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A Székesfehérvári Egyházközségünk alkalmain, 
ünnepi rendezvényein rendszeresen részt vett 
Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egy-
házkerület szolgálati idejének befejeztével távozó 
püspöke.

- Alapkőletételnél, szentelésnél, az általános is-
kola elindításánál és több lelkipásztor beiktatá-
sánál  felbukkantam a gyülekezetben. Mindegyik 
önmagában, és külön-külön is kedves élmény volt 
számomra – fogalmazott 
érdeklődésünkre a püspök 
úr, majd  hozzátette, a fejlő-
dés lehetősége a fehérvári 
reformátusság számára is 
megadott. Szépen indultak, 
s reméli, folytatni fogják ezt 
a munkát.  Márkus Mihály 
az ökumenikus imahét záró 
alkalmán járt szolgálatával a 
székesfehérvári egyházköz-
ségünkben, interjúkban őt 
kérdeztük.

A 2009. esztendő ökumeni-
kus hetének záró alkalmán 
két igehelyről fejtette ki gon-
dolatait prédikációjában a püspök úr. A hét igei 
jelmondata Ezékiel próféta könyvéből származott: 
„Legyenek eggyé a kezedben” . A záró nap üze-
netét pedig a Jelenések könyvéből idézte a 21. fe-
jezet versei alapján: „Újjá teremtek mindent”. Az 
Ó - és újszövetségi igék mondanivalója szorosan 
összefonódik, mondhatni kiegészítik egymást, 
hiszen mind a kettő az újjászületésről szól, a re-

ménységet hangsúlyozzák. Az idézett két igének 
milyen aktuális üzenete van a mai keresztyén em-
ber számára?

Ha röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, 
hogy egy nagyon szép, reménnyel teli, bíztató és öröm-
teli üzenetről van szó. Amikor úgy látjuk, hogy minden 
lehetőség kifogyott körülöttünk, megoldást sem látunk 
és el sem tudunk képzelni, akkor érzékeljük, hogy Isten 
lehetőségei már jóval korábban elkezdődtek, s akkor, 

amikor a miénk elfogyott, az 
Övé még akkor is tart. S ez a 
szempont az egyház, egy-egy 
gyülekezet és az ökumené jö-
vőjét illetően az én olvasatom 
szerint nagy horderejű üzene-
tet jelent. 

Szólt arról is beszédében, 
hogy 2011-ben hazánkban 
újabb népszámlálásra kerül 
sor. Vizsgálni fogják a vallá-
si-felekezeti hovatartozást, 
így a magukat református 
vallásúnak tartó szemé-
lyek arányát is. A felmérés 
idejéig még van bő három 
esztendő. Milyen feladataik 

vannak a református egyház híveinek, lelkipász-
torinak?

Csak az ősi parancs marad: „Menjetek el és tegyetek 
tanítványokká minden népeket.” . Nem holnap, s nem 
jövőre, hanem még ma. Érdemes akár a nap végén te-
lefonon felhívni ismerősünket és elmondani neki, temp-
lomban voltam és milyen üzenetet hallottam. Meg lehet 

„Bátran tegyük témává az Isten ügyét”
Interjú Márkus Mihály püspökkel
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beszélni egy személyes találkozást is, ahol bővebben is 
beszélhetünk róla. Merjünk kifelé is nyitni, embereket 
megszólítani és őket az Isten háza közösségébe, minden-
kit a maga korcsoportjába hívogatni.  Kisgyermekes csa-
ládot keresztelőre, hittanos korú fiatalokat hittanórára 
hívogatni. Gyakori, hogy fiatal párok, „csak úgy”, együtt 
élnek. Ezt faluhelyen - kissé naturalisztikusan megfogal-
mazva - úgy mondták, „össze álltak, mint a lovak”. Sze-
retettel meg lehet tőlük megkérdezni: „hát nem kértétek 
a kapcsolatotokra az Isten áldást?” Bátran tegyük témá-
vá az Isten ügyét.
A Magyarországon jelenleg regisztrált 1,6  millió refor-
mátusból a hitét aktívan jó, ha a fele gyakorolja. Ebből 
több kérdés is felvetődik. Egyrészt, a regisztrált reformá-
tusság másik fele hol van? Másrészt: a templomba járók 
miért nem hoztak be magukkal négy újabb embert ed-
dig? 2001-ben a korábban említett  másfél millió refor-
mátus közül voltak, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem fog-
lalkoztatja őket a felekezeti hovatartozás kérdése. Éppen 
ezért mernünk kell megszólítani egymást, merjünk erről 
a kérdésről beszélni!
Sajnos, lassanként minden negyedik magyar ember úgy 
gondolja, hogy „túllépett” a kereszténységen. Ezzel az 
óriási számmal nem egymás híveit kellene elhalásznunk, 
hanem, amint az evangélium szépen meg is fogalmazza: 
„menjetek el az utakra és a kerítésekhez és hívjatok be 
mindenkit, hogy megteljék én házam”. A következő há-
rom évben több mint ezer napunk van minderre.

Éppen egy esztendeje indult el hazánkban a Bib-
lia Éve rendezvénysorozat a történelmi egyházak 
összefogásában. A program az ökumenikus héten 
zárult. Milyen tapasztalatai voltak egyházkerület-
ében, sikerült-e a Szentírást, és annak üzenetét az 
emberek előtt még inkább ismertté tenni?

