
IDŐKÖZI PRESBITERVÁLASZTÁS
„Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik,

böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.” ApCSel. 14,23

MIÉRT KELL IDŐKÖZI 
PRESBITER VÁLASZTÁST TARTANI?

2021. január 01-től a Budai Úti Egyházközség 
megalakulásával a Presbitérium számaránya 
megváltozott. A Belvárosi Református Egy-
házközség működését a Mezőföldi Reformá-
tus Egyházmegye közgyűlése 18 fő presbiter 
és 5 fő pótpresbiter tagsággal hagyta jóvá. 
Jelenleg 15 fő presbiter és 0 fő pótpresbiter 
tagja a Presbitériumnak. Az időközi presbiter 
választás célja, hogy az aktuális presbiteri cik-
lus végéig, 2023-ig pótolja a hiányzó presbiteri 
és pótpresbiteri helyeket. Az időközi presbiter 
választáson döntünk a főgondnok személyé-
ről, továbbá 3 fő presbiteri tisztségről (2 fő 
Széchenyi utca és 1 fő Maroshegy) és 5 fő pót-
presbiteri tisztségről (4 fő Széchenyi utca és 1 
fő  Maroshegy).
A presbiterek az egyházközség nem lelkészi 
tisztviselői, az egyházközség életének felelős 
irányítói, akiket az egyházközségi választói 
névjegyzékébe felvett egyháztagok közül le-
het megválasztani. 

A VÁLASZTÁS HELYE ÉS IDŐPONTJA

Jelen kiadványban és a presbiter választói köz-
gyűlést megelőző vasárnap (október 3-án) 

bemutatkoznak a presbiter jelöltek. Kérünk 
minden választó jogú egyháztagot, hogy fi-
gyelmesen olvassa el a bemutatkozásokat és 
a presbiteri tisztséggel kapcsolatos fontos tud-
nivalókat!
Egyházközségünkben 2021. október 10-én, 
vasárnap, mindkét gyülekezetrészben, te-
hát a Széchenyi úton a 8:30-as és a 10 órás 
istentiszteleteken, és Maroshegyen 9 óra-
kor, az egyházközség minden választójog-
gal rendelkező, vagyis a választói névjegy-
zékben szereplő teljes jogú egyháztagjának 
joga és lehetősége van élni a választójoggal.
A választás az egyes gyülekezetrészek közti 
arányosítás érdekében együttes szavazólap-
pal történik.
Az egyházközségi választói közgyűlés meg-
tartására az istentisztelet keretében kerül sor, 
a választás titkos szavazással történik. A vá-
lasztás napjának délutánján, 17:00 órakor, 
istentisztelet keretében ismertetjük a vá-
lasztás eredményét.
Szeretettel kérünk minden választásra jogosult 
testvért, hogy Isten iránti felelősséggel hor-
dozza a presbiterek megválasztását. Ebben 
kívánunk segítséget nyújtani az alábbi fontos 
tudnivalókkal a presbiteri tisztséget illetően. 

Szász Zoltán
lelkipásztor
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A PRESBITERI TISZTSÉG BIBLIAI ALAPJAI

A papság Lévi törzseből, a nép vezetői pedig a 
többi törzsből kerültek ki, és általában tekintélyes 
családfők voltak, akik nemcsak saját házuk népét 
igazgatták, hanem mint testület, a nép vagy a tele-
pülés közös képviseletét is ellátták.
„Menj, gyűjtsd össze Izráel véneit” – mondja Mó-
zesnek az Úr – „és ha hallgatnak a szavadra, akkor 
menj be Izráel véneivel együtt Egyiptom királyá-
hoz.” (2Móz. 3,16; 18).
Az Ószövetség első „presbitérium”-a Jetró taná-
csa szerint:
„Szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hű-
séges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést” 
(II. Móz. 18:21)
Korábban nem tisztség volt, csak egy minőségi 
jelző. Némelyik országban és némelyik protestáns 
egyházban ma is csupán „idősebb” egyháztagok-
ról beszélnek, ahogyan Pál apostol is egy helyen 
így emlegeti őket:
„… elküldött Efézusba és magához hívatta a gyüle-
kezet véneit” (Csel. 20,17)
és azután nekik mondja:
„Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész 
nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, 
hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulaj-
don vérével szerzett” (Csel. 20,28).
Ugyanakkor más helyen kimondottan a presbite-
rekről szól:
„A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbe-
csülést érdemelnek; elsősorban azok, akik az igehir-
detésben és a tanításban fáradoznak” (I. Tim. 5,17).
Itt presbiter néven szerepelnek az igehirdetők is, 
sőt, János apostol leveleiben magát is „presbiter” 
néven mutatja be. Péter apostol kimondottan a 
presbitereknek írja a következőket:
„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, 
a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, 
valamint eljövendő dicsőségének is részese: legel-

tessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kény-
szerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem 
készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk 
bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” 
(I. Pét. 5,1-3)
A presbiterek jellemvonásait a püspökök és diakó-
nusok vonatkozásában így írja le az Ige:
„Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, 
jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök 
legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, 
józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkal-
mas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megér-
tő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, 
aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit enge-
delmességben és teljes tisztességben neveli. Mert 
ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, 
hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne 
újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuval-
kodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szüksé-
ges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen 
róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába 
essék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók 
legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen bori-
vás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akik-
ben megvan a hit tiszta lelkiismerettel. De ezeket 
is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, 
ha feddhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszte-
letre méltó legyen: nem rágalmazó, mértékletes, 
mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfe-
leségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a ma-
guk háza népét jól vezetik” (I. Tim. 3,1-12).
Hasonlóan jellemzi az apostol másutt is a presbi-
tereket:
„Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az 
elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket ál-
líts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam 
neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű 
férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók ki-
csapongással, és nem engedetlenek. A püspök 
ugyanis, mint Isten sáfára, legyen feddhetetlen, 

FONTOS TUDNIVALÓK A PRESBITERI TISZTSÉGRŐL
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nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, 
nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendég-
szerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, 
önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással meg-
egyező igaz beszédhez, hogy az egészséges taní-
tással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az el-
lenszegülőket.” (Tit. 1,5-9.)

A PRESBITERI TISZT A II. HELVÉT 
HITVALLÁS ALAPJÁN

A II. Helvét hitvallás XVIII. fejezete foglalkozik az 
anyaszentegyház szolgáival, azok rendeltetésével 
és kötelességeivel. A presbiterekről ezt mondja:
„A presbiterek idősebb emberek és mintegy szen-
átorai és atyjai a gyülekezetnek és azt üdvös ta-
nácsaikkal igazgatják.”
Az egyházi szolgák választásáról:
„Az egyházi szolgákat meg kell hívni és törvényes 
egyházi választással meg kell választani, azaz vá-
lassza ki őket lelkiismeretesen az egyház vagy azok, 
akiket erre az egyház kiküldött, szép rendben, za-
vargás, pártoskodás és marakodás nélkül. De ne 
akárkit válasszanak, hanem alkalmas embereket, 
akik szent és igaz tudománnyal, kegyes ékesszólás-
sal, természetes bölcseséggel, mértékletességgel és 
életük tisztességével tűnnek ki az apostoli előírás 
szerint, amelyet az apostol a Timótheushoz írt el-
ső levél harmadik részében és a Titushoz írt levél 
első részében fogalmazott meg. Akiket pedig meg-
választottak, azokat a vének közös imádsággal és 
kézrátétellel szenteljék fel.”
Presbiterek tehát kezdettől fogva voltak, de mióta 
létezik „presbitérium”, mint testület?
Jeromos is hasonló dolgokról számol be a Titus-
hoz írott levél magyarázatában, ezt mondván: 
„Mielőtt az ördög ösztönzésére versengések tá-
madtak a hitben, a presbiterek közös tanácsa ál-
tal kormányozták a gyülekezeteket…”. Jeromos 
… hozzáteszi: „Amiképpen a presbiterek tudják, 
hogy ők az egyház szokásai következtében van-
nak alávetve annak, aki föléjük van rendelve, úgy a 

