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A gyülekezetalapításról

Lelkipásztoraink és a presbitérium Jézus Krisztus 
missziói parancsának engedelmeskedve (ld. Máté 
28:18–20; Márk 16:15; Lukács 24:47) időszerűnek 
látják egy új gyülekezet megalapítását városunkban. 

Ez okból a Székesfehérvári Református Egyházköz-
ség presbitériuma 2019. 12. 01-jén új anyaegyház-
község megalapításáról nyilvánította ki szándékát. A 
gyülekezetalapítással célunk az evangélium még ha-
tékonyabb és szélesebb körű hirdetése a városunk-
ban élők között.

Az új egyházközség létrehozásával Székesfehérvár 
területén két önálló anyaegyházközség jön létre, 
amelyek területi határait a 4. oldalon lévő térképek 
szemléltetik.

A szervezeti átalakulás tervezett időpontja: 2021. 
január 01. A két önálló református egyházközség 
főbb adatai az alábbiak lesznek:

Név: 
SZÉKESFEHÉRVÁR-BELVÁROSI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Székhely: 
8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.

Lelkipásztora: 
Szász Zoltán

Név: 
SZÉKESFEHÉRVÁR-BUDAI ÚTI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKÖZSÉG
Székhely: 

8000 Székesfehérvár, Budai út 113.
Lelkipásztora: 

Berze János

Egyházi törvényeink szerint egy egyháztag ahhoz az 
egyházközséghez tartozik, amelynek területén beje-
lentett állandó lakcíme van. Az új egyházközség ala-
pítása során a területi határtól függetlenül minden 
egyháztagnak biztosított, hogy megválassza, melyik 
gyülekezethez kíván tartozni.
Kérjük, hogy a hátoldalon lévő várostérképen ellen-
őrizze, hogy Ön és református családtagjai a szer-
vezeti változást követően területileg melyik egyház-
községhez fog tartozni. Amennyiben a lakhelye 
szerintit választja, úgy semmi teendője nincs. 
Azonban, ha Ön és családtagjai nem a lakhelyük 
szerinti egyházközséghez kívánnak tartozni, kérjük, 
hogy a csatolt nyilatkozatot töltsék ki, és juttas-
sák el a lelkészi hivatalba.
A kitöltött nyilatkozatokat leadhatják személyesen, 
vagy postai úton is beküldhetik a 8000 Székesfehér-
vár, Széchenyi utca 16. címre. Kérjük, hogy a család 
minden, választói névjegyzékben szereplő, reformá-
tus tagja külön nyilatkozatot töltsön ki és azt legké-
sőbb 2020. május 31-ig juttassák el hozzánk a két 
egyházközség választói névjegyzékének összeállítása 
érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy a szabad gyülekezetválasztás jo-
ga a későbbiekben is megillet minden egyháztagot. 
Ha a jövőben szeretne a másik gyülekezethez tar-
tozni, ilyen irányú szándékát a lelkészi hivatalokban 
szükséges bejelenteni. Természetesen az egyháztag-
ságtól függetlenül bármelyik gyülekezet alkalmai, 
rendezvényei szabadon látogathatóak.
Bízunk benne, hogy a két önálló gyülekezet betölti 
Krisztustól nyert küldetését, és a két gyülekezetben 
minden székesfehérvári református lelki közösséget 
talál!
Székesfehérvár, 2020. március 1.

 A Presbitérium

Kedves Testvérünk!
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Gyülekezetalapítás és önállósodás 
a Szentírás és református hitvallásaink tükrében

A Székesfehérvári Református Egyházközség közel kétszáz 
éves történetében (alapítva 1824-ben) Istentől kapott áldás 
a gyülekezetalapítás. Ezzel a lehetőséggel élve fontos meg-
vizsgálni, hogy milyen igei és hitvallási érvek vezérlik ezt 
a korszakalkotó és reformátusságunk jövőjét meghatározó 
döntést. Egyházközségünk Presbitériuma ezen érvek men-
tén tanácskozta és hozta meg azt a döntést, hogy önálló 
szervezetű gyülekezetet alapít. Alábbiakban ezeket az érve-
ket vesszük sorra.

