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„A presbiteri gyűléseink élvezetesek.”



A presbiteri gyűlés = lakógyűlés? 

(felesleges vita)



A presbiteri gyűlés = párttaggyűlés? 

(unalmas, hosszú és értelmetlen)



Ha a gyülekezet vezetése: a lelkész + a presbitérium 

az egész gyülekezet (és az egyház) tükre:

akkor mit is tükrözünk?



Hogyan tükrözhetjük Krisztust? 

Pál Timóteusnak − légy példa a gyülekezetben!

(1Tim 4, 12-16)



Hogyan lesz a gyülekezet vezetése, a presbitérium

közösen imádkozó és munkálkodó közösség? 



A gyülekezetvezetés három típusa



1. Széthúzás



2. Egyszemélyes lelkészi irányítás



3. A jó kormányzás

(kübernészisz; 1Kor 12,28)



I. CÉLJAINK A KÉPZÉS SORÁN



I. CÉLJAINK A KÉPZÉS SORÁN

1. Hitvallási

Folyamatosan tudatosítani, hogy Krisztus egyházának építése

a gyülekezet és különösen a vezetés feladata:

missziói célt kell betölteni, 

a gyülekezet missziói programját szolgálva.



I. CÉLJAINK A KÉPZÉS SORÁN

2. Gyakorlati

Tapasztalatcserével és tanítással segíteni

az együttműködést

a vezetésben és az egész gyülekezetekben.



II. HÁROM FŐ SZEMPONT



II. SZEMPONTOK

1. A gyülekezet mibenléte és a vezetés szerepe 



II.1. A gyülekezet mibenléte és a vezetés szerepe 

a) A gyülekezet missziói célja
„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És
amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk
lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

(Mt 28, 16-20)



II.1. A gyülekezet mibenléte és a vezetés szerepe 

b) A lelkész és a presbitérium kapcsolata



II.1. A gyülekezet mibenléte és a vezetés szerepe 

c) Tanítványi lét és közösség



II.1. A gyülekezet mibenléte és a vezetés szerepe 

d) Bibliai, hitvallási alapok
Heidelbergi Káté, 54. kérdés-felelet:

Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi
nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre
kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja.
Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is
maradok.



II. SZEMPONTOK

2. Egymást kiegészítő gyülekezetvezetés



II.2. Egymást kiegészítő gyülekezetvezetés

a) Tudatosítani, hogy a gyülekezetek vezetése nem egyéni érdekű vezetőség

b) Módszertani elemek

c) Konfliktustól a konszenzuskeresésig



II. SZEMPONTOK

3. Milyen áldozatokat hozunk az Úr ügyéért?



II.3. Milyen áldozatokat hozunk az Úr ügyéért?

Befektetés – kamat

Munka – siker

Áldozat – eredmény

Elhívás: Isten által testre szabott feladat – emberi felelősség 

Az Egyházban – együttműködéssel



II.3. Milyen áldozatokat hozunk az Úr ügyéért?

A közös munkánk feltételei:

1. Kegyes istenfélelem és hit 

2. Elköteleződés 

3. Felelősségvállalás 

4. Szaktudás



II.3. Milyen áldozatokat hozunk az Úr ügyéért?

Mit is ajánlhatunk fel áldozatként?

Gereblye = fáradság, veríték, fizikai munka

Szerszám = szaktudás

Könyv = szellemi és lelki munka

Óra = az időnk (s az idő pénz!)



III. ÖSSZEGZÉS: ÁLDÁS ÉS ÉLET



III. Összegzés

133. Zsoltár

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra,
Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára.
Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére.
Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.



III. Összegzés

Áldás és élet:

e kettő a leghőbb vágyunk, legfontosabb törekvésünk az egyházban!



III. Összegzés

ÁLDÁS
Felülről való „szeretetcsomagok” – a legjobbkor a legjobb helyekre: 

élő Ige, bölcs vezetés, intés és feloldozás, gyógyulás és anyagiak.



III. Összegzés

ÉLET
Folyamatos Isten-jelenlét: Nélküle nem tudunk jót cselekedni! 

Ahol Ő nincs, ott nincs fény, nincs meleg, nincs vezetés, nincs igaz gyógyulás, 
nincsenek megtérések = nincs élet.



III. Összegzés
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”

A „sine qua non”, „ami nélkül nincs” feltétel.
„Csak oda küld áldást és életet mindenkor.” 

Alázatos egymásra figyelés, egymás különbnek tartása, 
tudatos engedelmesség Isten Igéjének.

133. zsoltár:
Ha a feltétel teljesül, az ígéret is beteljesedik!


