
A presbiteri vezetés megvalósítása – Abonyi Sándor 

 

(Részlet a Merre tovább gyülekezet című könyvből) 
 

 
Vannak - sajnos ők vannak egyelőre kevesebben -, akik a többszemélyes vezetést tartják 
Igeinek és van vágy bennük annak megvalósítására, de nem tudják, hogyan működik ill., 
hogyan tegyék meg a szükséges lépéseket ebbe az irányba. 
 

Igei tanítás a presbiteri vezetésről 
 
Szükséges az Igei tanítás vezetők és minden hívő részére a presbiteri vezetésről, hogy 
igeileg el tudják fogadni, hogy a presbiteri vezetés nem egy szükségállapot vagy 
„fejetlenség”, mert nincs egy kijelölt személy, akihez minden problémával oda lehet 
menni. Be kell látni, hogy egyetlen személy, legyen az Istennek bármennyire felkent 
szolgája is, sohasem léphet Isten helyébe, nem lehet ő a gyülekezet feje, és a kegyelmi 
ajándékok működésének nem lehet az egyedüli forrása. 
 

Pásztor lemondása az elsőbbségről 
 
Minden jelenlegi egyszemélyi gyülekezetvezetőnek (pásztornak), a korábbi igei alapok 
elfogadása után, meg kell hoznia egy személyes döntést; le tud-e mondani elsőbbségéről, 
hogy személyét a vének fölé helyezze, és képes-e rá, hogy egyenlő jogú presbitertárs 
legyen? 
 
Ha ezt a személyes döntést nem tudja meghozni, akkor az Ént kell legyőznie, mert addig 
nem lehet továbblépni. 
 
Ha meg tudja hozni ezt a döntést, de kötik ennek megvalósításában személyre szóló 
kinevezés, állam által támogatott fizetés vagy szolgálati lakás, akkor bízni kell Istenben és 
elkezdeni ezeket a kötelékeket lépésről-lépésre elvágni. Mi lehet ebben egy jó sorrend? 
Mindenekelőtt kell egy jó személyes vezetés az Úrtól, mert Ő nélküle ez úgysem megy. 
Félre kell tenni a félelmeket és bízni az Úrban. Ez nem egy semmibe ugrás, hanem 
bizalom Istenben, az Ő Igéjében, és annak való engedelmesség, hitbeli lépés. Elhívásunk 
ill. felhatalmazásunk Istentől van, és nem embereknek kell tetszeni. 
 
A megélhetéstől való félelem eloszlatására többféle megoldás lehetséges: 
 
- ha van szakképzettsége a pásztornak, amiből meg tud élni, vegye el az Úrtól, hogy 
gyakorolni kell-e azt? (Pál-i út) 
 
- ha a gyülekezet el tudja tartani adakozásból és vállalja azt, mert „méltó a munkás a maga 
bérére” 
- a lakáskérdésre a személyes lehetőségek, de főleg az Úr akaratának felismerése és 
követése ad megoldást. 
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- hivatal (iroda) kérdése teljesen másként jelentkezik, ha nem egy embernek kell mindent 
végezni. Ha több ember vezeti a gyülekezetet, és a munkát egymás között megosztják, 
akkor nincs szükség hivatalra, és munkájukat saját lakásukon is el tudják végezni. Ezt 
személyes tapasztalatból tudjuk. 
 

Presbiterek beállítása működő gyülekezetben 

 
Attól függően, hogy mi egy helyi gyülekezet pillanatnyi vezetési helyzete, különböző az 
út a presbiteri vezetés megvalósításához. A legfontosabb a vezetés folyamatosságának 
megtartása, a különböző zavarok elkerülése az átállás folyamatában. 
 
Első eset: Van pásztor és csökkent hatáskörrel működő presbitérium, és működnek a 
Szentlélek ajándékai.  
 
Ez a legkedvezőbb kiindulási állapot, mert ebben az esetben csak a pásztornak kell 
lemondania elsőbbségéről, és a többi presbiternek fel kell vállalnia a nagyobb önállóságot. 
 