Azt gondolom részben nagyszerűen sikerült, részben 
jobban is sikerülhetett volna. Az egyházkerület megvá-
sárolta egy Bibliai vándorkiállítás kellékeit, amely kör-
bejárta a gyülekezeteket. Egy faluba érve, néhány öreg 
Bibliát kellett még hozzá elhelyezni, és máris egy ra-
gyogó Bibliakiállítást állítottak össze. Elméletileg, ha a 
dunántúli, mintegy 250 egyházközség közül mindenhol 
rendeztek volna egy-egy ilyen kiállítást, akkor a tárlat egy 
helyen másfél napig időzhetett volna. Általában helyszí-
nenként egy hétig látogathatták a kiállítást az érdeklő-
dők. Sajnos volt úgy, hogy 8-10 hét kihasználatlan volt, 
ez idő alatt ugyanis összecsomagolva „várakozott”. 
Az Országos Széchenyi Könyvtárban március végégig 
tart nyitva egy fantasztikus Biblia kiállítás,  a megtekin-
tése egy vasárnap délutánba belefér. A kiállítás anyaga 
nyomatott könyv alakban is megjelent. Az év ajánlásai 
között szerepelt az is, hogy legalább egy Bibliát tessék 

ajándékba adni valakinek. Most megkérdezhetjük saját 
lelkiismeretünket: ajándékoztam-e Bibliát egyáltalán va-
lakiknek? E tekintetben, azt hiszem a jelszavakon túl, va-
lamivel több kézzel foghatót is tehettünk volna. 

Három ciklust, összesen 18 évet töltött el püspöki 
szolgálatával a Dunántúli Egyházkerület élén. Szé-
kesfehérváron az egyházközség templomaiban 
több alkalommal is szolgált. Milyen emlékeket őriz 
továbbra is kedves emlékként a gyülekezetről?

Székesfehérváron ciklusom idején zajlott a teljes Budai 
úti gyülekezetrész építkezése, egy nagyszabású temp-
lomfelújítás, majd újjászületett a gyülekezeti központ 
épülete.  Alapkőletételnél, szentelésnél az általános is-
kola elindításánál és több lelkipásztor beiktatása alkal-
mával  felbukkantam. Mindegyik önmagában, külön-kü-
lön is kedves élményt jelentett a számomra, s azt jelzik, 
hogy Székesfehérvár a potenciális létszámát tekintve az 
egyházkerület legnagyobb gyülekezete. Ha egy gyors 
összehasonlítást teszünk, láthatjuk, hogy Kecskeméten 
hozzávetőlegesen annyi református él, mint Székesfe-
hérváron. A kecskeméti gyülekezet a maga óvodáival, 
iskolával, felsőoktatási intézményeivel, diákotthonaival a 
város harmadik legnagyobb munkáltatójának számít, hi-
szen több száz egyházi alkalmazott áll a református egy-
házközség alkalmazásában. Tehát  a lehetőség Fehérvár 
számára is adott, és jelzi, hogy odáig is fejlődhet. Szépen 
indult, reméljük folytatni is fogja.

Bizonyára tervez feladatokat, vannak elképzelései 
a jövőre nézve. Melyek lennének ezek?

A jelenlegi egyházi és állami szabályozás hetven éves ko-
rig engedélyezi a lelkészi szolgálatot. Ezzel összhangban 
áll az állami felsőoktatási törvény, hiszen az ottani tény-
leges oktatói tevékenységet szintén hetven évhez szabja.  
Nekem ebből még öt év hiányzik, megpróbálom a követ-
kező esztendőkben a kettőt  egymással szinkronba hozni. 
Egyik feladat is bőséggel adna  munkát. Reméljük, hogy 
mindig megtalálom a legfontosabbat. Bizonyos feszült-
ségek lekerülnek rólam. Többen felhívták a figyelmemet 
arra, hogy nem szabad hirtelen leállni a munkával. Nos, 
amíg a Mindenható nem állít le, addig készséggel szol-
gálom továbbra is az Ő ügyét ott, ahol tudom, ahol rám 
bízták a feladatot.

A távozó püspök a hívek előtt köszöntötte, és a gyüle-
kezet  szeretetébe ajánlotta az alkalmon szintén részt 
vevő utódját, a Dunántúli Egyházkerület új püspökét, 
Steinbach Józsefet.

Szöveg: Szűcs Gábor 
Fotók: dr. Berta Gábor
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Már jó néhány éve járnak ki a gyere-
keim a Doni kápolnához, mint a tűzért 
felelős cserkészcsapat tagjai. Most, 
hogy a legkisebb fiam is kiment, elha-
tároztam, én is kimegyek, még ha a 
busztól sötétben kell gyalogolnom is a 
Mészeg-hegyre. 

A buszmegállóban a buszsofőr, mikor 
leszálltam a sötétbe, furcsálkodva né-
zett rám. Sőt néhány percig még állt, 
várva, hogy visszafordulok. Mikor látta 
hogy határozott léptekkel eltűntem, las-
san tovább ment. 1 km sűrű sötétben 
való gyaloglás után  vidám gyerekhan-
gok adták meg az irányt, hogy rátalál-
jak a fahasábokból szépen megépített, 
begyújtásra váró máglyára. Egyszerre érkeztem az egyik 
„cserkész” családdal, akik forró teával és hot-doggal kí-
nálták a lelkes kis csapatot a csípős hidegben. A gyere-
kek az imádság után csendben megvacsoráztak. 

