz-ú, Székesfehérvár, Horvát István ltp. 5. III/2.  lakásingatlan, 

mint segéd vagy beosztott lelkészi szolgálati lakás. 

Az anya egyházközség az új egyházközség nyilvántartásba vételét követően a tulajdonjog változás föld-

hivatali bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyt megadja és az új tulajdonos kérheti a tulajdonjo-

gának bejegyzését a Székesfehérvári Járási Földhivatalnál. 

b) intézmények: 

Az anya egyházközség, azaz a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség fenntartásában ma-

radnak az intézmények: 

Olajfa Református Óvoda, Székesfehérvár, Horvát István ltp 1. 

Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár, Széchenyi utca 20. 

A fenntartó egyházközség nevének változását a gyülekezet alapítás és névmódosítás nyilvántartásba 

vételét követően a fenntartó bejelenti az illetékes hatóságokhoz, szervezetekhez. 

c) alapítvány: 

Az anya egyházközség, azaz a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközségnél maradnak az 

alapítói jogok a 

Hit, Remény, Szeretet Alapítvány Székesfehérvár, Széchenyi utca 16. vonatkozásában. 

Az alapító egyházközség nevének változását a gyülekezet alapítás és névmódosítás nyilvántartásba vé-

telét követően az alapító bejelenti a Székesfehérvári Törvényszéknél. 
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d) ingóságok: 

Az egyházközség ingóságai közül a Budai úti gyülekezetrész 2020. szeptemberben felvett ingóleltárában 

feltüntetett tárgyi eszközeit átadja a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség tulajdonába. 

Az egyházközség ingóságai közül a Széchenyi utcai gyülekezetrész 2020 szeptemberben felvett ingólel-

tárában feltüntetett tárgyi eszközei a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség tulajdonába 

maradnak. 

az ingó leltárak a melléklet részét képezik 

e) pénz: 

Az anya egyházközség egyszeri, 3.000.000.-Ft-ot, azaz három-millió forintot átad a Székesfehérvár Bu-

dai Úti Református Egyházközségnek az önálló működés megkezdésének támogatása céljából. 

 

V. Választói névjegyzékek: 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2020. október 20-én tartott ülésén 54/2020. 

számú határozatával elfogadta a választói névjegyzékeket. 

(7. számú melléklet: 2020. október 20-i jegyzőkönyvi kivonat) 

(8. számú melléklet: Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség választói névjegyzéke) 

(9. számú melléklet: Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség választói névjegyzéke) 

 

52/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással elfogadja az 

egyházközség 2020. szeptember 30-i fordulónapra elkészített rész-zárszámadását és a gyüleke-

zetrészenként felvett leltárakat. 

53/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással elfogadja a 

Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség 2021. évi költségvetés tervezetét és a Szé-

kesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 2021. évi költségvetés tervezetét.  

Kijelenti, hogy ezek alapján biztosítottnak látja mindkét egyházközségben a parókus lelkészek 

eltartásának anyagi fedezetét és kijelenti, hogy az egyházközségeknek egymással szemben a 

2020. május 12-én tartott presbiteri ülésén 36/2020. határozatával elfogadott vagyonfelosztáson 

túl anyagi igénye nincs.  

54/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással elfogadja a 

Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség és a Székesfehérvár Budai Úti Református 

Egyházközség választói névjegyzékét a 2020. szeptember 30-i állapot szerint. 
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55/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással elfogadja a 

székesfehérvári református egyházközségek együttműködési megállapodását és kinyilvánítja 

szándékát, miszerint az  

Magyarországi Református Egyház (továbbiakban MRE) törvényei szerint önálló jogi személyi-

séggel bíró anyaegyházközségek a jövőben egymás mellett, testvéri egyetértésben, egymást tá-

mogatva, Isten dicsőségére végezzék munkájukat és elkötelezettek legyenek a két gyülekezet lelki 

egysége mellett. 

56/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangúszavazással az egyházköz-

ségek felépítéséről, tisztségviselőiről és alkalmazottairól az alábbi határozatot hozza: 

A gyülekezetalapítás hatályba lépését követően:  

Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség  

választott lelkésze (parókus lelkész): Berze János,  

gondnoka:      Síró Imre 

presbitériuma:  parókus lelkész+gondnok+ 9 fő presbiter és 3 fő pótpresbiter. 

