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NÉHÁNY GONDOLAT A

PRESBITERVÁLASZTÁSRÓL

Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Lapunk 2010 adventi számában már említést 

tettünk arról, hogy mivel református egyházunk
törvényei szerint a presbiteri megbízatás hat évre
szól, s a jelenleg működő presbitériumok 2006.
január 1. óta töltik be hivatalukat, ezért 2011 őszén
a Magyarországi Református Egyház minden
gyülekezetében, így Kőbányán is, presbiter-
választást kell tartani. Ez egy olyan esemény,
amikor aktívan beleszólhatunk közösségünk életébe
– legalább egy szavazattal mind a jelölésnél, mind a
választásnál (feltéve, hogy nevünk szerepel
gyülekezetünk választói névjegyzékén). A választást
úgy kell lebonyolítani, hogy az újonnan megválasz-
tott testület (presbitérium) 2012. január 1-én 
zavartalanul elkezdhesse működését.

A gyülekezet elsődleges feladata az, hogy
lelkileg készüljön fel a választásokra. Ezt a célt 
szolgálta például az is, hogy tavaly a vasárnap
délutáni alkalmainkon református hitvallásunkat, 
a Heidelbergi Kátét magyaráztuk eleitől végig. Idén
pedig a presbiteri bibliaórák keretében a Bibliának 
a presbiterekre és az egyházközségekre vonatkozó
tanításaival foglalkozunk.

Mindenekelőtt feladatunk lesz a Választási
Bizottság fölállítása. A Választási Bizottság 3-7 
tagból áll, és ez a bizottság látja el a Választási és a
Szavazatszámláló Bizottság feladatait is. 
A Bizottság tagjainak olyan köztiszteletben álló, 
a gyülekezeti tagok bizalmát élvező egyháztagokat
kell választani, akik nem kívánják magukat pres-
biternek jelöltetni. A Választási Bizottság elnökét
saját tagjaiból maga a Bizottság választja meg. 
A lelkipásztor a törvénynél fogva tagja a Választási
Bizottságnak.

A Választási Bizottság feladata, hogy felvegye a
kapcsolatot az egyháztagok minél szélesebb 
körével, és kérje őket, hogy tegyenek javaslatot 
a presbiter-jelöltekre. Az ajánlott személyekkel –
miután ellenőrizte, hogy azok szerepelnek 
a választói névjegyzékben és megfelelnek-e a
törvényes feltételeknek – megbeszélést folytat,
amelynek során tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést.
A Bizottság személyi javaslatait a presbitérium elé
terjeszti. A presbitérium a bizottság javaslatát
figyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját. 

A gyülekezet vezető testületébe, a presbitériumba
Istenben hívő, református vallású, úri szent 
vacsorával rendszeresen élő, templomba járó, 
a családját példamutató módon igazgató és 
a választói névjegyzékbe felvett gyülekezeti tag
választható.

Kérem a gyülekezet tagjait, hogy az előttünk álló
választást, a Választási Bizottság munkáját,

valamint a jelölteket hordozzák imádságaikban. 
A továbbiakban álljon itt Dr.Csiha Kálmán püspök

úr néhány gondolata a presbitériumról: 
„A presbitérium a gyülekezet idegrendszere. Az 
idegrendszer azonban nemcsak érzékel, 
de működteti is az egész szervezetet! A fej: Jézus
Krisztus. Tőle jönnek az impulzusok. Ámde az
egészségesen működő idegpályák éltető
tevékenysége az egészséges test előfeltétele. 
Nem beszédből áll Isten országa, hanem szolgálat-
ból. A presbiterek a gyülekezet felelős vezetői.
Presbitérium akkor is van, ha nincs lelkész, s akkor
is lesz, ha eltávozik a lelkész. (Milyen egyszerű 
„jó papra” ráhagyni a felelősséget, s a „rossz papot”
sármálni.)

...A presbitériumnak olyannak kell lennie, mint 
hadseregben a vezérkarnak. A presbiteri szolgálatok
lehetőségei végtelenek. Nem lehet jegyzékbe 
foglalni a teendőket. Ámde mindég „ugrásra” készen
és alkalmas felkészültséggel kell várni a teendőket.
Imádkozva, imádkozva és ismét imádkozva.” 

Sz-S. A.

Füle Lajos

P R E S B I T E R E K

Kinek lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az ÚR igéje,

és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,

s tennivalóit így méri fel,
az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
s a mások terhét így veszi fel,

az presbiter.

Ki könyörögni sohase’ restell,
ki úgy van ott a gyülekezetben,
mint aki szolgál, mert van mivel,

az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
s otthon van benne maga, családja,

bár mindenütt az ÚRRA figyel,
az presbiter.

Aki hitét meg örömmel vallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,

de kedves élet ISTEN előtt:
megáldja és megszenteli őt.