Egyszer csak beindult az aggregátor, a próba világítás-
ban látható lett a kápolna és a szarkofág. Kellet is, mert 
lassan érkeztek az emlékezők. Beszélgethettem a cser-
készcsapat parancsnokával, Vincz Istvánnal. Nagyon 
örült, hogy ki tudott jönni, hiszen nem csak kora, ha-
nem betegsége is majdnem megakadályozta, hogy ele-
get tegyen a kortársaira, a doni hősökre történő figye-
lem felhívó szolgálatának. Örült annak, hogy nélküle a 
többiek mindennel elkészültek, és éreztem, hogy még 
a gyerekeknél is jobban izgul. Közben elkészült a han-
gosítás is, a cserkészek díszőrséget álltak. Megérkeztek 
a lelkészek, és  Spányi püspök úr is. Én a cserkész je-
löltekkel hátra vonultam a tűz mellé. Nagy izgalommal 
várták a tűzgyújtást. Meglepetésükre, ekkor Jóska bá’ 
a parancsnok helyettes kiosztott nekik és még két na-
gyobb gyereknek egy-egy fáklyát. Eddig is többször kel-
lett őket a halkabb beszédre figyelmeztetnem, de innen-
től félpercenként, ugyanis Szűrös Mátyás kicsit késett, 
így késett a tűzgyújtás is... 

Egyszer csak az Alapítványtól egyik ismerős hátra jött, 
hogy megérkezett a lenti  parkolóba a vendég. Jóska 
bá’ meggyújtotta a fáklyákat, majd a máglyát is. Né-
hány percig csak a tűz éledését figyelte mindenki. A 
tűz fellángolása ropogása alkalmat adott az imára, az 
emlékezésre... Az öt fáklya mellett a máglya 5-6 méte-
res lángja emelte igazán a megemlékezés  hangulatát. 

Trombitaszó, majd a himnusz elének-
lése után Bobory Zoltán köszöntötte a 
vendéget, és az emlékezőket. Szomorú 
szívvel kellett nyugtáznom, hogy keve-
sen lehettünk reformátusok és evangé-
likusok, mivel igen halkan tudtuk csak 
elénekelni a 90. zsoltár első versét. A 
volt köztársasági elnökünk beszéde 
után Fehér Károly evangélikus lelkész 
imádkozott a hősökért. Őt követte egy 
zsidó munkaszolgálatos fiának éne-
kelt imája a zsidók nyelvén, amit rövid 
magyar imával zárt. Farkas Balázs re-
formátus lelkész imája előtt személyes 
emlékeire is kitért. Én, aki egészen 
hátul voltam, jól láthattam, hogy akik 
eddig nem igazán figyeltek, azokat is 

megfogta a bizonyságtétel. Spányi püspök úr megemlé-
kezése szintén lekötötte a hallgatóság figyelmét, még az 
alulról egyre inkább érezhető hideg ellenére is. 

A magyar himnusz eléneklése után koszorúzás alatt 
már közelebb mehettünk a tűzhöz a fáklya sorral. Köz-
ben ugyanis a meleg, a füst miatt többször távolodni 
kellett velük a tűztől. Kellett is ez a kis mozgás, mert egy-
re gyakrabban kellett figyelmeztetnem a fáklyák sorban 
tartására őket, lankadt a figyelmük...  A szózat elének-
lése, a záró trombitaszó után, láthatóan, a tervezettnél 
rövidebbre fogták az emlékezők az ismerősökkel való 
beszélgetést. Az őrségen kívül többen jöttek lábmelen-
getésre a tűz közelébe. Eszembe jutott, mi, jól felöltözött 
mai emberek 1 órát sem igazán bírtunk ki a -5 fokos 
hidegben. Milyen lehetett -20 fokban, havas lövészárok-
ban, hónapokat hiányos felszerelésben eltöltve állni, fe-
küdni, harcolni? Hálát adtam magamban, hogy 63 éve 
– az 56-os harcokat leszámítva –, béke van. Béke van 
úgy, hogy 66 éve valójában értelmetlenül kellett harcol-
ni, és sokaknak hősökké válni hazánktól távol. A záró 
trombitaszó elhangzásától számítva 10 perc múlva már 
alig voltunk a kápolna környékén. A máglyából a na-
gyobb hasábokat széthúzva a tüzet eloltottuk. Közben 
az aggregátor is leállt, a világítás megszűnt. A katonák 
és a cserkészek szedelőzködtek.

 Nekem is csak néhány pillanat maradt egy rövid imá-
ra, és annak a szándéknak az érlelésére, hogy nyáron, 
mint ahogy eddig is, többször  megállunk itt, emlékezni. 
Majd egy év múlva újra eljönni...

- Síró Imre -

 Ökumenikus megemlékezés a Doni kápolnánál
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Nyílt levél mindhárom gyülekezetrész tagjaihoz

Kedves Testvéreink! 

 
Gyülekezetünknek a Budai úti templomba járó húsz fős csoportja 2009. január 4-én egy bead-

ványt juttatott el a Dunántúli Egyházkerület Püspökéhez, de mivel ez a megkeresés nem szolgálati 
úton jutott el a Püspöki Hivatalba, ezért a Püspök úr állásfoglalásra visszaküldte azt a Presbitéri-
umnak. 