1. Az Egyház, és benne a Református Egyház első és legfon-
tosabb küldetése a bűn által elveszett ember szabadulásá-
nak a hirdetése, amit Jézus Krisztus váltságműve, közismer-
tebb nevén az evangélium tesz lehetővé. Jézus parancsba 
adta, hogy az evangélium hirdettessék, és ennek elfogadá-
sa által legyen lehetséges a bűnből és örök kárhozatból való 
szabadulás (ld. Máté 28:18–20; Márk 16:15; Lukács 24:47, 
Heidelbergi Káté 54. kérdés, II Helvét Hitvallás XVII. fej.). 
Ezt látjuk az első gyülekezetek és az azokat sorra követő 
gyülekezetek megalakulásában (az Apostolok Cselekede-
teinek könyve végig erről szól!) Ezért nevezték eleink az 
Egyházat Idvháznak, mai szóhasználattal Üdvháznak, mert 
az Egyház elnevezésnek a magyar nyelvhasználatban ez az 
eredete. Üdvház, vagyis az a közösség, ahol az üdvösség 
hirdettetik. Ebből következendően mindent ennek a külde-
tésnek és célnak kell alárendelni!

2. Az első tanítványok, köztük Pál apostol, felismerve Isten 
akaratát Jézus misszió parancsában, sorra alapítja a gyüle-
kezeteket, amelyekből további új gyülekezetek indulnak el 
(ApCsel 16:9 és 12, Róma 15:19 és 23). És ez a folyamat 
azóta is tart!

3. Egyházközségünk jelenlegi működésére jellemző az ún. 
népegyházi keret, ami azt jelenti, hogy sokan úgy élik meg 
az egyházhoz való tartozásukat, miszerint így kapták, örö-
költék őseiktől, és csupán az irántuk való tiszteletből, ha-
gyományból tagjai, és nem az evangélium tanítása szerint. 
Ez a létforma abban is megnyilvánul, hogy az egyház tagjai 
nem az eredeti rendeltetés szerint kívánnak az egyházhoz 
tartozni, hanem csupán szolgáltatásait akarják igénybe ven-
ni (értsd: keresztelő, konfirmáció, házasságkötés-megáldás, 
gyászistentisztelet, nagy ünnepek stb.). Tehát nem aktív és 

szolgáló tagjai az evangélium szerint. Ezt a létformát fenn-
tartani engedetlenség lenne az Egyház Ura ellen!

4. Egyházközségünk szerveződése, nagyságánál és három 
istentiszteleti helyen való működésénél fogva bonyolult 
és sok esetben átláthatatlan szervezési nehézségekkel néz 
szembe. Egy mondás szerint, ami nem működik egysze-
rűen, az egyszerűen nem működik. Ennél fogva nem en-
gedhetjük, hogy a szervezeti forma akadályozza az elején 
ismertetett legfontosabb küldetését az Egyháznak és benne 
a gyülekezetünknek. Ezért célravezetőbb egy kisebb, átlát-
hatóbb és hatékonyabb szervezeti formában működni.

5. Jézus Krisztus számos tanításában arról beszél, hogy ta-
nítványainak közössége szeretetközösség. Szeretetközössé-
get csak úgy lehet a gyakorlatban megélni, hogy ismerjük, 
számon tartjuk egymás életét, figyelünk egymásra kölcsö-
nös és egymásnak szolgáló lelkülettel. Ez egy nagy szerve-
zeti egységben, ahogy most létezünk, nagyon nehéz, sőt 
lehetetlen.

6. Ahány gyülekezet, annyi féle is létezik. Minden egyes 
gyülekezetnek megvan a maga sajátossága, amiben külön-
bözik a másiktól. Ezt az egyéni szabadságot és áldást annak 
a célnak lehet alárendelni, hogy a vallástalan embereknek 
több lehetőség adatik a gyülekezetek valamelyikében való 
elköteleződésre.

7. Mai kutatások számossága bizonyítja, hogy az új gyüle-
kezetek sokkal hatékonyabban tudnak elérni, megszólítani 
olyanokat, akik vallástalanok, de van lelki igényük az Isten 
keresésére. A minket körülvevő város lakosságának a val-
lástalan mivoltát figyelembe véve ez egy nagyon fontos és 
kihasználásra váró feladat.

