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„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és
élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a
szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a
szívnek indulatait.”
Zsidó 4,12

Minden
gyülekezet
életében
vannak
kiemelkedő pillanatok, amikor szembe kell nézni múlttal,
jelennel és a jövő sokszor kiismerhetetlen pillanataival. A
Szentegyháza Unitárius Egyházközség életében most érkezett
el egy ilyen pillanat. Ha visszanézünk, látjuk múltunk sokszor
nem könnyű, máskor könnyebben vett akadályait, a boldog
pillanatokat, és a gyászos búcsúzásokat. Látjuk jelenünket,
amelyben egy nagy álom felvállalt döntése van, és látjuk, hogy
milyen nagy út áll még előttünk, hogy a jövő is legalább
annyira szép lehessen, mint amennyire az út, amelyen eddig
eljutottunk.
Istennek beszéde élő és ható. Életet adott a megszületett
gyerekeknek,
akik
egyre
szebb
számban
vannak
gyülekezetünkben, életet adott a megvalósításokhoz, életet
adott
az
álmodozásokhoz,
és
minden
fegyvernél,
rosszindulatnál magasztosabban őrködött gyülekezetünk
felett, hogy a szeretet világa, gyülekezete megvalósulhasson.
Számunkra mindez kötelesség volt, amely alól kibújni nem
lehetett, nem engedte volna a lelkiismeretünk.
Az elmúlt 20 esztendő példaértékű. Ha megtekintjük a
megvalósításokat, azt mondhatjuk, jóságos az Isten, aki az
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„ízekbe és a velőkbe” oltotta bele az akaratot, és a szív
indulatát, mely szerint ebben a helységben meg akarjuk találni
az ő hozzá vezető utat az imaház áhítatában, az épülő
„Makovecz” templomunk szeretet világába.
20 év alatt megvásárlódott a jelenlegi imaház, amely a
lelkészi lakásnak is otthont ad. Alapjaiból építettük át az
eredeti berendezést, a felhasználás rendjén. Kialakítottuk a
vendégszobákat, kezdetleges, majd ebben az esztendőben,
köszönet a Hargita megye tanácsának, korszerű fűtést
szereltettünk be. Korszerűvé tettük a világítást. Megálmodtuk
és alapokat gyűjtöttünk az épülő Makovecz templomunk
számára, amelyre a telek ígéretet városunk vezetősége adta. A
templom mellé haranglábat és benne kisharangot álmodtunk
meg, amelyet 2010-ben ki is viteleztünk. Lebontódott a
használhatatlan és életveszélyes csűr, helyébe egy megfelelő
garázs került. A sor itt nem áll meg, eredmények hosszú sorát
lehetne itt megemlíteni. E helyen azonban köszönetet kell
mondanom neked, kedves Szentegyházi unitárius, aki 20 éven
keresztül nem csak álmodtál, hanem cselekedtél is. A tied a
dicséret mindenért, ami itt e helyen látható. Köszönetünket
kell kifejezzük a Hargita Megye Tanácsának, aki nagy anyagi
segítséget adott az utóbbi években, hogy munkálataink
megvalósulást nyerjenek.
Kelemen Szabolcs – lelkész
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„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?„
Róma 8,31
2009 januárjában, többszöri felkérés után vállaltam el a gondnoki
tisztséget. Közrejátszott benne egy prédikáció is, melyben a Tiszteletes Úr
arra is kitért, hogy miért kell valamit felvállalni.
E pár év alatt volt szép oldala is és árnyoldala is a felvállalt
tisztségnek. Bár nem csak nekem köszönhető, de a Szentegyháza Unitárius
Egyházközség történelmébe úgy kerül be, hogy id. Berki Sándor és László
Zoltán gondnoksága alatt lett felépítve és felavatva a harangláb és a harang.
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy én húzhattam meg először a
harangot.
Ugyanabban az évben építettük ki a lelkészi lakásban a két
vendégszobát, valamint a terasz részt, ahová az egyházközségi iroda került
elhelyezésre, pályázati támogatás segítségével. Majd arról született döntés,
hogy egy új templomot építsünk, mivel a kicsi templomunk túl kicsinek
bizonyul. Bár ennek a kicsiségnek van egy nagyszerű vonzata, hogy amikor
benne összegyűlünk, úgy érezzük magunkat, mint egy szép nagycsalád, és
szívem szerint szeretném, ha ez az érzés, tényeken alapulva, így is maradna
mindörökre. Eredeti terveinkbe az új európai törvények bele szóltak, hogy a
templomudvaron építhessünk. Egy kicsit az eredeti fellángolás alább
hagyott, de ha majd meglesz az új terület, reméljük, megint új erőre kap a
vállalkozó kedv. Pénzügyi segítséggel és közmunkával sikerült a kerítést újjá
varázsolni, valamint a patak felől a támfalat megerősíteni annyira, hogy ne
legyen félő nagyobb víz esetén, hogy beázik a templom.
