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Húsvéti hírlevél – 2018. 
 
 

„…több jót teszek veletek, mint azelőtt…” (Ez 36,11) 
 
Ez a csodálatos isteni ígéret Ezékiel próféta könyvében 
található. Hogy kerül ide, egy húsvéti hírlevél elejére, 
amikor nem tartozik a húsvéti igék közé? Két okból.  
 
1. Ezt kaptuk év elején a 2018-as évre – és szeretném, ha 
minél többen értesülnének arról, milyen bátorító ígérettel 
áldott meg minket Istent. Már tavaly is sok jót tett velünk. 
Kezdve azzal, hogy tavaly év elején is egy hatalmas 
ígérettel indított el minket Isten, amikor kijelentette, hogy 
új hajtást fog sarjasztani gyülekezetünk fájának törzsökén. 
A tavalyi év arról szólt, hogyan valósítja meg Isten ezt az 

ígéretét.  Egyik ámulatból a másikba estünk, amikor szinte hétről—hétre láttuk a megvalósítás jeleit. Új 
emberek jöttek közénk, akik azóta már beépültek gyülekezetünkbe. Korábban nem tapasztalt mértékű 
adományokat kaptunk, amelyekből meg tudtuk valósítani a közösségi tereink felújítását – köztük a 
legnagyobbat, a parókiaudvarét.  Elkészült gyülekezeti zenekarunk 3. CD-je. Stb.  
 
2. A másik ok, amiért most ez az ígéret szerepel a húsvéti körlevelünk elején, az, hogy most ezt ragyogtatta 
fel húsvéti fényben Isten Szentlelke. Egy ige nem a naptártól vagy az igehelytől lesz húsvéti vagy 
karácsonyi, hanem attól, hogy a Szentlélek azzá teszi-e? Van, amikor egy húsvéti történetből ragyogtatja 
fel a húsvéti üzenetet, ám van, amikor egy másik bibliai helyről.  
 
„…több jót teszek veletek, mint azelőtt…” – hogyan valósult ez meg Húsvétkor? Isten Fia, amíg a 
Názáreti Jézusban itt volt közöttünk emberi testben, addig is sok jót tett: tanított Isten országáról, 
betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, irgalmasan bánt azokkal, akiket a társadalom meg – és 
kivetett. De nem ez volt a küldetése célja, hanem az, hogy a kereszten megváltsa a világot. A csodák „csak” 
előjelei voltak a megváltásnak. Tehát amit a kereszten tett értünk, az „több jó” volt, mint amit előtte tett.  
 
Ám a jó fokozásának ezzel nem lett vége. Hiszen a harmadik napon feltámadott, és negyven napon 
keresztül folyamatosan megjelent a tanítványainak. Ezzel pedig többek közt azt is megmutatta, hogy mi 
vár ránk a fizikai halál után, ha megváltónknak tartjuk őt: ugyanúgy a feltámadás, akik ugyanolyan 
megdicsőült, szellemi testet kapunk majd, mint amilyenben Ő is megjelent. Amely nem öregszik, nem 
betegszik meg, nincsenek szükségletei, nincsenek fájdalmai. Ez is több jó ahhoz képest, mint amikor valaki 
ugyanabban a testben tért vissza ebbe az életbe. Ráadásul a feltámadáskor már nem erre a nyomorúságos 
világra térünk vissza, hanem Isten tökéletes országába, szellemi világába jutunk. Így is igaz, hogy „több jó” 
vette kezdetét húsvétkor.  
 
A feltámadást követő 40. napon a megdicsőült Jézus eltűnt tanítványai szemei elől, ám tíz nappal később 
egy egészen más formában visszatért: Szentlélekként, Aki által tértől és időtől függetlenül jelen van 
minden Őt váró ember életében. Húsvét előtt testileg volt jelen (az újszövetség görög kifejezésé szerint 
szomatikusan), pünkösd óta viszont lelkileg-szellemileg (pnumatikusan), ami által az egész világra 
kiterjesztette jelenlétét. Megint csak a több jót látjuk megvalósulni. Minderről Ő maga így beszélt: „jobb 
nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt 
hozzátok.” (Jn 16, 7) Olyan Istenünk van tehát, aki szereti fokozni a jót. És ezt páratlanul mutatta meg a 
húsvét eseményeiben. A kérdés ezek után már csak az: Nyitottak vagyunk-e erre a több jóra? Hisszük-e, és 
elfogadjuk-e? Áldjon meg minket Isten, hogy így legyen. Ámen. 
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VISSZATEKINTÉS 
Missziói terv 
2015 szeptembere óta új missziói terv alapján szervezzük gyülekezetünk életét. A teljes terv gyülekezetünk 
honlapján megtalálható és onnan letölthető (szentkiralyszabadja.ref.hu). 
 