püspököknek is tudniuk kell, hogy ők inkább szo-
kásból, mint az Úr rendelésének igazsága szerint 
állanak felette a presbitereknek és velük együtt 
kell az egyházat kormányozniuk.”
A XXVIII. fejezetben pedig ez áll:
„Az egyház javainak helyes felhasználása egykor 
és most a következő: Fenntartani a tanítást az is-
kolákban és a szent gyülekezetekben az egész 
istentisztelettel, szertartásokkal és az egyházi 
épülettel egyetemben, aztán gondoskodni a taní-
tókról, tanulókról és lelkipásztorokról, más szük-
séges dolgokkal együtt és főképpen a szegények 
megsegítéséről és eltartásáról. Választassanak te-
hát istenfélő, bölcs és gazdálkodásban gyakorlott 
férfiak, akik szabályszerűen kezeljék az egyházi 
javakat.”

A PRESBITERI TISZTSÉG TÖRTÉNETE

Amint az 1.1. fejezetből is kiderül, nem papi tiszt-
ségviselők már az Ószövetségben is szerepelnek, 
de különös hangsúlyt kapnak Krisztus egyházá-
ban, amint ezt az idézett újszövetségi részek is 
mutatják.
A római egyház azonban kiszorította a világiakat 
az egyházkormányzásból és az Ige körüli szolgá-
latokból. A reformáció, különösen annak kálvini 
ága, amelyet mi is követünk, visszaállította a pres-
biteri tisztséget.
A bibliai presbiteri tiszt a reformáció idején kap-
ta vissza az őt megillető helyet. Ebben különösen 
a Kálvin János által vezetett genfi gyülekezet állt 
példaként. A nagy reformátor azt vallotta, hogy Is-
ten a gyülekezetet három feladattal bízta meg: az 
Ige hirdetésével (prófétai feladat), az egyház kor-
mányzásával és a szegények gondozásával. Ezt a 
hármas feladatot pedig négy hivatal által tölti be: 
lelkipásztor, tanító, presbiter és diakónus.
Az evangéliumi presbiteriális egyházkormányzás 
alapjait hazánkban a nagy reformátor, Szegedi Kis 
István fektette le Loci communes című munkájá-
ban. Talán ennek is köszönhető, hogy az 1555. évi 



PRESBITERVÁLASZTÁS4

II. erdődi zsinat már említést tesz a presbiterekről, 
mint akiknek a lelkész mellett „kötelességük, hogy 
a népeket házanként is intsék”…
A presbiterek szerepe nagyon előtérbe került a 
török hódoltság idején, amikor falvak maradtak 
pap nélkül az ellenreformáció üldözése követ-
keztében. A presbiteri testület első megalakulása 
1617-re tehető, amikor a pápai gyülekezet mega-
lakította a Magyar Református Egyház első pres-
bitériumát. A vallásszabadság eljövetelével azután 
is megmaradt ez az intézmény és a református 
megújulási mozgalmakban sok helyen jelentős 
szerepet vállalt.

A PRESBITERI SZOLGÁLAT CÉLJA

Milyen ennek a hivatalnak a jellege?
Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgá-
lat! Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. Legna-
gyobb dicsérete az, hogy – Isten munkatársaként 
– részt vehet Isten országának építésében. Nem 
azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, 
hogy valamit tegyen. Péter apostol a már idézett 
helyen így summázta a presbiterek feladatát: „Le-
geltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot 
viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; 
sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal: 
sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, 
hanem mint példaképei a nyájnak.” (1Pét. 5,2-3)

Mi a presbiteri tisztség célja?
A gyülekezet tagjai együttesen Krisztus teste. Eb-
ben a testben minden tagnak megvan a maga he-
lye: az egyiknek ilyen adománya van, a másiknak 
meg olyan. Különbségek vannak. „Ha az egész 
test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a 
szaglás?” (1Kor. 12,17).
A gyülekezet tagjainak, az Istentől kapott változa-
tos ajándékok birtokában, együtt kell szolgálniuk 
az Urat. Ebből a célból „ki-ki kötelességének is-
merje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel 
és örömmel a többi tag javára és üdvösségére 

fordítsa” (Heidelbergi Káté, 55). A mi Urunk Jézus 
Krisztus élő gyülekezetet akar, amely növekedik 
hitben és szeretetben. Olyan gyülekezetet akar, 
amely minden tekintetben Benne, a Krisztusban 
növekedik, Aki a Fő. (Ef. 4,15) Ebben a folyamat-
ban a presbiterek feladata, hogy intsék, buzdítsák 
és vezessék a gyülekezet tagjait. Céljuk az, hogy 
felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. 
Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mind-
nyájan a hitnek és az Isten Fia teljes megismerésé-
nek egységére. (Ef. 4,12-13)

A PRESBITEREK MUNKÁJA

Az apostol búcsúszava az efézusi vénekhez: „Vi-
seljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, 
melyben önzőivé tett titeket a Szentlélek, hogy le-
geltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon véré-
vel szerzett.” (Csel. 20, 28)

Mi hát a presbiter legelső feladata?
Legelőször is a presbiternek szorgalmasan kell ol-
vasnia a Szentírást és gyakorolni magát Isten szol-
gálatában. Ha nem nyújt jó példát a nyájnak, ak-
kor saját munkáját akadályozza.
Csakúgy, mint a diakónusnak, a presbiternek is 
meg kell őriznie a hit titkát, tiszta lelkiismerettel 
(Tim. 3, 91). Állandóan meg kell vizsgálnia, és hely-
re kell igazítania magát, annak tudatában, hogy 
mit kíván meg tőle ez a tisztség (1Tim. 3,1-7; 2Tim. 
20,24,25; Tit. 1,6-9), valamint annak nyomán, hogy 
mit tartalmaznak a Szentírásnak az Isten népét 
pásztorlókra vonatkozó részei (pl. Ez. 34,1; Pét. 
5,1-4).

Melyek a presbiterek kötelességei 
a gyülekezetben?

a) Mint a nyáj pásztora, gondozza a gyülekezetet.

b) Mint az Isten házának szolgája, vezesse a gyü-
lekezetet.

c) Mint a hit őrzője, védje a gyülekezetet.
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Hogyan gondozza a presbiter a nyájat?
Gondja legyen arra, hogy a gyülekezet minden 
tagja rendesen viselkedjék a hitvallásban és az 
életvitelben, híven az evangéliumhoz. Hűsége-
sen látogassa Krisztus gyülekezetének tagjait, 
Isten Igéjével vigasztalva, intve és tanítva őket. 
Feddje meg mindazokat, akik elhajlanak az igaz 
hittől vagy rendetlenül élnek, s képességei szerint 
őrködjék a sákramentumok helyes kiszolgáltatá-
sán. A presbitériummal egyetemben gyakorolja a 
keresztyén fegyelmet azok fölött, akik kitartanak 
bűneikben.

Milyen fontos módszert ismerünk 
Isten népének pásztorlásában?