Próbáltam mindez idő alatt eleget tenni a tisztségnek, amit
felvállaltam és egyházközségemnek, amely megbízott ezzel a feladattal.
Hogy ez mennyire sikerült, nem az én tisztem eldönteni. Döntse el azt a jó
Isten és a hívek, akik megválasztottak gondnoknak. Én magam pedig Pál
apostollal vallom: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
László Zoltán - gondnok
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Gondnoki teendőket ellátni egy sokvidékről összeverődött
közösségnek, sok gonddal jár. Minden egyházközségnek a Homoródok,
Nyikómente, Küküllő, Keresztúr Erdővidék és más tájegységek egyházközségeinek
voltak és vannak tagjai és mindannyian hozták az otthoni elvárásokat, szokásokat. A
gondnoki munkát ezek szerint az elvárások szerint kell gyakorolni.
Egyházközségünk két nagy katolikus egyházközség közé kellett gyökeret verjen,
éljük napjainkat. Megelégedéssel gondolok vissza a kezdeti időkre, amikor híveink
nagy erővel és kitartással alakították ki ezt az egyházközséget. Nem csak a katolikus
egyházközség van jelen itt. Vannak reformátusok, baptisták, evangélikusok. Mind
nagy szeretettel fogadtak és fogadnak. Ennek bizonysága a minden esztendőben,
általunk megszervezett Ökumenikus Imahét, amelyen minden egyház tagja nagy
számban képviselteti magát. Egyházi életünk és létünk fenntartója, a mindennapi
teendőink elvégzésében, példaadó munkájának köszönhetjük, hogy templomi,
Istentiszteleti szolgálatát példamutatóan végzi, a hívek templom látogatása, az év
minden időszakában magas és folyamatos. Gondnokként kijelenthetem, hogy nem
sok egyházközségnek van olyan templom látogatottsága, mint nekünk.
Egyházközségi munkán kívül, egyházköri feladatot is vállal, egyházköri pénztáros,
majd közügyigazgatói felelősséggel is megbízatott. Életében nagy hangsúlyt fektet
székely-magyar értékeink megtartására. Ebben sokat tett a lelkészünk. Éppen e
munkának köszönhetően hívták meg az „’56-os Vitézi Lovagrendbe”, amelyre mi is,
mint egyházközség büszkék vagyunk.
Jó érzékkel szólítja meg az embereket, megfelelően gyűjti egybe a rábízott híveket.
Természetesen tudjuk, hogy az álmot a gondnokok és a hívek segítségével lehet
valóra válltani. Ott voltunk és ott leszünk, mindenkor, amikor a szükség megkívánja,
hogy egyházközségünk fejlődjön és haladjon. Ilyen értelemben bíztattunk a
lelkészünket egy új templom megépítésére, hiszen a kicsiny templomunk már nem
elegendő.
Az elvégzett munkálatokat nem sorolom fel, arról beszélt gondnok társam.
Elképzeléseink a jövőre: Szeretnénk, ha templomépítési terveink valóra válnának.
Ehhez minden jóakaratú és lelkes ember és egyházközség és a főhatóság szeretetét
és segítségét kérjük.
id. Berki Sándor gondnok.
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15 éves a szentegyházi unitárius nőszövetség
1998 januárjában megalakult meg a Szentegyházi Nőszövetség. 18 alapító
taggal indultunk, a lelkész-házaspár támogatását élveztük, amíg megerősödött a kis
csapat és elindult önálló útjára. Ötletekkel jöttek és a gyakorlati tevékenységeknél is
ugyanúgy ott voltak mellettünk, velünk. A Nőegylet választott vezetősége a
következő volt: elnök Fârţu Ibolya, alelnök Bartha Márta tiszteletes asszony, jegyző
Péter Irma, pénztáros Sándor Enikő. Aztán új lelkész érkezett az egyházközségbe,
természetesen a jelenlegi tiszteletes úrtól is megkapunk minden segítséget.