 

Székesfehérvár Belvárosi  Református Egyházközség  

választott lelkésze (parókus lelkész)  Szász Zoltán,  

főgondnok:  a tisztség Szabó József főgondnok halálával megüresedett, az MRE Válasz-

tójogi tv. 3.§ szerint az időközi választásig Incze Sándor helyettes látja el 

presbitériuma:  parókus lelkész+főgondnok+ 17 fő presbiter és 5 fő pótpresbiter. 

A 3 évvel korábban az egyes gyülekezetrészekhez megválasztott presbiterek tisztsége abban az 

egyházközségben marad fenn a 2023. december 31-ig tartó választási ciklus végéig, amelyben a 

gyülekezetalapítás hatálybalépésekor egyháztagok. Kivéve, ha írásban nyilatkoznak arról, hogy 

presbiteri tisztségüket nem kívánják fenntartani.   

 

Az egyes egyházközségekben megállapított presbiteri létszámhoz képest be nem töltött presbiteri 

tisztségeket az egyházközségek 2021. június 30-ig megtartandó időközi választással töltik be.  

E határidőn belül kerül sor a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség főgondnoká-

nak választására is. 

57/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás ará-

nyú, név szerinti szavazással új gyülekezetet alapít a Magyarországi Református Egyház (MRE) 

Alkotmányáról és kormányzatáról szóló törvény 19. §.(1) bekezdés alapján 
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A gyülekezetalapításra tekintettel a presbitérium hatályon kívül helyezi a jelenleg érvényben 

lévő szabályrendeletét, egyidejűleg kéri a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség, 

mint önálló anyaegyházközség nyilvántartásba vételét 2021. január 01-től kezdődően és kéri az 

alapító Székesfehérvári Református Egyházközség névmódosításának jóváhagyását és nyilván-

tartásba vételét 2021. január 01-től kezdődően: Székesfehérvár Belvárosi Református Egyház-

község néven. 

Felhatalmazza az egyházközség elnökségét, hogy a gyülekezetalapítással kapcsolatos határoza-

tokat és azok mellékleteit a „Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség alapításával 

kapcsolatos összefoglaló dokumentum”-ba foglalja össze és azt jóváhagyás céljából  a Mezőföldi 

Református Egyházmegyéhez felterjeszteni rendeli. 

58/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással úgy határoz, 

hogy a gyülekezetalapítás hatálybalépésétől Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész kirendelését 

kéri módosítani a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközséghez. 

59/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással úgy határoz, 

hogy az alábbi tisztségviselők és munkavállalók a gyülekezetalapítás hatálybalépésétől a Székes-

fehérvár Budai Úti Református Egyházközség foglalkoztatásába átkerülnek. 

Dr. Szabó Balázs    kántor 

Sárkány Jánosné   egyházfi 

hittanoktatók: 

Berzéné Bezdán Katalin Erika 

Fórizs Éva 

Ludvigné Izsay Szilvia 

Nagyné Vincze Tímea 

megbízási jogviszonyban foglalkoztatott: 

Fekete László    urnaelhelyező 

 

60/2020. számú határozat. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással úgy határoz, 

hogy a gyülekezetalapítással kapcsolatos dokumentumokból nyilvánossá teszi (sajtó, honlap, Bé-

kesség stb. útján) az alábbiakat: 

-A székesfehérvári református egyházközségek együttműködési megállapodása 

-Az egyházközségek alapításáról, új nevéről és a presbitériumok létszámáról hozott dön-

tések. 

 

Nem nyilvánosak és titkosan kezelendőek az alábbi iratok: 

-választói névjegyzékek 

-rész-zárszámadás 
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-költségvetés tervezetek 

-leltárak 

 

VI. Az egyházközségek felépítése, tisztségviselők, alkalmazottak: 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2020. október 20-én tartott ülésén 56/2020. 

számú határozataival döntött az egyházközségek felépítéséről, tisztségviselőiről és alkalmazottairól: 

A gyülekezetalapítás hatályba lépését követően:  

Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség  

választott lelkésze (parókus lelkész): Berze János,  

gondnoka:      Síró Imre 

presbitériuma:  parókus lelkész+gondnok+ 9 fő presbiter és 3 fő pótpresbiter. 