A levél tartalmának megismerése után döntött úgy a Presbitérium, hogy a beadványt aláíró 
Testvéreinket egy külön levélben keresi meg. Gondnoki karunk pedig e levél közzé tételéről ha-
tározott. Kapcsolataink szeretetteljes rendezését szeretnénk elérni még akkor is, ha a beadványt 
aláíró Testvéreink mind a Presbitérium, mind az Elnökség fegyelmi úton történő lemondatására 
szólították fel egyházkerületünk új Püspökét. (vö.: Máté 5,44) 

Nyilvánvaló, hogy a Magyarországi Református Egyház tagjának az vallhatja magát, aki Egyhá-
zunk Alkotmányát elfogadja. Ennek pedig egyik legfontosabb alaptétele a Kálvin Jánostól szár-
mazó úgynevezett presbiter-zsinati elv, amely kimondja, hogy a Református Egyház legalapvetőbb 
kormányozó testülete a presbitérium. Ebből következik, hogy a Zsinat tagjait is a presbitériumok 
választják meg. Ezért minden, a presbitériumokat megkerülő, netán azokat kijátszani akaró gyüle-
kezeti megmozdulás törvénytelennek minősül Anyaszentegyházunkban. Amit viszont a presbitéri-
umok bevonásával, azok megnyerésével szeretnének elérni gyülekezeti csoportok vagy egyházta-
gok, az mind megvalósul, ha egyéb szabályt vagy törvényt nem sért. Erre a közös gondolkozásra 
és közös tervezésre hívjuk újra a Testvéreket.

 
A legutóbbi (2005. évi őszi) székesfehérvári presbiter-választás eredményeként – figyelembe 

véve a templomba járók évek óta kialakult számarányait - a 32 fős testületben 8 presbiter képviseli 
a Budai úti, 4 fő a Maroshegyi, 20 fő pedig a Belvárosi gyülekezetrészt. A Budai úti gyülekezetrész 
terveit és elképzeléseit az onnan jelölt (ifj. László Tibor által is támogatott) és törvényesen megvá-
lasztott 8 Testvérünk képviseli a Presbitériumban.

 
Tájékoztatni szeretnénk Testvéreinket, hogy az össz-gyülekezet főbb missziói célkitűzései a kö-

vetkezők:
 
- Az elmúlt 10 évben bebizonyosodott, hogy új tagokat megszólítani, illetve az üdvösség számára 

megnyerni az evangélium hirdetése révén leginkább a két intézményünk által elért szülői, illetve 
rokoni rétegek között lehetséges. Ezért is kiemelten fontos mind az óvoda, mind az iskola beisko-
lázásban és fenntartásában a gyülekezetrészek összefogása. Mindez még egy egységes gyülekezet 
számára is nagyon komoly lelki és anyagi kihívást jelent, de hisszük, hogy Istenünknek az egyet-
értést megáldó kegyelme megsegít bennünket. (vö. 133 Zsoltár)

A város megszólítása, a reformátori alapelvek és felismerések közéleti megjelenítése, a székesfe-
hérvári ébredés munkálása legszentebb küldetése s egyben óriási felelőssége is a fehérvári refor-
mátusságnak. A magunk 12%-ával (ennyien vallották magukat reformátusnak Székesfehérváron 
a legutóbbi népszámláláskor) mi vagyunk az egyetlen protestáns közösség, akiknek esélyük van 
egy városi misszió kiépítésére és támogatására. Meggyőződésünk, hogy testvéri összefogásra, il-
letve vállvetve folytatott lelki küzdelemre van szükségünk Isten országa helyi növekedéséért, - nem 
pedig erőink megosztására.
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- Emlékeztetünk arra is, hogy a székesfehérvári reformátusok együttes szándéka volt az egyhá-
zi intézmények beindítása  azzal a céllal, hogy a következő generációk már keresztyén nevelést 
kaphassanak. Szeretettel kérjük az aláíró Testvéreket, hogy csatlakozzanak a gyülekezet ezen cél-
jaihoz. Mindnyájunk áldott érdeke, hogy minél több család gyermeke növekedhessen és tanulhas-
son református intézményekben.

- A Budai úti Templom építése, majd a Gyülekezeti Központ létesítése nagyon jó példája a szé-
kesfehérvári reformátusok összefogásának. A Nagyszombati úttól az Úrhidai útig, az egész város 
területén élő reformátusok - és nem csak reformátusok - anyagi áldozataival építkeztünk. Elgon-
dolkodtató, hogy a Budai útra járó Testvérek egy csoportja ezekről nem tudomást véve - nyilván 
fontos információk hiányában - , olyan célokat tűz ki maga elé, amelyek nem találkoznak a nagy 
közösség terveivel és egyházépítő szándékaival. Az is nagyon különös, hogy a köztük lévő presbi-
terek az új ciklus elmúlt, immár több, mint három éve alatt meg sem kísérelték, hogy elképzeléseik 
számára megnyerjék a Presbitériumot. Sőt, a testületet megkerülő, annak határozatait időnként 
kijátszó cselekedeteik, indulatos, sokszor vádaskodó felszólalásaik még messzebb sodorták a pres-
biterek döntő többségének érzéseit és terveit a sajátjukétól. Így pedig önállóságról még tárgyalni 
is lehetetlenség!  