Azóta eltelt 15 év. A tagság azóta részben változott, de maradt egynéhány
asszony, akiknek a közösségi érzékenysége ma is ugyanolyan erős, mint 15 évvel
ezelőtt. Mit csináltunk ez alatt a 15 év alatt? Azt, amit más nőszövetségek is, tettük a
dolgunkat. Ízelítőül hadd soroljak fel egy néhányat. Először is találkoztunk, hol
rendszeresebben, hol kevésbé rendszeresen, tehát számon tartottuk egymást, tudtunk
a gyülekezet aktuális dolgairól, megoldásukhoz valamilyen formában
hozzájárultunk. Előadásokat tartottunk, meghívottakkal irodalmi, történelmi,
egészségügyi témában, asszonyportrékat ismertünk meg nagyjainkról, mindnyájunk
épülésére. A lókodi öregotthon lakóinak látogatása szívügyünk, a saját betegeinket,
időseinket rendszeresen látogattuk - látogatjuk. Világ-imanapot tartottunk más
felekezetű asszonyokkal együtt, amúgy a más felekezetekhez tartozó
asszonytársainkkal a kapcsolatunk jó, részt veszünk egymás rendezvényein. A
működésünkhöz szükséges anyagi alapot rendezvényeinkből fedezzük, mint a
farsangi kukorica-délután, tea-délután az első években, aztán az egyre népszerűbb
farsangi kosaras bálból származik a nagyobb jövedelmünk, ahová minden felekezet
eljár, mi, szervezők vagyunk „kisebbségben”. Ezen kívül tagságdíjat is fizetünk.
Szeretet-vendégségeket szervezünk, az amerikai testvérgyülekezetet fogadtuk
többször is, a harangavatáskor 180 ember részére főztünk, köri nőegyleti találkozót
szerveztünk, ott voltunk Marosvásárhelyen az unitárius-univerzálista nők
világtalálkozóján és talán még sorolhatnám. Úgy gondolom, hogy Nőszövetségünk
tevékenysége sokrétű és szükségszerű.
Nézzen mindenki magába, hogy milyen nyomot hagyott a másik ember
lelkében. Én a magam részéről további cselekvésre biztatom nőtársaimat, Gárdonyi
Géza versével:
„Légy az, kiből árad a nyugalom,
Légy az, kire nem hat a hatalom,
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet
S menj oda, hol fázik a szeretet!”
Fârţu Ibolya, nőszövetségi elnök
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Makovecz Imre unitárius temploma
Szentegyházán
A szentegyházi unitárius lelkész, Kelemen Szabolcs kérésére
Makovecz Imre Kossuth-díjas magyar építész unitárius templomot
tervezett Szentegyházára.
A vázlatterv egy kápolna-léptékű kistemplomot fogalmaz meg. A
jellegzetes organikus Makovecz elemek leegyszerűsítetten, az
unitárius ideológiákhoz mérten jelennek meg. Helyi kötődésként a
székely kapu elemeit alapul vevő főhomlokzat jelenik meg. Az
alaprajz egyosztatú terében egy kemence is segíti az otthonosnak
megfogalmazott templombelsőt.
A terv egyik szomorú többletértéke, hogy ezen kívül több unitárius
templomterv Makovecz Imre ceruzájából már nem születhet. Ezért
(is) különösen fontos a további tervezésnél a kellő érzékenységgel
kezelni a létező rajzanyagot, és a lehető legkevesebb módosítással
megépíteni.

A jelen kor gazdasági körülményei közt átgondolandó, hogy a szellemi
építkezés mellett mennyit fordítunk a fizikai tehervállalásra és
alapvetően fontos vállalható célokat kitűzni.

Márton Ildikó építész, Csíkszereda
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Az egyházközség története
Az elmondások szerint az egyházközség 1975 körül
létesült. Természetesen eleinte, mint szórvány gyülekezet,
később, mint leány egyházközség, majd mind anyagyülekezet
talált létjogosultságot a helység életében. Addig, míg szórvány
gyülekezet volt, majd leány gyülekezet, a keményfalvi
anyagyülekezethez tartozott. A már néhai Ádám Dénes
lelkész vezetése alatt a gyülekezet szaporodott, noha nem
volt Szentegyházán született tagja.