Összesített adatok 
A 2017. év adatai. Nyilvántartott reformátusok száma: 191 fő. A tavalyi befizetések után az idei választói 
névjegyzékbe 117-en kerültek be. Megkereszteltünk 1 gyermeket és 2 felnőttet. Hitoktatásban 1 gyülekezeti 
csoportban 7 gyermek részesül. Gyülekezetünkben 3 pár házasságkötését áldottuk meg. Református 
egyházi szertartással eltemettük 9 egyháztagunkat.   
 
Az úrnapi istentiszteleteken átlagosan 33-an vettek részt, ebből a párhuzamosan tartott gyermek-
istentiszteleteken és gyermekfoglalkozásokon 7 gyermek volt jelen. Ünnepnapokon átlagosan 63-an voltunk. A 
vasárnap délelőtti istentisztelet mellett továbbra is tartunk rendszeres hétközi alkalmat, ami 2 éve 
Gyülekezeti est néven fut. Tavaly októbertől decemberig néhány év szünet után ismét tartottunk Alpha 
tanfolyamot, amely a keresztyén hit alapjaival ismertet meg korszerű, közérthető módon. Az Alpha 
esteken átlagosan 15-en vettek részt. 
 
Általános tisztújítás 
Egyházunk törvénye szerint gyülekezetünkben is rendben megtörtént az általános tisztújítás. 2018. jan. 1-
től új presbitérium látja el a gyülekezetvezetés szolgálatát. Az új presbiterek beiktatására a 2018. jan. 14-i 
istentiszteleten került sor, amelyen megköszöntük a leköszönő presbiterek odaadó szolgálatát is. 
Leköszönt presbitereink: Cseh Kálmán, Nyéki Zoltán. Az új presbitérium tagjai: Fekete Attila gondnok, Fülöp 
Lászlóné presbiter, Dobozi Zsolt presbiter, Papp József Géza presbiter, Triebl László presbiter, Siffer Mátyás 
pótpresbiter. 
 
Ref500 
A tavalyi húsvéti hírlevélben beszámoltam arról, hogy a reformáció 500. évfordulóját a reformáció öt 
alapelvéhez igazodva öt eseménnyel kívántuk ünnepelni. Istennek adunk hálát, hogy mind az öt eseményt 
meg tudtuk valósítani. Ezek: 
1. Felnőtt konfirmációs képzés 
2. Gyülekezeti honlap megújítása 
3. Gyülekezeti zenekarunk harmadik CD-je – ehhez egyházkerületünk püspöke Ft Steinbach József írt ajánlást 
4. Parókiaudvar teljes rekonstrukciója 
5. Templombelsőben ún. molinón a reformáció öt alapelvének megjelenítése  
 
Konfirmáció 
2017-ben is indult konfirmációs csoportunk. Ifjaink konfirmációjára a 2018. pünkösdi istentiszteleten kerül 
sor. 
 
Kiemelkedőbb felújítási munkák 
Parókia nyílászáróinak cseréje 3. ütem 
Ebben újabb három ablak készült el a legkorszerűbb hőszigeteléssel és felületkezeléssel.  
 
Klubszoba és folyosó felújítása 
Klubszoba festése, új padló készítése, új fűtés kiépítése, bútorozás. A folyosón elektromos kapcsolók és 
dugaljak cseréje, festés, új bútorok összesen: 2 222 175 Ft  
 
Parókiaudvar felújításának 2. üteme 
Földmunkák, templomépület esővízelvezetése, csatornázás, betonozás, térkövezés, pergolaépítés, 
növénytelepítés, összesen: 6 634 820 Ft 
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ANYAGI HELYZETÜNK 
A fentebb ismertetett beruházások nem valósulhattak volna meg nagylelkű adományok nélkül. Ezeket 
Isten iránti hálával köszönjük ez úton is. Az adományok és elnyert pályázati összegek mellett továbbra is 
az egyházfenntartói járulék jelenti fő bevételi forrásunkat. Így ez utóbbiról külön is szólok. 
 
Az egyházfenntartói járulékról 
Presbitériumunk úgy határozott, hogy az idei évben sem változtat az egyházfenntartói járulék minimum 
összegén. Így az a 2018. évben is marad 8000 Ft/év. Ismételten azt kérjük, hogy a fenntartói járulék 
fizetésénél az egyházi törvényben megállapított mértéket, tehát az éves jövedelem 1%-át vegyük 
figyelembe, a presbitérium csak a minimumot állapítja meg.  
 