- Szívesen megosztjuk a Testvérekkel azt az információt is, hogy a gyülekezetben pillanatnyilag 
több lelkészi állás van üresen, s ezen állások egyikére indította el a Presbitérium a lelkész-keresést 
az egyházi törvények szerint.

Szeretettel kérjük, hogy Testvéreink tájékozódjanak a gyülekezeti életet illetően. Állunk rendel-
kezésre a Lelkészi Hivatalban, vagy keressék a gyülekezet presbitereit, akik minden kérdésre kész-
ségesen válaszolnak.

- Szeretnénk tartani magunkat minden körülmények között az Igéhez: „Minden dolgotok szere-
tetben menjen végbe.” (1. Korinthus 16,14) Biztosak vagyunk benne, hogy az Isten országában 
semmilyen vádaskodás nem vezet eredményre. De az is bizonyos: a Református Egyházban nem 
maradhat meg az, aki felrúgja annak Alkotmányát. Szeretettel hívunk mindenkit: maradjunk meg 
együtt egyházunk alkotmányos keretein belül! Nyíltan szeretnénk hirdetni és vállalni a vélemé-
nyünket, ahogy az Ige tanítja, mert tudjuk, aki titokban szervezkedik, az a sötétség cselekedeteit 
viszi véghez. (vö.: János 3,20-21) Ezekben pedig ne legyen része egyikünknek sem! „Elvetjük a 
szégyenletes titkos bűnöket; nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, 
hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten 
előtt.” (2. Korinthus 4,2)

- A 2009. 02. 05. - én kelt, a gondnoki karral egyeztetett levelünket a Püspöki Hivatalon ke-
resztül küldtük meg, mivel szerettük volna, ha Püspök úr is érzékeli hozzáállásunkat, s megismeri 
szándékainkat. 

Szeretettel kérünk mindenkit Isten Igéje alapján: Utcán, autóbuszon, munkahelyen 
vagy a családjaink körében jót s jól mondjunk egymásról, hogy Urunk üzenete, amelyet 
őseink a címerünkbe választottak - valóra válhasson közöttünk! „Arról ismeri meg a 
világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János 13,35) 
Életünk, megnyilvánulásaink a város lelki ébredését, sokak üdvösségre jutását munkál-
ják - vagy rossz esetben, ugyanezt akadályozhatják! (vö.: Máté 18,7) 

az Egyházközség Elnöksége -
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Pál apostol írja: „Nem mintha már elértem volna mind-
ezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg 
is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jé-
zus.” (Filippi 3,12)

Szeretettel, Isten áldását kérve köszöntöm a Békesség 
újság olvasóit! Talán sokan még nem ismernek, vagy 
nem találkoztak velem személyesen. Lehetséges, hogy 
éppen a rohanás pillanataiban maradt el, az egymással 
való mélyebb beszélgetés. Bízom benne, hogy ezekre 
a beszélgetésekre előbb-utóbb sor kerülhet. Akik még 
nem ismernek, azokkal szeretnék néhány információt 
megosztani magamról a Kedves Testvéreknek.
Kovácsi Krisztiánnak hívnak, a múlt év november el-
sejétől, a Székesfehérvári Református Egyházközség, 
illetve a Maroshegyi Gyülekezeti rész segédlelkészeként 
szolgálok ebben a közösségben. Hiszem, hogy minden-
kit, aki a lelkészi pályát választotta, máshogyan hívta el 
az Úr erre a szolgálatra, van olyan, akit előbb, van, akit 
később szólít meg. Ebben az elhívásban nagy szerepet 
játszott saját gyülekezetem, a Bakonycsernyei Gyüleke-
zet és annak ifjúsági közössége, ahova konfirmálásom 
óta rendszeresen jártam. 

A péntek esti beszélgetések, bibliaolvasás, Isten Szent-
lelke által igazi közösségé formált mindnyájunkat. 
Tizenhét évesen, szakmunkástanuló koromban fogal-
mazódott meg bennem, hogy lelkész szeretnék lenni. Ez 

az elhatározás egyre 
erősödött bennem a 
Zirci Bútorgyárnál el-
töltött egy év alatt. Itt 
megismerhettem az 
ott dolgozó emberek 
mindennapi küzdel-
meit, de együtt osztoz-
hattam örömeikben is. 
Érettségi bizonyítványt 
Zircen szereztem, a 
Dolgozók Szakközép-
iskolájának nappali 
tagozatán. Ezután a 
2000/01-es tanévben 
– gyülekezetem jóvol-
tából – lehetőségem 
volt eltölteni Finnor-
szágban cserediákként egy évet. A Nivalai Gimnázium 
tanulójaként, megismerhettem egy új kultúrát, egy má-
sik gyülekezetet, és a finn nyelvet is sikerült jól elsajátíta-
nom. Miután hazajöttem Finnországból, egy rövid időt 
az építőiparban helyezkedtem el. Ezután jelentkeztem 
a Komáromi Selye János Egyetem Teológiai Karára, 
amit Isten kegyelméből 2008 nyarán fejeztem be. Hi-
szem, ahogy egykor Spuergon írta: „Az Isten országá-
ért végzett szolgálat minden megfontolást és fáradságot 
megér.” Még nem vagyunk a célnál, de minden új nap 
egy új kegyelem, ami által megragadhatjuk, érezhetjük 
Krisztus köztünk lévő jelenlétét. „Carpe Diem – Ragadd 
meg a napot” – vallották az ókori rómaiak. Keresztyén 
nyelven fogalmazva: Ragadd meg Krisztust, kapaszkodj 
az Ő kegyelmébe! Ahogy én ezt megtapasztaltam, kívá-
nom minden egyes olvasónak, és gyülekezeti tagnak, 
hogy a Testvérek is tapasztalják ezt meg!