Néhai Ádám Dénes lelkész úr havonta egyszer tartott
istentiszteletet itt Szentegyházán. Akkor még nem volt meg a
református imaház sem, így az istentiszteleteket magán
háznál tartotta a lelkész. Ezeket az alkalmakat használta ki a
lelkész a vallásórák megtartására is. Később a református
imaház elkészült / 1980-as évek derekán / és a lelkész
jóvoltából oda lehetett menni a szolgálatok megtartására. Ez a
nehéz helyzet azonban oda vezetett, hogy nagyon sok hívünk
a református egyházba tért be, mivel hamarabb volt
gyülekezet, annak lelkésze, aki gondozza őket. Arra is van
példa, hogy tiszta unitárius szülők gyerekei reformátusok
lettek, mert oda keresztelték a szülők. Az akkori szórvány
gyülekezet gondnoka László Gyula nagyon sokat dolgozott,
látogatta a híveket, biztatta őket, hogy az unitárius egyház
mellett híveink megmaradjanak. Munkájáért haló porában is
áldja meg a jó Isten.
Az egyházközség életében meghatározó volt az 1988-as
esztendő. 1988-ban a gondnoki tisztséget Szász Mózes vette
át. 1991-ig annyi pénz gyűlt össze, hogy meg lehetett tenni az
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utat Segesvárig, megrendelni egy ismerős ötvösművésztől az
úrvacsorai kegyszerek egy részét. Ez alkalommal egy kelyhet
rendelt meg az egyházközség vezetősége. Ez után felkérték
Barabás Lajos faragó embert, hogy a templom részére
számtáblát, valamint számokat készítsen.
Kukorica estéket szerveztek, teaesték voltak műsorral
egybekötve, ezekre nagy szeretettel emlékezik vissza
mindenki, aki ott megjelent. Ez után kérte az egyházközség, a
Polgármesteri Hivatalt, hogy abból a panelházból, amelyiket
kiadnak, utaljon ki az egyházközség számára egy lelkészi
lakásnak megfelelőt. Ez meg is történt, csak azzal a kivétellel,
hogy a lakást meg kellett vásárolni, kiadni nem lehetett.
Eközben kapcsolatba került a gondnok Dr. Gellérd Judith
amerikai hívünkkel, akivel ismertették az itteni helyzetet.
Kérték, hogy szerezzen Szentegyháza számára is egy
testvérgyülekezetet, amely segíteni tudja Szentegyházát, hogy
lehessen megvásárolni egy házat, ahol a templomot lehet
kialakítani. A véletlennek, vagy Isten akaratának köszönhető,
hogy ebben az időszakban kaptak egy eladó házat, melynek
megvásárlása határidőre volt megkötve. A kért 10.000
amerikai dollár nagy összegnek tűnt, az előteremtése
lehetetlennek, de Isten segítségével ez a probléma
megoldódott. Gellérd Judith segítségével már akkor ki lett
fizetve a foglaló: 8.000 amerikai dollár. Eszerint tehát 1992ben az egyházközség tulajdonjogába szállt át az Ifjúság utca
51. számú telek házzal és gazdasági épülettel együtt. Ez
alkalmat felhasználom arra, hogy szívből jövő köszönetet
mondjak Dr. Gellérd Judithnak, valamint férjének Georgnak,
hogy az egyházközségünk létéért oly sokat, szinte a
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lehetetlent is vállalva, megtett.
Ez idő alatt már azon kezdett gondolkodni mindenki, hogy
ide is lelkész fog kerülni. Érdeklődni kezdtek minden oldalról,
hogy miként lehet a lelkészi állást betölteni. Miközben
egyrészt a lakás feljavítása folyt, le kellett szakadni
hivatalosan is a keményfalvi egyházközségtől és önálló
anyagyülekezetté kellett megalakulni. Ez elég sok időt vett
igénybe. Ez idő alatt egy festőcsoport lakott itt a lelkészi
lakáson, akik az egész házat kifestették, meszelték,
feljavították. Kiss Csaba asztalosmester kivágta méretre a
falburkolatot, amit a gondnok felesége, valamint Elekes József
lakkoztak le. Megrendelődött a szószék is. A sok munkának a
kifizetését hol kölcsönnel, hol gyűjtéssel rendezte a
gyülekezet. Így készült el a falra felakasztható lámpa sor, így
készült el az Úr asztala, a kántor és papi padok, a díszítő
faragások, és még sok egyéb. Az egyházközség első lelkésze
Bartha Alpár lett.