Először is a presbiteri látogatásokat a hívek ottho-
naiban. Pál nemcsak tanított és prédikált a nyil-
vánosság előtt, hanem házról házra is járt (Csel. 
20,20), mindenkit egyenként intve (Csel. 20,33). 
A pásztor sem várja meg, míg juhai maguktól 
jönnek oda hozzá, hanem utánuk megy, s meg-
keresi őket. Ebben különbözik a tisztségviselő a 
hivatalnoktól! A presbiternek tehát el kell men-
nie a hívek otthonaiba. Nem azért, hogy rendőr 
módjára „szemlét tartson”, s azért sem, hogy 
házi istentiszteletet tartson, hanem inkább, hogy 
presbiteri minőségében személyesen keresse 
fel őket. Presbiteri minőségében: rajta keresztül 
ugyanis maga a Jó Pásztor, Jézus Krisztus gon-
dozza a nyájat. Ily módon Krisztus belép népé-
nek mindennapi életébe. Akkor jön el hozzájuk, 
amikor élnek és szenvednek, nevetnek és sírnak, 
beszélgetnek és énekelnek. Oda lép be, ahol 
szól a tévé és nyitva áll a pálinkásüveg. Betegágy 
és halálos ágy mellett áll meg. Nehézségek és 
problémák közé érkezik, remény és kétség közé. 
Pál apostol az egész nyáj gondviselésével bízta 
meg a véneket (Csel. 20, 28). Senkit sem mellőz-
hetnek; még azokat az otthonokat sem hagyhat-
ják ki, ahol a munka nehéznek ígérkezik, vagy 
annyira elidegenedtek már az egyháztól, hogy a 
presbiter szó jelentését sem ismerik. Különösen 

a „nehéz esetekben világlik ki, hogy ki az igazi 
tisztségviselő, azaz kicsoda a valódi szolga! Jé-
zus Krisztus szolgája. A paplakot sem kellene 
kihagyni. Ott is Isten gyermekei küszködnek a 
maguk nehézségeivel: élő-e még az Ige a lelki-
pásztor számára, hiszen annyit kell vele „hivatal-
ból” foglalkoznia. S hogyan viseli el a családja a 
családfő szüntelen elfoglaltságát?
Másodszor az, hogy a gyülekezet tagjainak a 
számon tartása keretében meglátogatja őt kór-
házban, ápolási intézményben, idősek ottho-
nában is. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot 
a hozzátartozókkal, segítséget nyújt az ápolási 
anyagok beszerzésében, vigasztalást ad az Ige 
eszközeivel az elesett ember számára.

Mi legyen a látogatás tartalma?
Vigasztalás, bátorítás és intés, ahogyan a helyzet 
megkívánja. A gyengéket segíteni kell, az ingado-
zókat bátorítani és a rendetleneket inteni, mégpe-
dig lankadatlan türelemmel a tanításban (1Thess. 
5,14; 2Tim. 4,2). A betegeket – a kórházban fek-
vőket is – vigasztalni kell, az ifjakat pedig arra bá-
torítani, hogy éljenek a konfirmációkat tett foga-
dalmukhoz híven. A hitehagyottakat (Róm. 16, 17) 
vagy rendetlenül élőket (1Kor. 5) figyelmeztetni 
kell bűneikre, s – szükség esetén – el kell tiltani az 
Úr asztalától, vagy ki kell rekeszteni a gyülekezet-
ből (Heidelbergi Káté, 82, 85). Az elvilágiasodás-
nak ellent kell állni.
Mindezekért a presbiternek ismernie kell a gyü-
lekezet tagjait, férfiakat, nőket, fiúkat és lányokat, 
életmódjukkal egyetemben, s figyelmesen meg 
kell hallgatnia őket, mégpedig nemcsak a szavai-
kat hallva meg, hanem azt is megértve, ami azok 
mögött van. Ha szükséges, a presbiter olvasson fel 
az Igéből és imádkozzék.
Ha vannak a gyülekezetben női presbiterek, ők 
különös felelősséget kell, hogy érezzenek a gyü-
lekezet nőtagjainak a gondozásában, hiszen azok 
bizalommal csak nők felé tudnak megnyílni, prob-
lémáikról vallani.
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Mi a presbiter teendője 
Isten házának szolgájaként?

Ügyelnie kell arra, hogy a gyülekezetben minden 
békésen és jó rendben történjék, Krisztus paran-
csolata szerint. Ide tartoznak az egyház anyagi 
ügyei is, ám ezek kezdésében nem a szabályok 
szigorú betartása az igazán lényeges, hanem az, 
hogy az egyházat Krisztus Igéje kormányozza, éle-
tét pedig Krisztus békéje kell jellemezze. Továbbá 
az is a presbiter – elsősorban a gondnok – köteles-
ségeihez tartozik, hogy bárkit megakadályozzon 
a presbiteri tiszt betöltésében, ha nem törvényes 
megválasztás alapján ölti fel e tisztséget. A pres-
biternek lehetősége van arra, hogy építő észrevé-
teleivel támogassa a lelkipásztort az igehirdetés 
szolgálatában.

Hogyan őrködjék a presbiter a hit tisztaságán?
A hit és a lelkipásztori munka tisztaságának meg-
őrzése érdekében semmiféle idegen tanítást nem 
szabad megengedni, a gyülekezetet pedig min-
den tekintetben építeni kell. Pál apostol arra intet-
te a véneket, hogy ne engedjenek gonosz farka-
sokat a Krisztus nyája közé (Csel. 20,28-31). Annak 
érdekében, hogy a presbiter megvédelmezhesse 
a gyülekezetet minden hamis tanítástól, otthonos-
nak kell lennie az Igében, s ismernie kell az egy-
ház hitvalló iratait: a Heidelbergi Kátét és a Máso-
dik Helvét Hitvallást.

A PRESBITEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A LELKIPÁSZTORRAL, EGYMÁSSAL 

ÉS A GYÜLEKEZET TAGJAIVAL

Mi a tisztségviselők együttműködésének alapja?
A tisztségviselők szolgálata nem egyszemélyes 
ügy. A presbiter a presbitérium tagja (1Tim. 4,14). 
Ez az egy vagy több lelkészből, valamint a vének-
ből álló testület együtt felelős a gyülekezetért, az 
Isten házának gondozásáért és a hit tisztaságéért. 
A lelkipásztorok és a vének nem versenytársai 
egymásnak, hanem „szolgatársai” és „testvérei” 

az egy Úr szolgálatában. A tisztségviselők „rang-
juk” tekintetében egyenlők. Krisztus szava szerint: 
„Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert 
egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan 
testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e 
földön; mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. 
Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szol-
gátok”. (Mát. 23 8-11) Az egyházi tisztségviselők 
abban különböznek a világi hatóságoktól, hogy 
a pogányokon uralkodnak királyaik, és akik hatal-
maskodnak rajtuk, azok jótevőknek hívatják ma-
gukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, „hanem 
aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki 
legkisebb; és aki fő, mint aki szolgál.” (Luk. 22,25-
26) Mindenféle hierarchia rossz: a lelkipásztor 
nem a presbiter küldönce, de a presbiter sem a 
lelkipásztor segédje!

Hogyan segíthetik egymást a presbiterek?
A terhek és feladatok egyenlő elosztásával. Minél 
becsületesebb az elosztás, annál kisebb a hie-
rarchia (alá- és fölérendeltségi viszony) kialakulá-
sának veszélye. Az is helyes, ha a tisztségviselők 
barátságosan tanácskoznak a közös szolgálatra 
vonatkozó dolgokban.
Meg kell állapodnia a gyülekezetben végzendő 
lelki munka tartalmát és módját illetőleg, s ehhez 
aztán mindenkinek tartania is kell magát. Beteg, 
idős és fiatal hívek, különleges nehézségekkel 
küszködők vagy nyíltan bűnben élők a tisztség-
viselők különös figyelmét érdemlik. A presbité-
riumban mindenki jó szívvel működik együtt a 
többivel, nem húzódozva a felelősségtől: minden 
presbitert köt a testület által jogosan hozott és Is-
ten Igéjével, valamint az egyház hitvallásával nem 
ellenkező döntés; ha a testület nehéz döntések 
előtt áll, a presbiternek sem gyávaságból, sem 
képmutatásból nem szabad távol maradnia; ki-ki 
amit jónak vél, vallja meg bátran! A döntést köve-
tően azonban minden presbiternek követnie kell 
a presbitérium határozatát, még akkor is, ha sze-
mély szerint előzőleg nem értett egyet vele.
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Hogyan segíthetik a presbiterek a lelkipásztort?
Gondoskodniuk kell arról, hogy a lelkipásztornak 
meglegyenek az anyagi lehetőségei munkája jó 
végzéséhez.
Baráti észrevételekkel segítsék szolgálatát. Ezért 
kísérjék figyelemmel igehirdetői, lelkigondozói és 
hitoktatói működését
Igehirdetés tekintetében a presbiterek a követke-
ző szempontokra ügyeljenek:

• elég változatos-e a textusok felvétele: „az Isten 
teljes akarata” (Csel. 20 27) kiderül-e az igehir-
detésekből?