Áldást és Békességet!
Kovácsi Krisztián 

Bemutatkozik gyülekezetünk 
         lelkipásztora, 
                    Kovácsi Krisztián

Szeretettel felhívjuk a hívek figyelmét arra, hogy ismét lehetőség van a 
személyi jövedelem adójuk 1%-os felajánlásával támogatni: 

A Magyarországi Református Egyházat – a technikai száma: 0066
A Székesfehérvári Egyházközség  Tanítvány Református Oktatási és Nevelési Alapítványát   

  adószáma: 18492532-1-07
A megtett felajánlásokat ez úton is köszönjük !

Házi praktikák gyûjteménye
Várjuk a különleges ötleteket, a háztartásokban hasznosítható fortélyok leírását háziasszonyoktól és 

természetesen „házi uraktól” is! Az írásos ötleteket, leveleket a 

Széchenyi utcai Gyülekezet Lelkészi Hivatalába kérjük leadni Somogyiné Gy. Mária nevére, vagy 

e-mailen a somogyine.mara@albaref.hu címre elküldeni. 

Köszönjük!
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A Székesfehérvár Reformá-
tus Egyházközségünk újjáa-
lakult énekkara, a Csomasz 
Tóth Kálmán Kórus huszon-
öt éves jubileumára készül.

A visszatekintés során év-
könyvet szeretnénk meg-
jeleníteni és egy kiállítást 
tervezünk rendezni fotók, 
újságcikkek, kották és egyéb 
emléktárgyak bemutatásá-
val. 
Ezek sikeres megrendezése érdekében felhívással for-
dulunk mindenkihez, de különösen régi énekkarosaink-
hoz, akik ilyen emléktárgyakkal rendelkeznek (1896-tól 
napjainkig), szíveskedjenek ezek eljuttatásával a szerve-
zők segítségére lenni! 
A kiállításra szánt anyagot borítékban névvel és címmel 

ellátva küldjék el a Székesfe-
hérvári Református Egyház-
község Széchenyi utcai Lel-
készi Hivatalába (Széchenyi 
utca 16. szám alá)! 
Minden anyagot visszaszol-
gáltatunk.
Régi énekkari tagjainkat 
várjuk jubileumi hangverse-
nyünkre, melyen közös ének-
lést is tervezünk.  A hang-
verseny várható időpontja: 
2009. május 17.

A szervezőbizottság nevében: Dóczi István, karnagy
Az idén 25. éves jubileumát ünneplő Csomasz Tóth Kál-
mán Kórus könyv-megjelentetését támogató jótékony-
sági hangversenyt rendez március 22-én, vasárnap, 17 
órakor a Széchenyi utcai református templomban.

Ha 20 és 30 év körüli fiatal vagy, főiskolán vagy egyete-
men tanulsz, vagy már évek óta dolgozol, akkor közöt-
tünk van a helyed. 
Ha szeretnél jó döntéseket hozni az életben, akkor kö-
zöttünk a helyed. 
Ha szeretnéd megismerni Istent és megtalálni életed ér-
telmét, akkor közöttünk a helyed.
Ha szeretnél barátokat, lelki testvéreket találni, akkor 
közöttünk a helyed. 
Ha szeretnéd megismerni Isten szavát és megérteni az 
Ő akaratát, akkor közöttünk a helyed. 

Gyere el minden pénteken este 7-re a református gyü-
lekezeti központba (Széchenyi utca 16. emeleti terem), 
ahol együtt tanulmányozzuk Isten Igéjét. Rövid éneklés 
után együtt figyelhetünk Isten szavára, majd az alkalom 
második felében kötetlenül beszélgethetünk, teázha-
tunk, társasjátékozhatunk. 

Szeretettel várunk Benneteket. Hívjátok el a veletek ha-
sonló korú barátaitokat is! Az alkalmakba folyamatosan 
be lehet kapcsolódni! Ne  várjatok, jöjjetek el, és halljá-
tok meg Isten nektek szóló üzenetét!

Minden nagyifis és gyülekezeti alkalomra szeretettel vá-
runk Benneteket!
Iratkozzatok fel az ifis levelezőlistára, hogy minden hé-
ten a legfrissebb infókat kapjátok meg!

További információ Farkas Balázs beosztott lelkésznél a  
farkasbalazs@albaref.hu emailcímen.

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” 
Római levél 10, 17.