Második eset: Van pásztor, de működő presbitérium nincs, csak formális és a Szentlélek 
ajándékainak működése nem jellemző.  
 
Ebben az esetben a pásztor első feladata a presbiterek megerősítése, önállóságra nevelése. 
Ha szükséges kérje tapasztaltabb vendég szolgálótárs segítségét. Csak azután mondjon le 
a pásztor az elsőbbségéről, ha már működőképes presbitérium, melynek átengedheti a 
vezetést, mert különben zavarok keletkeznek, de ez nem a presbiteri vezetés hibája, 
hanem a rossz végrehajtás következménye. 
 
Harmadik eset: Megbízott pásztor van, aki a működő presbitérium része, de első az 
egyenlők között.  
 
Az eset nagyon egyszerű, és könnyű az előrehaladás, mert csak a megbízott pásztornak 
kell lemondania elsőségéről, és elkezdeni gyakorolni egyenlő jogokkal a presbiteri 
vezetést a leírtak szerint. 
 
Negyedik eset: Más településen lakó vendég pásztor „irányítja” a gyülekezetet.  
 
A távirányítás nem működik, ezért nem biblikus irányítási mód. Nagyon gyorsan tovább 
kell lépni a következők szerint: 
 
„A köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének 
tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese: ”   (1Péter 5.1.) 
 
A helyi gyülekezet tapasztaltabb férfi tagjaiból ki kell jelölni egy presbitériumot, és 
tanítani kell őket arra, hogy minél előbb teljes joggal át tudják venni a vezetést. Ezt 
felvállalhatja a vendégpásztor, aki a presbitérium felállása után kilép a vezetőségből, de 
megmaradhat, mint tapasztalt, áldott vendégszolgáló.  
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Presbiterek beállítása új gyülekezetben 
 
A legtöbb hiba ill. hiányosság ezen a területen tapasztalható. Új gyülekezet létrehozása, 
más településen nagy és nem könnyű feladat. Le kell rögzíteni néhány nagyon fontos Igei 
szabályt, amit sajnos nem szokás manapság betartani, pedig az Ige ezekre is egyértelmű 
utasítást ad: 
 
„Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelnek irigységgel, és ellene mondának 
azoknak, miket Pál mondott, ellenkezve és káromlást szólva. Akkor Pál és Barnabás nagy 
bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten 

igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök 
életre, íme a pogányokhoz fordulunk.”   (Csel. 13.45-46.) 
 
„És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul 
tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtják nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok 

között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk”.  (Gal. 2.9.) 
 
„Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én 
Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. 
Ekképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol 

neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek" (Róma 15.19 –20.) 
  
Látjuk a fenti Igékből, hogy az apostolok kézfogással, barátságosan megegyeznek az 
evangelizálandó területek egymás közötti elhatárolásában. Tisztességbeli dolognak 
tartják, hogy ne egymás munkájára építsenek. És van egy fontossági sorrend is, hogy 
először a megtéretlen „zsidóknak” (vallásos embereknek) kell hirdetni az evangéliumot és 
csak utána a pogányoknak (a nem vallásos, világban lévő embereknek). Olvassuk el 
figyelmesen az Apostolok cselekedeteit, mert az, sok mindenre választ ad. Nem kell 
nekünk semmit emberi módon kitalálni. Az Ige ebben a részben leírja, hogyan kell 
evangelizálni és új gyülekezeteket létrehozni. 
 
1. Ne hozz létre új „gyülekezetet” (szervezetednek, felekezetednek egy csoportját) egy 
olyan településen, ahol már működik újjászületett emberekből álló csoport vagy 
gyülekezet, mert ezzel Krisztus Testét megosztod, és a szakadást munkálod! Ha Isten 
munkát ad neked ilyen helyen, akkor az a már ott működő gyülekezet építését kell, hogy 
szolgálja az ottani elöljárókkal együtt munkálkodva.  
 