• van-e oktatás, biztatás, vigasztalás és feddés a 
prédikációkban?

• megérti-e a gyülekezet minden egyes prédiká-
cióból, hogy Isten kicsoda kíván lenni a számá-
ra?

• szóba kerülnek-e a gyülekezet aktuális nehéz-
ségei és bűnei?

• felelősséggel magyarázza-e a lelkész az Igét?

Elegendő-e, ha a presbiterek 
csak magukban keresik fel a híveket?

A presbitérium, mint testület, felelős a gyülekezet 
gondozásáért. Azért a gyülekezet minden tagját 
– a presbitérium által megszabott gyakorisággal – 
két-két tisztségviselőnek meg kell látogatnia; vagy 
a lelkésznek, egy presbiter kíséretében, vagy pe-
dig két presbiternek. Ezek a párok a presbitérium 
nevében, annak megbízásából látogatják a gyü-
lekezetet. A presbitérium határozza meg, hogy 
ezekről a látogatásokról mit kell és mit nem kell 
jelenteni.
Az, hogy két-két tisztségviselőnek kell mindenüvé 
ellátogatnia, abból az igei szabályból következik, 
hogy két vagy három tanú szavával lehet érvényes 
egy ügy (5Móz. 19,15). Az ilyen páros látogatáso-
kon kívül hasznos lehet, ha a presbiter – szükség 
esetén – egyedül is visszamegy oda, ahol bizalma-
sabb légkörben vigasztalhatja, bátoríthatja vagy 
feddheti meg a gyülekezet tagjait.

KÍVÁNALMAK A PRESBITEREK IRÁNT

Mire figyeljünk a presbiter jelöltek esetében?
A folyamat kezdetén meg kell ismerni, meg kell ta-
nulni és meg kell tartani az ide vonatkozó egyházi 
jogszabályokat. Ezeket a II.3-4. fejezet tartalmaz-
za. Ennek megfelelően az alábbiakat elsősorban a 
jelölőbizottság tagjainak kell megfontolniuk.
Ajánlhatjuk, mert az Ige ebben példát mutat, hogy 
a jelöltek állításakor ill. a választás előtt a jelöltek-
kel szemben bizonyos követelményeket fogal-
mazzanak meg a testvérek. Ezt tették a tanítvá-
nyok is, mielőtt Mátyás és József között – miután 
mindketten megfelelek a feltételeknek – sorsot 
vetettek. Ugyanígy határoztak meg feltételeket a 
hét diakónus választásakor is (Ap. Csel. 6,1-7).
Ilyen feltételek lehetnek az 1Tim. 3,1-7, és a Tit. 
1,5-9-ben leírtak szerint:
a) Személyes tulajdonságok: megfontolt (aki a 

szélsőségeket kerüli), józan (gyakorlatias, jó 
ítélőképességű), nem részeges (az élet földi 
örömeiben mértékletes), nem kötekedő (szelíd 
természetű), megértő („empatikus”), viszályko-
dást kerülő (konfliktusokat megoldani akaró), 
nem újonnan megtért (az egyházi életet isme-
rő, kellő ismerettel és hittel rendelkező), nem 
önkényeskedő (nem hatalomra törő, hanem 
szolgáló), nem indulatos (nem gerjed könnyen 
haragra), jóra hajlandó (helyes értékítéletű), 
igazságos (szeretetben), kegyes (istenfélő), ön-
megtartóztató (van önuralma).

b) Környezetének a véleménye: feddhetetlen 
(nem korrupt, nem ad okot megbotránkozás-
ra), vendégszerető (szeretettel foglalkozik a 
hozzá fordulókkal), a kívülállóknak is jó véle-
ménye van róla.

c) A családi élete: egyfeleségű férfi (nem kezd ki 
játékból sem más nőkkel), aki a maga háza né-
pét jól vezeti (a családjában béke és derű van, 
lelkileg is vezeti családját), gyermekeit engedel-
mességben és teljes tisztességben neveli (gyer-
mekei hitoktatásban részesülnek, konfirmál-
tak), akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók 
kicsapongással (gyermekei sem botránkoztató 
életvitelűek).
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d) A szolgálattal járó elvárások: tanításra alkalmas 
(képes a Szentírás tanításának és a munkatár-
sai munkájához szükséges ismeretek tovább-
adására), aki ragaszkodik a tanítással egyező 
igaz beszédhez (az evangéliumból nem vesz 
el semmit és nem ad hozzá semmit), képes le-
gyen az egészséges tanítással buzdítani, képes 
legyen az ellenszegülőket meggyőzni (képes 
legyen másokat telkesítéssel, meggyőzéssel ve-
zetni).

Nem ajánljuk olyanok jelölését, megválasztását

– akik az Ige tanításához hozzátesznek, elvesz-
nek, vagy nem hitvallásaink szerint értelmezik 
azt,

– akik bármely nemes eszmét az Isten ügye, a 
misszió mellé vagy elé helyeznek,

– akik bárki ember, embercsoport (vallás-, etni-
kum ellen gyűlöletet szítanak),

– akik magukat ajánlják, bármennyire tetszetős 
életűek és ismeretnek (lásd gazdag ifjú), mert 
nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem 
akit az Úr ajánl.

Bárki lehet-e presbiter?
Pál apostol határozott utasításokat adott arra néz-
ve, hogy ki működhet presbiterként az egyház-
ban, mégpedig a következő igehelyeken: (1Tim. 
3,1-7; 2Tim. 2,24-25; Tit. 16,9)
A tisztségviselők megválasztásakor a gyülekezet 
tagjait nem vezetheti személyes vonzalom vagy 
ellenszenv, hanem csak azt tekinthetik, hogy mely 
testvéreket ruházott fel az Úr a tisztség betöltésé-
hez szükséges adottságokkal.

Mire vonatkoznak 
az 1Tim. 3-ban említett kívánalmak?

a) a presbiter magaviseletére;
b) a presbiter családjára;
c) a presbiter tanítói alkalmasságára;
d) a presbiter képességére a jó és rossz különb-

ségtételében.

Mit mond Pál apostol a presbiter magatartásáról?
A presbiter feddhetetlen legyen: magatartása nem 
adhat okot jogos bírálatra házaséletében kerül-

nie kell a romlottságot. A presbiter legyen józan, 
értelmes és tekintélyes: nem engedhet meg ma-
gának zavarosságot, képesnek kell lennie az ön-
mérsékletre, szava és magatartása pedig sohasem 
lehet bántó. A vigyázó ezenkívül vendégszerető 
is legyen. Ehhez még Pál hozzáteszi, hogy ne le-
gyen részeges, verekedő. Sőt, kedves legyen, nem 
veszekedő: a vigyázónak tudnia kell emberekkel 
bánnia, s meg kell értenie mások hibáit. A pénzt 
se szeresse felettébb: semmiféle hasznot sem húz-
hat tisztségéből.