Az alakulás utáni évek
Amint az már ezt megelőző oldalakban is kiderült, a munka
nem állt és nem is állhatott meg egy megvalósítás után. Ha
eddig az egyházközség épülete, valamint vagyonának az
építése, gyarapítása volt a nagy munka, ezután kezdődött meg
valójában az egész egyházközség felmérése, a hívek
lelátogatása, az egyházi irattár, valamint anyakönyvi
munkáknak a megindítása, napirendre tevése. Az unitárius
híveknek nagy elégtétel és megelégedést jelentett, hogy 1993
Karácsonyában saját templomban, a saját kegyszerekkel, a
saját berendezés között lehetett ünnepelni a szeretet ünnepét.
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Mindenki nagyon megelégedetten távozott el az új templomból.
A gyülekezet életében nem okozott törést, hogy Bartha
Alpár lelkész 1998-ban elhagyta a gyülekezetet. A fiatfalvi
Unitárius Egyházközségnek lett a megválasztott lelkésze. Azóta
is nagy melegséggel emlegeti minden szentegyházai unitárius,
mert az ő idejében lett itt unitárius egyházközség. Mielőtt
azonban elment volna, egy nagy munkát még elvégzett. Az ő
idejében sikerült megvalósítani a központi fűtést is. Az egész
épületben a központi fűtés melegít.
1998 október 1-el Kelemen Szabolcs végzi a lelkészi
szolgálatot Szentegyházán. Az ő idejében véglegesítődött az
iroda szerepe, az irodába nem csak egy mosdófülke épült,
hanem egy tusoló is elhelyezést nyert. A testvérgyülekezettől
kapott segély összegéből egy meleg vizes, önműködő kazánt
vásárolt az egyházközség, ami most már az egész házban
biztosítja a meleg vizet. A költözés előtt, valamint utána is pár
hónapon keresztül a meggombásodott falrészt ki kellett bontani
és újra építeni. Ez nagy munkát jelentett, de Isten segítségével,
valamint a hívek kiállásával sikerült megvalósítani.
Azóta is minden évben tartjuk az ökumenikus imahetet,
minden évben január harmadik hetében a helység lelkészei,
valamint vendég lelkészek tartanak szolgálatot. Ez az egész
városnak nagyon tetszik, valamint várják már, hogy mikor lesz
megint. Ezen kívül az egyházközség megszervezésében
minden szombaton szolgálatot tart valamelyik lelkész a városi
korházba is. Az egyedüli egyház, amely minden ünnepen
süteményt visz a korházban, az Unitárius Egyházközség.
Mindezen szervezések egy nagyon jól megalapozott helyzetet
teremtett az egyházközség számára. Most már senki sem
mondja, hogy az unitáriusok menjenek vissza haza, mert a mi
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok is tökéletes.”
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munkánk is látszik ebben a helyiségben. Az általunk
megszervezett ünnepek és alkalmak mindig örömet és
boldogságot hoznak az embereknek.
Az egyházközség életében megjelentek az első ős
szülöttek, most már az a vélemény, hogy meggyökerezik
egyházközségünk és egy erős gyülekezetté növi ki magát. Adja
a jó Isten, hogy így is legyen.
Az elvetett magból új hajtás sarjadt. Erre vigyázni
mindenkinek a kötelessége. Ebből lesz majd a vastag gyökér,
szár és virág, ami gyümölcsöző is, ha féltő szeretettel vigyázzák
lépteit. Ha a gyereknek nem fogják meg a kezét, akkor elesik.
Ez egyházközség életében is így van. Annyi különbséggel, hogy
ennek az egyházközségnek nem fogta meg senki a kezét,
akinek hívatott lett volna rá. Mégis, ez az egyházközség
megtalálta a jelenét, létét és valós helyzetét. Köszönhető ez
mindazoknak, akik fantáziát, jövőt és lehetőséget láttak akkor
és most is egy új gyülekezet megalakulásában, annak
megalapozásában. Adja a jó Isten, hogy minden nemes lelkű
ember, aki amikor kellett, akkor segített, adja a Jó Isten, hogy
megtalálja szíve minden vágyát békében és lelki boldogságban.
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„Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem, és a veséket
vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és
cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint a fogolymadár, mely
fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, a ki gazdagságot
gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a
halálakor pedig bolonddá lesz. Óh, dicsőség trónja, kezdettől
fogva
magasságos,
szentségünknek
helye.
Izráelnek
reménysége, oh Uram! A kik elhagynak téged, mind
megszégyenülnek! A kik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be,
mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!”
Jer 17,10-13
•
•
•
•
•
•
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