25 éves jubileumára készül egyházközségünk énekkara

Hívogat a „Nagyifi   -  20-on túliak köre 
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Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30  Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00  Istentisztelet, gyermek-istentisztelet, ovis istentisztelet;
11:30  Énekkari próba
17:00  Istentisztelet (Nyári időszámítás alatt 18:00)
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Hétfő:  17:00 Szenvedélybetegségből szabadulást keresők és  
               azokat segítők összejövetele ( Kékkereszt csoport )
Keddenként:
  első kedd: „Egymás terhét hordozzátok” imaóra
  második: Presbiteri bibliaóra
  harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelői előkészítő
  negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Baba-mama kör az év minden páros szerdáján 10-kor
Csütörtök 16:00   Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00   Gyülekezeti bibliaóra
      (előtte fél héttől imaközösség)
Péntek      18:00  Felnőtt konfirmációi óra
Péntek      19:00  Húszon túliak köre
Szombat: 17:00  Ifjúsági kör
Szombat: 18:30  Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 16:45 Fiatal nők köre 
Minden hó 1. szerdáján 15:00 Nyugdíjas lekész házaspárok, 
           illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 2. vasárnapján  Teázás a 10 órás istentisztelet 
                   után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 3. vasárnapján 15:00 Családos délután a 
                                                      Gyülekezeti Központban 
Minden hó utolsó vasárnapján 17:00 A vígasztalás evangéliuma - 
                                                               istentisztelet gyászolóknak

Maroshegy

Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban
Kedd:       16:00 Házi Bibliaóra

Budai út

Vasárnap:  10:00 Istentisztelet
Péntek:      16:00 Bibliaóra
Urnatemető nyitva: csütörtökön 16-18 óráig,
                                pénteken 17-19 óráig

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: 30/630-8801; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok:
Somogyi László, 

Farkas Balázs, Kovácsi Krisztián
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Adminisztrátor: Schvanner Istvánné 
Bankszámla szám: 

UniCredit 10918001-00000021-42850004

– Tanítvány Református Oktatási és
Nevelési Alapítvány –

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. 
Tel.: 22/312-785

Bankszámla szám: OTP 11736006-20349613
Adószám (Szja 1%-hoz): 18492532-1-07

 Református Egyház technikai száma: 
(Szja 1%-hoz): 0066

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár Széchenyi u. 16., Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezető óvónő: Mocsáriné Brunner Boglárka

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Tel.: 06-22/310-018, e-mail: iskola@albaref.hu 
Igazgató: Pojányi Balázs

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETÔSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Szűcs Gábor
Nyomdai munkák: Duna-Print Kft.

Felelős vezető: Farkas István

Letölthető igehirdetések Mp3 formátumban!          e-mail: bekesseg@albaref.hu           www.albaref.hu

Köszönet és hála minden szülőnek és egyháztagnak, 
akik az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, il-
letve mindazoknak, akik adományaikkal segítették intéz-
ményeink működését! Szeretettel kérjük, hogy teljesít-
sék folyamatosan ígéretüket, mert csak így biztosítható 
iskolánk, illetve óvodánk zavartalan fenntartása. Az 
egyházközség csak rövid távon tudja megelőlegezni a 
működéshez a normatíván felül elengedhetetlenül szük-
séges összegeket.

A Gyülekezeti Központ kölcsönének törlesztésére szánt 
adományokat az alábbi bankszámlára várjuk köszönettel:

UniCredit 10918001-00000021-42850004
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Gyülekezeti programjaink

Evangelizációs alkalmak
 Időpont: március 5-7., csütörtök-szombat, 18 óra
 Helyszín:  Gyülekezetünk Maroshegyi imaháza

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió bemutatkozása
 Időpont: március 8., vasárnap 10 – 11 óra
 Helyszín: Széchenyi utcai templom

A Kálvin évben jubiláló konfirmáltak találkozója
 Időpont:  március 22., vasárnap,  15– 17 óráig
 Helyszín: Gyülekezeti központ, Széchenyi u. 16.
 Bárhol is konfirmált, itt külön hellyel várjuk!  Ez az az alkalom, ahol valakit külön azért 
 ünnepelünk, mert néhány kerek éve konfirmációi fogadalmat tett! Szeretettel hívjuk és várjuk 
 mindazokat, akik 2009-ben, a jubileumi Kálvin évben 20, 25, 30, 35... éve fogadtattak be a 
 magyar reformátusok nagy családjába.  
 Közösen eltöltött hálaadó perceket szeretnénk mindenki számára kedves emlékké tenni. 
 Őszinte örömmel fogadunk minden kedves jubilálót! Aki hallja, adja át, hiszen számos 
 érdekelt testvérünkről nincsenek adataink, mivel vagy nem Székesfehérváron részesültek
 a konfirmációi áldásban, vagy azóta más helyre költöztek. 

Magyar-magyar találkozó
 Időpont: április 18., szombat, 15 óra 
 Helyszín: A Régió Háza (korábban Technika Háza)
 Magyar-magyar testvérgyülekezeti találkozó a jubileumi Kálvin évben. 
 Híres reformátorunk, Kálvin János születésének 500. évfordulójára emlékezve szeretettel 
 várjuk testvérgyülekezeteink küldöttségeit (Gyulafehérvár, Bácskossuthfalva, Huszt, Martos) 
 és mindazokat, akik mai határainkon túlról telepedtek Székesfehérvárra! 
 A színes és testvéri légkörű délutánon vendégeink lesznek: Steinbach József, a Dunántúl 
 új református püspöke, Dr. Prof. Balla Péter budapesti teológiai tanszékvezető tanár, 
 Pálffy István újságíró, Média-szakember, valamint a helyi Református Általános Iskolánk 
 színjátszói, illetve a szintén helyi, de a határokon túl is ismert Csomasz Tóth Kálmán Kórus.   
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Női csendesnap
 Időpont: április 4., szombat,  10 – 11óra
 Helyszín: Gyülekezetünk Budai úti temploma (Budai út 113.)
 Téma: a homeopátia
 Ugyanaznap délután kézműves, tavaszváró foglalkozást szerveznek a 
 Széchenyi utcai gyülekezeti házban