Mit tudunk a presbiter családjáról?
A presbiter családi élete tiszta legyen. Házastársa 
istenfélő legyen, aki vele együtt örömmel foglal 
helyet Krisztus gyülekezetében. A presbiter tisz-
telje házastársát és fegyelmezze meg gyermekeit. 
Családjában tartson csendességet, imádkozzék és 
olvassa az Igét. Ha valaki nem gondoskodik a csa-
ládjáról és nem neveli gyermekeit, hogyan válhat 
áldássá tágasabb családja, a gyülekezet számára?

Alkalmas legyen-e a presbiter a tanításra?
Igen, minden presbiter tanító is kell legyen, hiszen 
a gyülekezet egyik szellemi vezetője. Küzdenie 
kell mindenféle tudatlanság és félreértés ellen. Ha 
megátalkodottsággal és ellenkezéssel találkoznék, 
ragaszkodjék a tanítással egyező igaz beszédhez, 
hogy képes legyen az egészséges tanítással buz-
dítani, az ellenszegülőket pedig meggyőzni (Tit. 
1,9). Képesnek kell lennie a szektások leleplezésé-
re és téves tanításaik megcáfolására.

Milyen kísértéseket kell 
a presbiternek leküzdenie?

A büszkeség csapdáját: ezért nem szabad frissen 
megtért embert presbiterré választani. Az ördög 
mindig azon mesterkedik, hogy a gyülekezet és a 
presbiterek jó hírnevét befeketítse. A presbiter te-
hát ne adjon okot ilyesmire. Fontos azonban, hogy 
a presbitert a kívülállók megbecsüljék. A tisztség-
viselők mindenféle gonosztól tartózkodjanak.
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Mik a presbiterekkel szemben 
támasztott igények?

„A fő dolog azonban, hogy csak egészséges hi-
tűeket és szent életűeket szabad megválasztani, 
olyanokat, akik ellen semmi olyasmit sem lehet 
felhozni, ami megfosztaná őket tekintélyüktől és 
szégyent hozna szolgálatukra” (Institutio, IV. 3,12).

Mi lesz a tisztségviselők szolgálatának jutalma?
Ahhoz a tisztségviselőhöz, aki nem csupán egyhá-
zi hivatalnok, nem kizárólag az egyházi szabályok 
követője, hanem Krisztus küldöttének tekinti ma-
gát, az Ige szolgálatában és a Szentlélek erejével 

telve, egyszer így szól majd Mestere: „Jól vagyon 
jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ez-
után; menj be a te uradnak örömébe.” (Mt. 25,21.)

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK 
A PRESBITER VÁLASZTÁSRA?

– folytonos imádsággal, sőt böjtöléssel készüljünk 
a választásokra,

– ismerjük meg, tartsuk és tartassuk meg a törvé-
nyes előírásokat,

– ismerjük meg és próbáljuk meg a jelölteket az 
Ige mérlegén.

A megválasztott új (nem újraválasztott) tisztségvi-
selők esküvel foglalják el szolgálati helyüket a ha-
tálybalépés utáni vasárnapi istentiszteleten. 

Az eskü előtt a lelkipásztor két kérdést intéz hoz-
zájuk:

1. Miután az egyházközség gondnokává/presbi-
terévé választotta, megkérdezem: ismeri-e az 
egyházi törvények, szabályrendeletek gondno-
kokra/presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit 
és ezekben körülhatárolt feladatait?

Felelet:
 Ismerem, és azokat magamra nézve kötelező-

en elfogadom.

2. Hajlandó-e a gondnoki/presbiteri tisztséggel 
járó feladatok teljesítésére magát Isten és a jelen-
lévő gyülekezet színe előtt esküvel elkötelezni?

Felelet:
Isten kegyelmét kérve és remélve, igen.

Eskü szövege:
Én, (név) esküszöm a Szentháromság Istenre, hogy 
tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Is-
ten dicsőségére, egyházunk épülésére és népünk 
javára, a Magyarországi Református Egyház rend-
jében úgy igyekszem teljesíteni, hogy az egyház 
hasznát mindenkor a magam hasznának elébe he-
lyezem. Isten engem úgy segéljen. Ámen.

PRESBITERI ESKÜSZÖVEG

Forrás: 
Magyar Református Presbiteri Szövetség honlapja 

www.presbiterkepzes.hu
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AGYAGÁSI ÁRON
Agyagási Áron vagyok. 1979-
ben születtem egy lelkészcsa-
lád első gyermekeként. Kö-
zépiskolai tanulmányaimat a 
Kecskeméti Református Kollé-
gium Gimnáziumában végez-
tem, majd a főiskolán tanító 

diplomát szereztem. Később szociális szakvizsgát 
tettem le hajléktalanellátás szakterületen. Megany-
nyi munkahely után (általános iskola, hajléktalan 
ellátó központ, szenvedélybeteg ambulancia) vé-
gül a honvédségnél kötöttem ki, ahol informatikus 
katonaként dolgozom. 2011 óta élek Székesfe-
hérváron, ugyanebben az évben csatlakoztam a 
Székesfehérvári Református Gyülekezethez. Nős 
vagyok, egy gyermek édesapja. 
Lelkészcsaládban felnövekedve a kezdetektől hit-
beli neveltetésben részesültem. Sohasem volt kér-
dés, hogy a gyülekezet közösségéhez tartozzak. 
Függetlenül attól, hogy ez volt a természetes kö-
zeg számomra, nekem is szükségem volt szemé-
lyes kapcsolatba kerülni az élő Jézus Krisztussal. 
Hitbeli életemet nem egy egyre sikeresebb élet 

jellemzi, inkább hullámvölgyek és magaslatok so-
kasága melyen keresztül hiszem, hogy Isten for-
mált és formál ma is. Fontos számomra, hogy min-
den egyes napom, döntésem az Ő jelenlétében 
történjen meg. Elsődleges szolgálati területként a 
családban igyekszem megállni a helyem. Család a 
biológiai család és család kell, hogy legyen a lelki 
család a gyülekezet is.
Az elmúlt tíz évben lehetőségem volt részt ven-
ni, belelátni a gyülekezetben folyó életébe is. Egy 
presbiteri szolgálat nagyobb felelősséget helyez a 
vállunkra, hiszen Isten előtti felelősséggel kell min-
den gyülekezetet érintő kérdésben, tervezésben, 
döntésben megállni. Azt gondolom, hogy eddigi 
szakmai és egyéb tapasztalataimat nem véletlen 
sikerült összegyűjteni, ezeket a gyülekezet épülé-
sére szeretném használni. Amiért most itt ebben a 
közösségben lehetünk látnunk kell elődeink oda-
szánását és munkálkodását, amit Isten megáldott, 
nem azért, mert megérdemeltük volna, hanem 
azért ahogy Jeremiás fogalmazott: „Szeret az Úr, 
azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgal-
ma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” 
(Jeremiás siralmai 3:22-23)