2. Új gyülekezet létrehozása, presbitérium beállítása az Ige szerint apostoli feladat. Ha 
bizonyos vagy abban, hogy apostoli elhívásod van, akkor tegyed, de ha nincs, akkor nem 
tudod mire vállalkozol, és mások kárára, felelőtlenül jársz el. 
 
3. Az evangélista - apostollal együttműködve - megelőzheti az apostolt egy új hely 
evangelizálásában, de kell, hogy az evangélista távozása után az apostol belépjen és 
folytassa a gyülekezetépítést, a presbiterek beállítását. (Az első efézusi tanítványok azt 
sem tudták van-e Szent Szellem. Pál apostol igyekezett bepótolni a hiányosságokat: 
bemeríteni őket Jézus nevében és kezeit rátette, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel. 
Később két évet tölt Efézusban, hadakozva az ottani hatalmasságokkal és építve a 
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gyülekezetet. Másik esetben látjuk, hogy Péter és János az, aki rohan le Szamáriába, hogy 
az előreszaladt Filep evangélista munkáját helyes mederbe terelje. Ha egy újjászületett 
csecsemő születése után nem kerül megfelelő körülmények közé és nem kapja meg 
mindazt, amire szüksége van a növekedéshez, akkor „meghal,” legjobb esetben 
alultáplált, fejlődésben visszamaradt lesz. Ha az evangelizálást nem követi az apostoli 
munka, akkor az olyan, mintha kitennénk a csecsemőt a hóra.” 
 
4. Egy gyülekezet felépítése (tanítvánnyá tétel, presbiterek beállítása) apostoli feladat és 
kell, hogy aki ezt végzi, ha lehet, együtt lakjon, tartósan ott legyen azon a helyen, ahol a 
gyülekezetépítés történik. Figyeljük meg, hogy Pál apostol első körben - a gyülekezetek 
létrehozásának idején - Efézusban 2 évet, Korinthusban 1,5 évet és többi helyen is több 
hónapot töltött el, nap, mint nap együtt élve a tanítványokkal.  
 
5. Az apostol a gyülekezet létrehozása - tanítvánnyá tétel, vének kijelölése - után magára 
hagyja a gyülekezetet, és tovább megy, hogy mint a felnőtt emberek gyámkodás nélkül, 
önállóan tudjanak működni. Később, mint Pál is tette a második körben látogatásokkal és 
levelekkel korrigálni lehet a felmerült hibákat. 
 

Hívők önállóságra (tanítványságra) nevelése 
 
El kell juttatni a hívőket az érett felnőtt korra, hogy minden hívő megtanuljon Istenre (a 
Szentlélek vezetésére) hagyatkozni és elsősorban Isten-függő legyen és ne „pásztor-
függő”. Minden hívőnek nap, mint nap önállóan meg kell tudni vívni a maga személyes 
harcát, a szellem vezetése alatt, és kell, hogy maradjon ereje arra is, hogy ne csak 
állandóan saját magáért harcoljon, hanem másokért is. A hívőknek kényelmesebb mindig 
egy emberre figyelni, és annak engedelmeskedni, és azon nehezen akarnak változtatni, 
mert  
 

- az odaszánt életet és állandó Istenre figyelést igényel, és ebből adódóan egy 
harcos életmódot; 
 
- sok hívő egy hamis lelki békére vágyik, és nem tudják, hogy ez nem így 
működik.  

 
Meg kell tanítani nekik az Isten szerinti békességet. Isten azt várja minden hívőtől, hogy 
tanítvány legyen. Az Ige mondja: „tegyetek tanítványokká minden népeket”. Ez azt 
jelenti, hogy először magunknak kell tanítvánnyá válnunk, hogy azután másokat is azzá 
tudjunk tenni. Ez több mint lelki gondozottnak, sőt lelki gondozónak lenni. Igei 
értelemben vett igazi tanítványi feladatok leírását az első 12 majd azt követően a 70 
tanítvány kiküldésénél látjuk. 
 

- § - 
 

A teljes könyv PDF formátumban letölthető itt: Merre tovább gyülekezet 
 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap 
címének megadásával: http://keskenyut.wordpress.com   