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy Egyházközségünk aktuális eseményeiről, 
programjairól gyülekezetünk rendszeresen frissített weboldalain is tájékozódhatnak. 
Címük:  www.albaref.hu/letölthető anyagok/eseménynaptár, illetve a 
               www.albaref.hu/sajto.
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János 16,12-24  Aki a teljes igazságot ismeri

Később is, de fiatalon különösen tud bántani minket 
az igazságtalanság. Amikor egy tanár vagy egy szülő 
nem járva utána a teljes igazságnak, döntést hoz: ez 
nagyon tud fájni! Miért nem hallgatott meg? Miért 
nem kérdezte meg azt a másikat is? Miért nem veszi 
észre, hogy mennyire elfogult, s hogy a tények meny-
nyire másról szólnak?
Jézus azt mondta az ő Lelkéről, a Szentlélekről, hogy 
amikor elküldi maga helyett, akkor az övéi számára 
folyamatosan leleplezi az igazságot. Ha Jézus Krisz-
tus az életed Ura, olyan dolgokat láthatsz és tehetsz 
meg, amit a világ fiai sohasem!
Felfedezed, hogy az igazságtalanságok és hazugsá-
gok mögött ki áll: „Nem állt meg az igazságban, mert 
nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a 
magáéból szól, mert hazug és a hazugság atyja.” /
János 8,44/ Rájössz, hogy az a másik ember nem fel-
tétlenül rosszindulatú, hanem maga is egy vagy több 
hazugság áldozata. A Lélek által észre veszed, hogy 
amikor imádkozol igazságtalan embertársadért, ak-
kor múlni kezd a haragod, s vágy ébred benned a 
kapcsolatotok rendezésére! Meglátod szíve igazi 
mozgatórugóit, megpillantod gyenge pontjait, és - 
mégsem ütöd le a „forintos labdát”! 
Micsoda új felfedezések! Pedig eddig azt gondoltad, 
hogy jogos lenne  visszavágnod! S most inkább örülni 
szeretnél vele, megszorítani a kezét, átölelni a dere-
kát...
De nem csak új látásod lesz az élet dolgairól a Lélek 
által, hanem olyan dolgokat tehetsz meg, amit Nélkü-
le egyetlen ember sem képes: Békés szívvel békét ke-
resve odaléphetsz ahhoz, aki megbántott, hogy meg-
kérdezd: Nem bántottad-e meg te valamivel? Virágot 
vehetsz annak, aki elfelejtett... Ajándékot vihetsz 
annak, aki megrabolta igazságodat... Imádkozhatsz 
azért, aki ellenségeddé lett! Ilyen nincs! - mondhatná 
valaki. De a Lélek által mégis van - próbáld ki!  
/Lukács 11,13/

János 16,25-33   Közvetlen kapcsolat

Előfordul, hogy közvetíteni kell apa és fia, anya és 
lánya között. Általában „nem szeretem” időszakok 
ezek: puskaporos levegő, erős indulatok, meggon-
dolatlan szavak jellemzik, vagy előzik meg az ilyen 
időket. Bár fáj a sérelem, ami ért, és nagyon biztos 
vagyok az igazamban a másikkal szemben - álljak a 
barikád bármelyik oldalán -, mégis a szívem mélyén 
alig várom, hogy kibékülhessünk... Hiszen mégis csak 
az én apám! Mégis csak az én lányom...
Jézus Krisztus világossá tette, hogy mennyei Atyánk 
jogosan haragszik ránk: Egyetlen hazugsággal, tisz-
tátalan beszéddel haragra ingereltük, mert Ő tudja, 
milyen iszonyúan romboló minden hamisság ebben 
a világban! Minden bűnünk roncsolja azt, amit Ő ép-
nek és szépnek teremtett! S mégis közvetlenül maga 
elé állít: „Maga az Atya szeret titeket”. /27. v./ Amióta 
Jézus Krisztus lett a közbenjáró Isten és az emberek 
között, azóta új fejezet kezdődött ebben a kapcsolat-
ban: Hihetetlenül közvetlenül, mélységesen őszintén 
és egészen személyesen állhatunk a mindenség Ura 
elé, aki pedig gyűlöl minden tisztátalanságot, hazug-
ságot és bűnt. De Jézusért, az Ő haláláért és feltáma-
dásáért úgy tekint ránk, mint legkedvesebb sajátjaira. 
Akinek már van gyermeke az tudja: Akármennyire 
szeretem mások gyerekeit, a sajátjaim mégis mások! 
Bátran állj egészen közvetlenül az Úr elé! Oszd meg 
Vele a gondolataidat, kérd a tanácsát a terveidhez, 
bíztasd, hogy állítson meg, ha rossz felé mennél. 
Gyengéd Ő és gondosan odafigyelő, rád törni, meg-
bántani téged még véletlenül sem szeretne. De ne 
feledd: Azért lett Atyád szíve ilyen irgalmas és közvet-
len hozzád, mert a büntetés napján Jézus a helyedre 
állt! Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen. 
Újra egészen közvetlen kapcsolatunk a menny és föld 
Urával!

Somogyi László