BAKÁNY LAJOS
Bakány Lajos vagyok, de a leg-
többen Lalinak szólítanak. 
1975. október 2-án születtem 
Székesfehérváron. Nős va-
gyok, feleségemmel, Krisztá-
val és egy csodálatos kislány-
nyal, Lizával élünk egy nagyon 

szép lakásban, szintén itt a városban. Eladóként 
dolgozom, lassan 20 éve, egy műszaki áruház-
ban. Talán ott is szoktunk találkozni, nem csak itt 
a gyülekezetben.
Nagyon fontos számomra az Úr Jézus, az Ő kö-
vetése, útmutatása és természetesen a Szentírás, 
ami alapja az életemnek. Mindenre megtalálom a 
választ benne, ami kétséget támasztana az életem 
útvesztőjében. Mindig is fontos volt számomra a 
hit, de inkább nagymamai nyomásra kezdtem el 
gyermekistentiszteletre járni, de akkor még sokat 
nem jelentett az Úr számomra. Nem is értettem 
igazán őt. Aztán 1990-ben egy egyhetes nyári tá-

borozáson vettem részt, és itt már értettem is azt, 
amit olvasok. A táborozás végén az életem átad-
tam az Úr Jézusnak, és azóta is vele járok, több 
kevesebb sikerrel, mert bűnös maradtam, és van 
még mit változni, változtatni életemen, de ebben 
már nem vagyok egyedül, az Úr velem van.
Nagyon sok jót kaptam már Jézustól, és megfor-
málódott már bennem a gondolat, hogy most 
már én is szeretnék valamit arra az asztalra tenni, 
ahonnan eddig csak elvettem. 
Szolgálni szeretnék és visszaadni valamit abból a 
sok jóból, amit az Úrtól kaptam. Ezért is vállaltam 
el, hogy segítek az internetes közvetítésben, és 
beosztás alapján több testvéremmel együtt vég-
zem ezt a szolgálatot. Tovább szeretnék ezen az 
úton haladni, szeretnék presbiter lenni, alázattal, 
Krisztusi úton haladva végezni a munkát, és per-
sze nagy megtiszteltetés lenne, ha a gyülekezet 
vezetésében részt vehetnék. Számomra ez egy 
újabb szint, amiben szolgálhatok és adhatok. A 
szolgálat fontos a családunkban is, édesanyám a 
gyülekezet egyházfija.
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BORSOSNÉ 
DR. KÖVESHEGYI 

ZSUZSANNA
Borsosné Dr. Köveshegyi Zsu-
zsanna vagyok. Budapesten 
születtem 1956-ban. 
Férjem, Borsos Péter reformá-

tus lelkész volt, 11 éve hazavitte az Úr.
Két gyermekünk van, András és Zsuzsi, ők még 
félúton vannak Isten útján. Én háziorvosként dol-
gozom, hiszem, hogy a hivatásomat is az Úrtól 
kaptam, és igyekszem ezzel is szolgálni.
Nagyapám már gyermekkoromban beszélt a bib-
liai történetekről, Jézus példaképemmé vált. 11 
éves koromban konfirmáltam a Budahegyvidéki 
Református Gyülekezetben. Egy dolgot nem ér-
tettem, és erre a választ csak később kaptam meg 
20 éves korom után: Miért kellett Jézus Krisztus-
nak meghalnia? Egy könyv segített: Ole Hallesby: 
Hogyan lettem hívő keresztyén? A könyv ismételt 
elolvasása után rájöttem, hogy az én hitem alapja 

nem Jézus Krisztus keresztje – és akkor én még 
a rossz oldalon állok. Ekkor voltam utolsó éves 
orvostanhallgató -24 éves.  Rendkívül intenzív 
keresésbe kezdtem. csak meg ne halljak, mielőtt 
megtalálom az életre vezető utat. 11 éves korom 
óta olvastam a bibliát, de Jézus Krisztus keresztje 
csak most ragyogott fel. Először az elveszett vol-
tomat láttam meg, csak utána a konkrét bűnei-
met. Egy lelki beszélgetésben megértettem arra a 
kérdésre: Mit kell még tennem, hogy célba érjek? 
A válasz: semmit, Jézus Krisztus minden megtett, 
meg kell köszönnöm, és átadni az életemet, hogy 
innen Ő vezessen, irányítsa az életemet. Ez 1980 
szeptemberében történt meg. A megtérésben 
egyik fő igém:  „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énálta-
lam.” (János 14,6)
Most a Székesfehérvári Belvárosi Gyülekezet 
tagja vagyok. Rendszeresen részt veszek az ima-
szolgálatban. Volt bennem vágy és keresés, hogy 
mivel szolgálhatnám még az Urat. Amikor meg-
kerestek, úgy éreztem, hogy igent kell mondjak. 
Ha az Úrtól van ez, akkor alkalmassá tud tenni rá. 

BENEDEKFFY 
NOÉMI

1967-ben születtem Kolozs-
váron. Apai és anyai ágon is 
sokan szolgáltak a református 
egyházban lelkészként. 
Gyermekkorom óta természe-

tes volt, hogy vasárnaponként templomba me-
gyünk. 
Közgazdász végzettségem van, az egyetemet 
Kolozsváron végeztem el, majd Budapesten foly-
tattam tanulmányaimat. 2002-ben költöztünk 
Székesfehérvárra. Isten egy leány és egy fiúgyer-
mekkel ajándékozott meg. Eleinte a Maroshegyi 
gyülekezetbe jártunk, mindkét gyermekemet itt ke-
resztelték meg. Aztán amikor iskoláskorúak lettek, 
a Széchenyi utcai templomban, egy családi isten-

tiszteleten mélyen megérintett Isten igéje. Akkor 
értettem meg igazán, hogy amiben addig éltem, 
az csupán egy vallásosság volt, egy hagyományok-
hoz való ragaszkodás. Rádöbbentem, hogy hiába 
a lelkész felmenők, de még a keresztség vagy 
konfirmáció sem biztosít útlevelet a mennyország-
ba. Ha nem fogadom el Jézust Megváltómnak és 
nem adom át életemet, akkor nincs örökélet. Azó-
ta életemnek egyik vezérigéje: „Hiszen kegyelem-
ből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy 
senki se dicsekedjék” (Ef. 2: 8-9).
Bár, közel 10 éve, a Széchenyi utcai gyülekezetbe 
járok, a szívemen viselem a Maroshegyi gyüleke-
zetrész sorsát is. Minden igyekezetemmel azon le-
szek, hogy továbbra is szolgáljam gyülekezetünk 
épülését, aktívan részt vegyek a szolgálatban.

„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint 
eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, 
ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik 
példaképei a nyájnak.” (1Pt 5:1-3)
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ifj. CZINGER ATTILA
Czinger Attila vagyok. 1991. 
március 31-én születtem Du-
naújvárosban. Jelenleg sze-
mélyi edzőként dolgozom. 
Gyerek koromban ritkán jár-
tam templomban, nincsen sok 
emlékem róla, nem is voltam 

megkeresztelve. Hittan órákra sem jártam, így 
először 16 éves koromban voltam istentiszte-
leten, amikor édesanyukám elhozott magával. 
Sokszor megelégedtem azzal, ha csak eljövök 
a templomba, vagy ha reggel olvasok pár sort a 
Bibliámból és imádkozom. Úgy
gondoltam ez bőven elég „sokan még ezt se csi-
nálják” – mondtam és mentem bele a napokban 
úgy, hogy igazából Isten szavára nem nagyon fi-
gyeltem. Voltak kedvenc igéim, elkezdtem járni 
ifire is, de úgy igazi áttörés nem történt. 
Amikor nehéz helyzetbe kerültem, mindig imád-
koztam hozzá, hogy adja meg amire én vágyom. 
Azt gondoltam, hogy ez így működik, én kérek és 
Isten teljesíti a kívánságaim.

Egészen 27 éves koromig nem tudtam, hogy az 
Úrnak milyen terve van az én életemmel.
2019. február 23. Férfi csendes nap volt a gyü-
lekezetbe. Akkor a bizonyságtételt hallgatva rám 
nehezedtek a bűneim, mégis nagyon boldogan 
mentem haza, és örömmel meséltem a párom-
nak is. Másnap válaszút elé állított az Úr.
„Ki nem lehet Jézus tanítványa?” – Ha valaki nem 
hordozza a magas keresztjét, és nem jön utánam, 
az nem lehet az én tanítványom. (Lukács 14,27)
Az igeszakaszt tanulmányozva és megértve át-
adtam az életemet az Jézusnak. Azóta próbálom 
alárendelni magam az Ő akaratának és közben 
háttérbe szorítani magamat.
Megértettem, hogy az Urat nem csak a szűk kör-
nyezetem kell hirdetnem, hanem feladatokat akar 
rám bízni a gyülekezetben is. Nemrégiben nagy 
megtiszteltetés ért, Szász Zoltán lelkész úr felkért 
az ifi vezetésére, amit az Úr elé vittem és az igé-
it tanulmányozva megértettem, hogy most ezt a 
feladatot Tőle kaptam. Hálás vagyok a presbiter 
jelölésért és nagy öröm számomra, ha bárhol 
bármilyen feladatban szolgálhatok az én Megvál-
tómnak.