 

Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség  

választott lelkésze (parókus lelkész)  Szász Zoltán,  

főgondnok:  a tisztség Szabó József főgondnok halálával megüresedett, az MRE Választójogi 

tv. 3.§ szerint az időközi választásig Incze Sándor helyettes látja el 

presbitériuma:  parókus lelkész+főgondnok+ 17 fő presbiter és 5 fő pótpresbiter. 

 

A 3 évvel korábban az egyes gyülekezetrészekhez megválasztott presbiterek tisztsége abban az egyház-

községben marad fenn a 2023. december 31-ig tartó választási ciklusig, amelyben a gyülekezetalapítás 

hatálybalépésekor egyháztagok. Kivéve, ha írásban nyilatkoznak arról, hogy presbiteri tisztségüket 

nem kívánják fenntartani.   

Az egyes egyházközségekben megállapított presbiteri létszámhoz képest be nem töltött presbiteri tiszt-

ségeket az egyházközségek 2021. június 30-ig megtartandó időközi választással töltik be.  

E határidőn belül kerül sor a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség főgondnokának vá-

lasztására is. 

 

A 10. számú melléklet tartalmazza egyházközségenként a tisztségüket megtartó presbitereket. 

 

Presbiterek a gyülekezet alapítást követően:     10. sz. melléklet 

 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség presbiterei: 

megállapított létszám:   parókus lelkész+gondnok+ 9 fő presbiter 3 fő pótpresbiter 

betöltetlen: 6 hely 

Síró Imre    gondnok 
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1.Puskás Károly 

2.Fábián Edit 

3.Lepsényi Miklós  (jelenleg pótpresbiter) 

4.Paál Zoltán   (jelenleg pótpresbiter) 

5.Szabó Sándor  (a Belvárosi gyülekezetrészből átkerülve) 

6.V. Szabó Gergely  

Fellegi Tibor2020. 12.31-vel lemond 

 

A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség presbiterei: 

megállapított létszám:   parókus lelkész+főgondnok+ 17 fő presbiter 5 fő pótpresbiter 

betöltetlen: főgondnok+ 5 hely 

1.Incze Sándor   főgondnok-helyettes 

2.Fülöp Zoltán   területi gondnok 

3.Csepregi Tibor 

4.Amrein Zoltán 

5.Czinger Attila 

6.Miklós Gábor 

7.Miklós András 

8.Kárpáti Zoltán 

9.Mayer Péter 

10.Németh Kornél 

11.Dóczi István   (jelenleg pótpresbiter) 

12.Pétervári István   (jelenleg pótpresbiter) 

13.Illés László   (a Budai úti gyülekezetrészből átkerülve) 

14.Szanyó Gábor   területi gondnok Maroshegy 

15.Ellenbruck Roland 

16.Keresztes István 

Nagy Miklós pótpresbiter lemondott 

Dr. Bíró Zsuzsanna 2020. 12.31-vel lemond 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség foglalkoztatásába átkerülő egyéb tisztségviselők 

és alkalmazottak név szerinti felsorolását az 11. számú melléklet rögzíti. 

 

VII. A gyülekezetalapítás  további dokumentumai: 

 

A Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2020. október 20-én tartott ülésén 52/2020. és 

53/2020. számú határozataival elfogadta az alábbi dokumentumokat: 
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Székesfehérvári Református Egyházközség rész-zárszámadás 2020.09.30.  12.sz. 

leltár Budai úti gyülekezetrész 2020.09.30.       13.sz. 

leltár Belvárosi gyülekezetrész 2020.09.30.       14.sz. 

Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 2021. évi költségvetés-tervezet 15.sz. 

Székesfehérvár Belvárosii Református Egyházközség 2021. évi költségvetés-tervezet 16.sz. 