8. Istennek az Egyházra vonatkozó számos ígéretét figye-
lembe véve, töretlen hittel bízhatunk abban, hogy amikor 
neki engedelmeskedünk, és minden döntésünket az Ő aka-
ratához való igazodás jellemzi, akkor Isten bőségesen meg-
áldja az övéit és minden szükségünket betölti. Ne féljünk 
tehát neki engedelmeskedni az új gyülekezet alapításában 
sem!

Szász Zoltán lp.

Gyülekezetünk életében a számos ünnepi esemény és 
missziói szolgálat mellett több olyan jeles esemény is 
történt a 2018–19. évek folyamán, ami elindított egy ta-
nácskozási folyamatot a presbitériumon belül a Budai úti 
gyülekezetrész önálló anyaegyházközséggé alakulásának 
lehetőségéről. Csak hogy a legfontosabb új körülménye-
ket megemlítsük:

• 2018 őszétől beosztott lelkipásztor is segíti a parókus lel-
kész szolgálatát Nt. Ludvigné Izsay Szilvia személyében.

• 2018 novemberében elkészült az új Gyülekezeti Ház 
(Budai út 113. A. épület): az adventi családi készülő-
dést, az idősek karácsonyát és a szilveszteri közösségi 
alkalmat már ott tartottuk.

Összefoglaló tájékoztatás
az új anyaegyházközség-alapítás folyamatáról
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• 2019 januárjában hivatalosan is megkaptuk a haszná-
latbavételi engedélyt, és január 9-ével a hétközi alkal-
mak elindultak a Gyülekezeti Házban.

• 2019. március 10-től két istentisztelet van a Budai úti 
templomban, 9 és 10 órakor.

• 2019 áprilisában Berze János lelkipásztor és családja 
beköltözött az új parókiába.

• 2019. május 19-én, vasárnap Ft. Steinbach József püs-
pök és Nt. Imre Bálint esperes az új létesítményt felszen-
telték és az emléktáblát felavatták Isten dicsőségére!

• 2019 júniusában az evangelizáció és a napközis gyer-
mektábor is már a Gyülekezeti Házban valósult meg!

• 2019. szeptember 29-én ünnepeltük a Budai úti isten-
tiszteletek elindulásának 25 éves évfordulóját.

• 2019 novemberében a parókus lelkipásztorok, Berze 
János és Szász Zoltán a presbitérium felkérésére írásos 
tanulmányaikban osztották meg egységes látásukat a 
gyülekezetalapítás áldásairól.

• 2019. december 1-jén a presbitérium határozatokban 
nyilvánította ki elvi támogatását az új anyaegyházköz-
ség-alapításhoz, és a további részletek kidolgozásához 
Szervező Bizottság felállítását kezdeményezte.

Összegezve a fenti körülményeket: • A Budai úton 
1994-ben indultak el a rendszeres istentiszteletek. • 5 év 
elteltével, 1998-ban a presbitérium és az egyházmegye 
a gyülekezetrészből érkező megkeresésre megvizsgálta a 
gyülekezetalapítás kérdését, és akkor nem látta sem idő-
szerűnek, sem törvényileg megalapozottnak. • A 25 éve 
még gyülekezetkezdeményként indult Budai úti gyüleke-
zetrész mára a törvényi feltételeknek megfelelő, fejlődő és 
életképes közösséggé vált. • A gyülekezetalapítás ügyé-
ben az egyházmegye és az egyházkerület elnöksége is ki-
fejezte támogatását.

A 2019. december 1-i támogató presbitériumi ha-
tározatok összegzése:
• A presbitérium név szerinti szavazással kinyilvánít-

ja szándékát a Magyarországi Református Egyház 
Alkotmányának 19.§-a alapján 2021. január 1-től új 
egyházközség felállítására a Budai úti gyülekezetrész 
területén. A presbitérium az új anyaegyházközség 
megalapításának előkészítésére szervezőbizottságot 
hoz létre.