ECSEDI ANDRÁS
1987-ben születtem Ceglé-
den. Végzettségem szerint 
építőmérnök vagyok.
Jelenleg Székesfehérváron a 
Fejérvíz Zrt.-nél dolgozom 
műszaki ellenőrként.
2015 őszétől a Székesfehér-

vári Belvárosi Református gyülekezetbe járok. Itt 
konfirmáltam felnőttként.
Fiatal koromban egy korombeli fiatal srác, aki tet-
teivel bemutatta Jézus Krisztust, Ő indította el a 
hitet a szívembe.
Számomra Jézus Krisztusba való hit azt jelenti, 
hogy megtegyem mindazt, amit Ő mond. Ő reá 
hallgassak. Bízni benne, hogy a legjobbat akarja 
nekem és a környezetem számára.

Fontos számomra a rendszeres bibliaolvasása, 
megértése, megismerése, továbbadása, megcse-
lekvése.
Számomra a presbiteri szolgálat Isten szolgálatát 
jelentené.
Hálám kifejezése Jézus Krisztus áldozatáért, amit 
értem is elvégzett és új élettel ajándékozott meg.
Az Ő szolgálatának nagyon sok megnyilvánulása 
lehet szavakban és gyakorlati tettekben. Készsé-
gesen válogatás nélkül segítségére lenni azoknak, 
akik már ismerik őt, és azoknak is, akik számára 
életemmel és tetteimmel bemutathatom Jézus 
Krisztust.
Abból ismertük meg a szeretetet, hogy ő életét ad-
ta értünk, tehát nekünk is életünket kell adnunk 
testvéreinkért. (1János 3,16)

 „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessé-
tek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20, 28)
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INCZE SÁNDOR
A gyülekezetünkben időközi 
presbiter és főgondnok vá-
lasztás zajlik, és mivel én is 
jelölést kaptam a főgondnoki 
tisztségre, szeretnék röviden 
bemutatkozni. 
Incze Sándornak hívnak, 53 

éves vagyok. Erdélyben születtem egy Mezősé-
gi kis városban, Szamosújváron. 1990 tavaszán 
települtem át az anyaországba, és még ebben 
az évben kötöttem házasságot templomunkban 
feleségemmel. Isten 4 gyermekkel ajándékozott 

meg minket, akik ma már felnőtt korúak. Ketten 
tagjai gyülekezetünknek. Katonaként szolgálok 
egy fehérvári laktanyában. Köszönöm, hogy tag-
ja lehetek ennek a gyülekezeti közösségnek, és 
itt szolgálhatom az Úr Jézust. Motivációm forrá-
sa és indítéka az Úr iránti szeretet és hála. Belső 
küzdelmeimben, keresve az Ő akaratát bátorítá-
sul kaptam az alábbi igéket: 

….bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan 
kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az 
ezüstöt, és úgy kutatod,mint az elrejtett kincseket, 
akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az 
istenismeret. (Péld.2,3-5)

KÁPLÁR BALÁZS
Káplár Balázs vagyok, 28 éves. 
Székesfehérváron lakom a csa-
ládommal. Harmadik éve dol-
gozom gépész-fejlesztőmér-
nökként a VIDEOTON-ban a 
VT ASYST Kft.-nél. Zenesze-

rető gyerekként zeneiskolába jártam zongorán 
tanulni, néhány éve pedig önképző módon gitá-
rozom. 2011-ben, az érettségit követően, Győr-
ben tanultam egy évet egyetemen. Ez idő alatt 
ismerkedtem meg először igazán a gyülekezet 
fogalmával, értelmével. Egy házi csoportba jártam 
igehirdetéseket hallgatni, beszélgetni Istenről, az ő 
dolgairól. Hitre jutásom kezdő lépése volt ez az 
Isten közeli élmény. 
Egy év után Budapestre költöztem, szakképző is-
kolában tanultam, időközben munkát vállaltam 
Székesfehérváron. 2014-ben újrakezdtem egyete-
mi tanulmányaim a fővárosban. 

A következő néhány év nehézségekkel és lelki pró-
bákkal teli időszakom volt. E nehéz idők után kezd-
tem el keresni Istent, hogy mutasson megoldást a 
helyzetemre. 
2016-ban egy ifjúsági táborban vettem részt, ahol 
az ÚR szembesített korábbi életem gyarlóságaival, 
bűneivel és megmutatta nekem az Ő szabadító ke-
gyelmét. Ekkor Jézus Krisztusnak, mint személyes 
megváltómnak kezébe adtam az életem. Megtéré-
sem után újra találkoztam egy korábbi osztálytár-
sammal, Adéllal, de mindketten, mint újjászületett 
keresztyének ismertük meg egymást. A régi barát-
ságból hamarosan életre szóló kapcsolat lett. 
2018-ban feleségül vettem, azóta pedig két gyer-
mekkel – Ráhel és Rebeka – áldott meg minket 
az ÚR. Isten a házasságomon és gyermekeimen 
keresztül azóta is formál. Bizodalmam van Őben-
ne, hogy a szolgálattal még felelősségteljesebb 
szülővé, családfővé váljak és imádságban kérem 
Istent, adjon erőt az elém helyezett kihívások tel-
jesítéséhez.

PARALL 
BALÁZS GERGELY

Nagy szeretettel üdvözlöm 
a testvéreket. A nevem Pa-
rall Balázs Gergely, 44 éves 6 
gyermekes édesapa vagyok. 
Kapcsolatom a gyülekezettel 
17 éves koromban kezdődött, 

amikor szépemlékű NT. Bányai László lelkipásztor 

úr konfirmációs felkészítő óráin, illetve az akkor 
még a régi gyülekezeti központban tartott ifjúsá-
gi alkalmakon ismerkedtem meg jobban reformá-
tus hitünk alapjaival, hívő életünk tartópilléreivel. 
A sikeres konfirmációs vizsgát követően azonban 
sajnos egy hosszabb időszak kimaradt az aktív 
hitgyakorlásomból.
Tanulmányaim befejeztével és hosszabb külföldi 
tartózkodásom végeztével, 26 éves koromban ért 
el az az érzés, hogy valami, helyesebben Valaki hi-
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ányzik az életemből. Ekkor még nem tudtam, hogy 
nem sokkal később, 2004-ben már magához is hív 
az Úr Dócziné Nelli néni segítségével, aki a Cso-
masz Tóth Kálmán kórus oszlopos tagjaként hívoga-
tott engem is a próbákra és ezáltal újra a gyülekezet-
be is. Engedve az Úr (és Nelli néni) hívó szavának, 
rövidesen meg is jelentem az első kóruspróbán, 
ahol aztán kicsivel később megismertem jelenlegi 
feleségemet és szerelmemet, akitől később az évek 
folyamán hat gyermekem született.
Az Urat igazán az elmúlt 16-17 évben ismertem 
meg, mint személyes megváltómat, azóta volt több 
megtapasztalásom is a szerető gondoskodását és 
végtelen szeretetét illetően. Konkrétan a házunk 
vásárlása kapcsán, és az azt övező nehéz időszak 
során éltük meg akkor már együtt a párommal és 
három gyermekünkkel, hogy az Úr útjai és a mi 
elképzeléseink nem azonosak és az Ő tervei mesz-
sze felülmúlják a legjobban átgondolt tervünket is. 
Azóta is folyamatosan érezzük az Úr gondoskodá-