 

VIII. Együttműködés: 

A presbitérium kinyilvánította szándékát, miszerint az Magyarországi Református Egyház  törvényei 

szerint önálló jogi személyiséggel bíró anyaegyházközségek a jövőben egymás mellett, testvéri egyetér-

tésben, egymást támogatva, Isten dicsőségére végezzék munkájukat és elkötelezettek legyenek a két 

gyülekezet lelki egysége mellett. 

Ennek érdekében 2020. október 20-án tartott ülésén 55/2020. számú határozatával együttműködési meg-

állapodást fogadott el. 

(Az együttműködési megállapodás a jelen dokumentum  17. számú melléklete.) 

SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 

(János 13:35) 

 

 

amelyet a Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma, mint gyülekezetalapító presbité-

rium, 2020. október 20-án tartott ülésén fogadott el a gyülekezetalapítást követő együttműködés alap-

elveinek meghatározása céljából 

  

I. Együttműködő felek 

Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16., képvise-

letében eljár: a mindenkori elnökség),  

 

Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség (8000 Székesfehérvár, Budai út 113., képviseletében 

eljár: a mindenkori elnökség),  

II. Előzmények 

1./ A Székesfehérvári Református Egyházközség Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási terü-

letén 1824. óta kizárólagosan működő, önálló anyaegyházközség. A Székesfehérvári Református Egy-

házközség presbitériuma 2019. december 01-én tartott ülésén 52. és 53. határozatában elvi döntést 

hozott új egyházközség alapításáról 2021. január 01. napjával, Székesfehérvár közigazgatási határán 

belül. 

2./ A presbitérium alapos előkészítést és mérlegelést követően 2020. október 20-i ülésén végleges döntést 
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hozott az új egyházközség megalapításáról, amely döntését a Mezőföldi Református Egyházmegyéhez 

felterjeszt jóváhagyásra. 

3./ A presbitérium a gyülekezetalapítással nem a megosztást, hanem a missziót, Isten igéjének hatéko-

nyabb terjesztését kívánja elősegíteni és szükségesnek látja a jövőben egymás mellett működő refor-

mátus egyházközségek közti együttműködés kereteinek meghatározását a református egység tényleges 

gyakorlása érdekében. 

Kinyilvánítja szándékát, miszerint az Magyarországi Református Egyház (továbbiakban MRE) törvé-

nyei szerint önálló jogi személyiséggel bíró anyaegyházközségek a jövőben egymás mellett, testvéri 

egyetértésben, egymást támogatva, Isten dicsőségére végezzék munkájukat és elkötelezettek legyenek 

a két gyülekezet lelki egysége mellett. 

„Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Ef. 4:3) 

 

III. Szabad gyülekezetválasztás 

 

1./ Fontos a gyülekezeti tagok elköteleződése saját egyházközségük mellett, de mindkét egyházközség 

tagjai szabadon választanak gyülekezetet és látogathatják az istentiszteleteket és egymás rendezvé-

nyeit. 

2./ Az egyházközségek a Krisztusban való lelki egység megélésére alkalmanként közös rendezvényeket 

szerveznek. 

 

IV. Parókiális jogok 

 

1./  A hitéleti tevékenység megszervezése az intézményekben (pl. iskola, kórház, öregotthon), a területileg 

illetékes egyházközség joga, de az egyéni látogatás szabadon gyakorolható a város területén (pl. kórház, 

öregotthon). Más szolgálat ellátása a parókiális jog keretébe tartozik. Egymás előzetes értesítése szük-

séges, amennyiben a lelkész a másik egyházközség területén végez szolgálatot. 

2./  A Sóstói Református Temető és a Budai úti református templom urnatemetőjének használata során a 

lelkészeket megilleti a parókiális jog. A város más temetőiben a parókiális jog nem érvényesül, minden 

lelkész a felkérés szerint temethet.  

 

V. Egyházfenntartói járulék, stóla díj 

 

1./ Az egyházközségek képviselői évente egyeztessenek és állapodjanak meg a minimum és a javasolt egy-

házfenntartói járulék mértékéről.   

 

2./ A stóladíjak egységes rendszeréről és mértékéről évente egyeztessenek a gyülekezetek.  