• Részletes állásfoglalás: 1) Örömmel és hálaadással 
állapítjuk meg, hogy a 25 éve gyülekezetkezdemény-
ként indult Budai úti gyülekezetrész önálló anyaegy-
házközséggé alakulásának kérdését a presbitérium 
megvizsgálta, és támogatja a gyülekezetalapítást a 
Magyarországi Református Egyház alkotmánya és 
hatályos törvényei szerint. 2) A gyülekezetalapítás 
nem csupán szervezeti, hanem missziói ügy is egy-
ben. Meggyőződésünk, hogy az önálló gyülekezet 
megalakulása a lélekmentés misszióját nem korlátoz-
za, hanem kiteljesíti azt. Éppen ezért a szervezeti for-
máinknak is a lélekmentés misszióját kell támogatnia 

és szolgálnia: „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egye-
nessé ösvényeit!” (Mk 1:3) Valljuk, hogy az Istentől 
való függés azt jelenti, hogy nekünk állandóan Istenre 
kell hagyatkoznunk! A gyülekezetalapítás még több 
missziói erőforrást szabadítana 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 gondo-
latoknak megfelelően az egyházközség presbitériuma 
haladéktalanul megkezdi a gyülekezetalapítás törvé-
nyi 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 lelkiis-
merettel és Urunk még nagyobb dicsőségére!

A 2020. január 14-i presbitériumi döntés a szer-
vezőbizottság megbízásáról:
• A fenti presbitériumi döntések következményeként a 

Székesfehérvári Református Egyházközség presbitéri-
uma létrehozta a Szervező Bizottságot, amelynek tag-
jai: Berze János és Szász Zoltán lelkipásztorok, Incze 
Sándor, Fülöp Zoltán, Siró Imre, Szanyó Gábor, Bíró 
Zsuzsa és Szabó Sándor presbiterek.

A 2020. február 25-i presbitériumi döntés az új 
parókiális körzetekről:
• A Székesfehérvári Református Egyházközség Presbité-

riuma egyhangúan úgy határozott, hogy a leendő új 
Székesfehérvár Budai úti Református Egyházközség 
területét Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén belül az alább felsorolt utcák határvonalá-
tól keletre eső területben határozza meg: a Kiskút útja, 
a Zámoly, Forgó, Cserkész, Móricz Zs. utcák, a Király 
sor, valamint a Madách I. utca (részletek a körlevélben 
és az ahhoz tartozó térképen olvashatók). A területha-
tárok nem az utcák középvonalán húzódnak. Azaz a 
területhatáron lévő nem töredék utcák mindkét oldala 
minden esetben az új Budai úti anyaegyházközséghez 
tartozik. A töredékutcák Budai úthoz tartozó címei: Be-
rényi 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.

Az új egyházközség létrehozásával Székesfehérvár város-
ban és közigazgatási területén két önálló anyaegyházközség 
jön létre (részletek a körlevélben). A szervezeti átalakulás 
tervezett időpontja: 2021. január 1. Egyházi törvényeink 
szerint az egyházközségek területi alapon szerveződnek. 
Természetesen székesfehérvári lakcímmel nem rendelkező 
személy is lehet egyháztag valamelyik gyülekezetben! Az új 
egyházközség-alapítás során, a területi határtól függetlenül 
minden egyháztag eldöntheti, melyik gyülekezethez kíván 
tartozni. Ehhez szeretne információt és segítséget nyújtani 
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M I N T ANév (nyomtatott betűvel) ...............................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező) ........................................................................................

E-mail-cím (nem kötelező) ...........................................................................................

Nyilatkozom, hogy (a megfelelő négyzetet beikszelve):

   a Székesfehérvár-Belvárosi Református Egyházközséghez kívánok tartozni. 

   a Székesfehérvár-Budai úti Református Egyházközséghez kívánok tartozni. 

Székesfehérvár, 2020. ............................ ........
          ............................................ 
                         aláírás

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a fent közölt személyes adataimat a Székesfehérvári Református Egyházközség 
az adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelje.

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Berze János; Szerkesztő: Ujváriné Császár Boglárka

Nyomdai munkák: Bezsit Bt., Felelős vezető: Farkas István
A Békesség újság önköltséges. Adományokat elfogadunk a lap kiadásához. Köszönjük!

a Békesség újság eme különszáma és az ebben olvasható 
körlevél. Ez a folyamat egyben arra is kiváló lehetőség, 
hogy a még   nem regisztrált, azaz a választói névjegyzék-
be fel nem vett, de gyülekezetünkhöz tartozó, felnőtt korú 
és templomba járó tagjaink kérjék felvételüket az általuk 

kiválasztott egyházközség tagjai közé!

A rendelkezésre álló dokumentumokból szerkesztette 
Berze János 
lelkipásztor

ÁTJELENTKEZŐ NYILATKOZAT