A befizetéssel kapcsolatban egy nagy változásra kell felhívnom a figyelmet. A bankok - többek közt a 
miénk is - folyamatosan megszűntetik a csekkes befizetést. Emiatt most utoljára tudunk csekket küldeni. 
A jövőben csekken utalni már nem lesz lehetőségünk. Ezek után a befizetések háromféle módon 
történhetnek: 1, A régi rend szerint: tehát aki kéri, ahhoz elmennek a presbiterek. 2, Személyesen is be lehet 
hozni a parókiára, vagy a gyülekezet gondnokához. 3, Átutalással. Kérjük, hogy aki így fizeti, minden 
esetben tüntesse fel, hogy milyen célra adakozik (egyházfenntartói járulék, temetői vízdíj, vagy valamilyen 
céladomány). Gyülekezetünk számlaszáma: 72900068-10007187 (B3 Takarék) 
 
 
ELŐRETEKINTÉS 
Gyülekezeti élet 
2018. március 3-án presbiteri napot tartottunk, amelyen áttekintettük az érvényes missziói tervünket, és 
körvonalaztuk azokat a területeket, amelyeket a jelenlegi helyzetben a legaktuálisabbnak látunk. A 
gyülekezet öt fő tevékenysége (misszió, istentisztelet, közösség, tanítás, szolgálat) közül a közösségépítéssel és a 
szolgálatra való felkészítéssel szeretnénk kiemelten foglalkozni. 
 
Felújítások 
Nyílászárók 
Szeretnénk befejezni az összes nyílászáró cseréjét korszerű, nagy hőszigetelő képességű, tartósan 
felületkezelt nyílászárókra. 
 
Tetőjavítás 
A gyülekezeti terem tetőzete végleg tönkrement, több helyen is elkezdtünk beázni. Tovább nem 
odázhatjuk el a felújítását. 
 
Fűtés 
A parókia és a gyülekezeti terem fűtése elöregedett, a gyülekezeti teremé emellett már veszélyes is, 
folyamatosan szivárognak a gázkonvektorok. Mindkét helyen szeretnénk korszerű, biztonságos és 
energiatakarékos fűtésre átérni. 
 
Falszigetelés 
Ha lesz rá lehetőségünk, a parókia leghidegebb, északi oldalának hőszigetelését is szeretnénk elvégezni, 
hogy ezzel is tovább tudjuk majd csökkenteni a rezsikiadásokat. 
 
Gyülekezeti játszótér 
A nagy bejárat mellett található gyülekezeti játszóteret is szeretnénk teljesen felújítani, mint a közösségi 
tereink családoknak szánt részét. 
 
Mindezekhez további adományokra, valamit közösségi munkára lesz szükségünk. Aki valamelyik módon 
segíteni szeretne, kérem, jelentkezzen nálam, vagy gyülekezetünk gondnokánál. Elérhetőségeink:  

• Szűcs László lelkipásztor: 30/552-4325;  
• Fekete Attila gondnok: 30/812-3022. 
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Kiemelkedőbb események nyárig 
Szószékcserés istentiszteletek 
Ennek lényege, hogy az egyházmegye lelkészei bizonyos vasárnapokon nem a saját gyülekezeteikben, 
hanem az egyházmegye más gyülekezeteiben tartanak istentiszteletet. Így a lelkészek is jobban 
megismerik egymás gyülekezetét, és a gyülekezet is találkozhatnak a veszprémi egyházmegye lelkészeivel. 
 
 
 

 Ünnepi alkalmaink 
 

• Márc. 25. Virágvasárnap 10:00 | gyülekezeti terem | 
Istentisztelet legátus szolgálatával 

 
• Márc. 30. Nagypéntek 17:30 | közösségi pince | istentisztelet 

úrvacsorával 
 

• Ápr. 01. Húsvétvasárnap 10:00 | gyülekezeti terem | 
Úrvacsorás istentisztelet 

 
• Máj. 13. „Váróvasárnap” 10:00 | templom | Istentisztelet 

legátus szolgálatával 
 

• Máj. 20. Pünkösdvasárnap 10:00 | templom | Úrvacsorás 
istentisztelet – konfirmációval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áldást, békességet kíván a presbitérium nevében is: 
 
Szentkirályszabadja, 2018. március 16. 
 
 
           Szűcs László 
           lelkipásztor 