sát és a testvéri közösség irántunk való szeretetét, 
amelyet ezúton is szeretnék megköszönni minden 
testvéremnek.
A presbiteri szolgálat számomra az Úr országának 
és szeretett közösségemnek a szolgálata lenne, 
amelyben korábban már volt részem. Mérnökként 
az építési bizottságban volt dolgom leginkább, 
de minden olyan szolgálatra nyitott vagyok, ahol 
építeni tudom a közösséget valamilyen formában. 
Intézményeink és infrastruktúránk alapos megúju-
lásával azt gondolom, hogy ideje a hitélet meg-
újítása, élővé tétele irányába elmozdulni. Ehhez 
szükség van élő kisebb közösségekre, személyes 
kapcsolatokra a gyülekezeten belül, illetve a koráb-
bi sérelmek és neheztelések mielőbbi elengedésé-
re, megbocsátásra. Tisztelettel kérem a testvéreket, 
hogy ebben legyenek partnerek és ne hagyjuk, 
hogy a gonosz tovább sanyargassa a közösségün-
ket, támogassuk gyülekezetünk vezetőit, lelkészeit 
a rájuk bízott feladatok ellátásában!

PERVAI ANDRÁS
Pervai András vagyok, a Talen-
tum Református Általános Is-
kola tanítója. Székesfehérvári 
lakos, 2016 óta a gyülekezet 
tagja. Feleségem, Pervai And-
rásné, az Olajfa Református 
Óvoda óvónője. 

2014-ben szólított meg Jézus egy csendeshéten 
Biatorbágyon. Attól kezdve keresem azokat az 
alkalmakat, ahol megismerhetem őt vagy róla te-
hetek vallást. Lelki bölcsőm a felsőgödi reformá-
tus gyülekezet volt, ahol újjászületésem után az 
igével táplálkoztam. 

Nem sokkal később szolgálatokat is kaptam az 
Úrtól. A biai misszióban minden hónap első va-
sárnapján tinédzsereknek tartunk feleségemmel 
alkalmat, havi rendszerességgel készítünk rövid 
videókat az alsós korosztály számára, továbbá 
nyaranta gyermekeket táboroztatunk. 
A gyülekezetben a fiatal házasok körét vezetjük, 
és a stream szolgálatba kapcsolódtam be. 
A presbiteri szolgálat számomra egy komoly fe-
lelősséggel járó feladat, ahol testvérekkel együtt, 
imádságban hozhatunk meg döntéseket, amik 
Isten egyházának növekedését szolgálják. Célom 
az, hogy példamutató élettel szolgáljam az Urat 
azon a helyen, ahová állított.

SZÜCS ZSOLT 
LÁSZLÓ

23 éve élünk szerető felesé-
gemmel, Marikával Székes-
fehérváron. Egy informatikai 
nagyvállalatnál dolgozom 16 
éve, jelenleg szolgáltatás in-
tegrációs vezetőként. Marika 

festőművész, otthon dolgozik, tűzzománcképe-

ket alkot. Fiunk, Mihály, tavaly kötött házasságot, 
gyermekük – unokánk – a kis Misi augusztus el-
sején született.
14 évvel ezelőtt vezetett minket az Úr a fehérvári 
gyülekezetbe. 2010-ben felnőttként konfirmál-
tam itt a gyülekezetben, a konfirmációs előkészí-
tőre Marika hűségesen eljárt velem, noha Ő már 
1992-ben konfirmált Veszprémben.
2011-ben kezdtem el a teológiát Révkomárom-
ban, a Selye János Egyetem Református Teológiai 
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karán, ahol 2016-ban diplomáztam. Nem azért 
mentem, mert a lelkészi pályát szerettem volna 
választani – nem kaptam erre elhívást – hanem 
mert Isten oda küldött, oda vezetett az Igéivel. 
A teológiát nappali szakon, de külön engedéllyel 
egyedi tanrenddel, munka mellett végeztem el. 
Nehéz évek voltak ezek, de Marikával vállvetve, 
az Úrba vetett bizalommal és az Ő kegyelmével 
kéz a kézben átvészelt sok-sok nehézségen ke-
resztül jutottunk el a diploma megszerzéséig. 
Visszatekintve erre az időszakra, személyes ér-
telmet nyert a konfirmációs igém, az ígéret, amit 

kaptam: „Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, job-
bod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám” 
(Zsolt 18,36). Gyakorlati emberként Jakab apos-
tol levele igen közel áll hozzám, és vallom Jakab 
apostollal együtt, hogy „Mert ahogyan a test ha-
lott a lélek nélkül, ugyan úgy a hit is halott a csele-
kedetek nélkül” (Jak 2,26).
Hiszem, hogy amennyiben az Úr miután meg-
vizsgál és alkalmasnak talál, valamint itt az Úrtól 
rendelt ideje a cselekvésemnek, csak akkor fog 
a Gyülekezet megválasztani a presbiteri szolgá-
latra.

Az apostolok úgy döntöttek: „Nem helyes az, hogy az Isten Igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az 
asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül atyámfiai hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, 
akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a szolgálatba…” (ApCsel 6, 1-6). 
Pál apostol és munkatársai az új gyülekezetek irányítását presbiterekre bízzák. „Miután pedig gyü-
lekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben 
hittek.” (ApCsel 14,23).



Kiadó: Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
Felelős szerkesztő: Szász Zoltán; Szerkesztő: Hegyi Laura, Szűcs Gábor

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

Köszönjük!

SZÉCHENYI UTCA
Vasárnap: 08:00-08:30 és 09:15-09:50 Imaközösség a Gyülekezeti Házban 
                   08:30 Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00) 
Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Minden hónap 2. vasárnapján:  16:00 Családosok köre
Minden hónap utolsó vasárnapján: 18:00 Fiatal házasok köre
Hétfő:  7:30 Iskolai hétkezdő áhítat a templomban
Szerda:  09:00 Baba-mama kör, 
 18:30 Énekkari próba
Csütörtök: 18:00 Gyülekezeti bibliaóra
Péntek: 16:00 Konfirmációi előkészítő
Péntek: 17:00 KFC (Keresztyén Fiatalok Clubja)
Péntek: 18.00 Női Kör
Péntek: 19:00 Tabuk nélkül 
Minden hónap 1. péntekjén: 14:00 Református Nyugdíjas Klub

MAROSHEGY
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet
Szerdán: 17:00 Bibliaóra

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák:

ÜGYINTÉZÉS:
hétfő: 14:00 – 18:00

keddtől péntekig: 8,30 - 12,30;
vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00

LELKÉSZI FOGADÓÓRÁK: 
hétfő 14:00 – 18:00

szerda és péntek: 8,30 - 12,30
vagy telefonos egyeztetés alapján

Tel.: 22/312-785 Mobil: 06/30-630-8801
e-mail: hivatal@albaref.hu, internet: www.albaref.hu

__________________________________
Gyülekezeti bankszámlaszám:

UniCredit 10918001-00000021- 42850004
__________________________________

Lelkipásztorok és  hitoktatók:

Szász Zoltán lelkipásztor
Oláh Pál Olivér beosztott lelkész
Berecz Zsófia hitoktató lelkész

Fórizs Éva hitoktató 
Haukiné Szabó Rózsa hitoktató

Hegyi Laura hitoktató
Konrád Ferenc hitoktató

– 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

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

Állandó alkalmak

Lelkészi Hivatal Közcélú alapítványaink

Intézményeink elérhetőségei