 

VI. Oktatási intézmények 
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1./ Az Olajfa Református Óvoda és a Talentum Református Általános Iskola fenntartója a Székesfehérvár 

Belvárosi Református Egyházközség, amely intézmények továbbra is Székesfehérvár és a Székesfehér-

vár környéki reformátusokat szolgálják elsődlegesen.  

2./ A Székesfehérvár-Budai Úti Református Egyházközség missziói tevékenységébe bevonja mindkét in-

tézményt (pl. családi istentiszteletek, ünnepi alkalmak) és lehetőségei szerint támogatja a fenntartót az 

intézmények erősítésében. Hirdetéseiben és minden lehetséges módon terelgeti a szülőket és gyermeke-

iket az intézményekbe való beiratkozásra. 

3./ Mindkét egyházközség lehetővé teszi a pártoló tagság intézményét. 

4./ A fenntartói szabályrendelet és a fenntartó egyházközség által megállapított rend szerint a Székesfehér-

vár-Budai Úti Református Egyházközség delegált tagja részt vesz az intézményi igazgatótanács tanács-

kozásaiban. A fenntartó egyházközség dönti el, hogy a másik református egyházközséget képviselő sze-

mély milyen jogkörrel vesz részt az igazgatótanács munkájában. 

 

VII. Hittanoktatás  

1./    Az egyházközségek a területükön lévő oktatási intézményekben igény és lehetőség szerint – az MRE 

által biztosított feltételekkel – szervezik a hittanoktatást. 

2./ A lehető legtöbb intézmény elérése érdekében a tanév kezdetét megelőzően az egyházközségek 

egyeztetnek, az egész városra vonatkozó, közös hittanoktatási stratégiáról, szükség szerint kisegítik egy-

mást és összehangolják erőforrásaikat.  

 

VIII. Temetők 

1./ Mindkét egyházközség tagjait kölcsönösen megilletik a temetői szabályrendeletekben a saját, reformá-

tus egyháztagok javára megállapított feltételek és díjkedvezmények.  

2./ Az egyházközségek szabályrendeleteikben meghatározzák a díjkedvezmények igénybevételének mód-

ját.  

3./   Az egyházközségek tisztségviselői és alkalmazottjai kölcsönösen tájékoztatják a temettetőket  arról, ha 

az elhunyt lakhelye szerint a másik egyházközséghez tartozik.  

 

IX. Külső kapcsolatok 

1./  A külső kapcsolatok kialakítása és fenntartása során, a társegyházakkal, állami, önkormányzati és más 

szervezetekkel való együttműködésben az egyházközségek kölcsönösen egymásra figyelve, a reformá-

tusok jó hírét erősítve járnak el.  

2./ A két egyházközség 2021. január hónapban közösen szövegezett, írásbeli tájékoztatót tesz közzé a helyi 

sajtóban, a református sajtóban és hírportálokon az új egyházközség megalakulásával kapcsolatos vál-

tozásokról. 

3./ A két egyházközség 2021. január hónapban közösen szövegezett levelet ír SZMJV polgármesterének, a 

Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének, társegyházaknak, testvérgyülekezeteknek, székesfehérvári 
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temetkezési vállalkozóknak és fontosabb szervezeteknek az új egyházközség megalakulásával kapcso-

latos változásokról.  

4./ Az önkormányzati és állami hivatalos rendezvényeken évenkénti váltásban (páratlan években a Székes-

fehérvár Belvárosi Református Egyházközség, páros években a Székesfehérvár Budai Úti Református 

Egyházközség) képviseli a református egyházat valamelyik egyházközség elnöksége, de a rendezvény 

jellegétől függően a másik egyházközség képviselőinek is legyen lehetősége a részvételre.  

A parókus lelkészek – egymással való megegyezés szerint -  egymást helyettesítsék és csak akkor men-

jen beosztott (segéd) lelkész, ha a másik parókus lelkész nem tud helyettesíteni. Erről egymás közt álla-

podjanak majd meg. 

5./ A helyi önkormányzati kapcsolatban ne versengés legyen a két egyházközség között, hanem egyházunk, 

egyházközségeink érdekeinek, jóhírének védelme és céljainak támogatása. 

Az önkormányzattól való támogatáskérést összehangolja a két egyházközség.  Amelyik egyházközség 

az adott évben felelős a rendezvényeken való egyházi képviselet ügyében, az adott évben egyeztetést 

kezdeményez a másik egyházközséggel a kérések összehangolására és felel az egyeztetésért. és az adott 

évben képviseli az önkormányzatnál az egyeztetett álláspontot.  

6./ A határainkon túli református egyházközségekkel kialakult testvérkapcsolatokat a Székesfehérvár Bel-

városi Református Egyházközség tartja fent. 

 

X. Egyebek 

1./   Amennyiben a gyülekezetalapítást követően válik ismertté olyan jog vagy kötelezettség, ami a 2020. 

szeptember 30-i közbenső zárszámadásban és annak mellékleteiben nincs feltüntetve, vagy válik is-

mertté olyan végrendelet, ami a Székesfehérvári Református Egyházközséget nevezi meg örökösként, 

úgy a jogok és kötelezettségek a két egyházközséget Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházköz-

ség 2/3 – Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 1/3 arányban illetik és terhelik. 

2./ Az albaref.hu honlapot a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség tartja fenn, de a lehetővé 

tesz a honlapról a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség honlapjának elérését. 

 

3./ Mindkét egyházközség köteles tájékoztatni és útba igazítani az egyházközség lelkészi hivatalában ügy-

intézés céljából megjelent személyeket (egyháztagokat, hozzátartozókat, temettetőket, stb.) amennyiben 

az adott ügy a másik egyházközség hatáskörébe tartozik. 

4./ A jelen együttműködési megállapodást a két egyházközség minden presbiteri ciklusban felülvizsgál-

hatja, egyeztetheti és közösen keresheti az együttműködés új formáit. 

A jelen együttműködési megállapodást a Székesfehérvári Református Egyházközség presbitériuma 2020. ok-

tóber 20-án 55/2020. számú határozatával elfogadta. 

 

IX. Hatályba lépés 

A presbitérium név szerinti szavazással, 57/2020. számú határozott a gyülekezet megalapításáról. A 
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gyülekezetalapítással kapcsolatos presbitériumi határozatoknak a felsőbb egyházi szervezetek általi jó-

váhagyása esetén a határozat 2021. január 01. napjával válik hatályossá. 

Amennyiben az egyházi főhatóság a gyülekezetalapítással kapcsolatos határozatokat részben vagy 

egészben nem hagyja jóvá, úgy a döntést teljes egészében felül kell vizsgálni és újratárgyalni. 

A Székesfehérvári Református Egyházközség 2020. december 31-i zárszámadását még az egységes pres-

bitérium hagyja jóvá 2021. január 31-ig.  

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség részére fizetendő 3.000.000.Ft átutalása az ön-

álló bankszámlanyitással válik esedékessé, de a működés fenntartására ezt teljesen vagy részben kész-

pénzben korábban is kérheti. 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség tulajdonába kerülő ingatlanok fogyasztásmérőit 

az egyházközségek képviselői 2021. január 02-án leolvassák és ezzel az óraállással történik meg az órák 

átíratása. Ettől az óraállástól a közüzemi díjakat a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség 

viseli. 

A Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség állományába kerülő tisztségviselők és alkalma-

zottak 2020. december 31-ig esedékes javadalmát, munkabérét 2020. december 31-ig kell kifizetni. 

 

X. Elnökség felhatalmazása 

Az új anyaegyházközség alapítására tekintettel a presbitérium hatályon kívül helyezi a jelenleg érvény-

ben lévő szabályrendeletét, egyidejűleg kéri a Székesfehérvár Budai Úti Református Egyházközség, 

mint önálló anyaegyházközség nyilvántartásba vételét 2021. január 01-től kezdődően. 

Kéri ezzel egy időben az alapító Székesfehérvári Református Egyházközség nevének módosítását Szé-

kesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség-re.  

 

A presbitérium felhatalmazza az egyházközség elnökségét, hogy a gyülekezetalapítással kapcsolatos ha-

tározatokat és azok mellékleteit a Mezőföldi Református Egyházmegyének jóváhagyás céljából felter-

jessze. 

 


