
Emlékeztető

presbiteri szolgálatra nyert elhívást, az istentisztele-

ti közösségben esküt tett és Isten igéjével áldásban 

részesült

a(z)

Egyházközség templomában.

„Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk, Kegyelem, 

hogy veled járó tanítványok lehetünk.” (EÉ 475. 1. vers)

Isten Szentlelke adjon erőt, hitet és hűséget presbiteri 

szolgálatának betöltéséhez. Hétköznapokon és ün-

nepnapokon egyaránt vezesse Isten igéjének tanítása, 

ahogyan megtaláljuk azt Péter apostol első levelének 

4. részében a 10. versben: „Ki milyen lelki ajándékot 

kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten 

sokféle kegyelmének jó sáfárai.”

Erős vár a mi Istenünk!

Kelt: 

a gyülekezet lelkésze
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Személyes szavak presbiterekhez

Tarts, Uram, a kezedben

Szerkesztette: Szabó Lajos
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A kötet az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
Gyakorlati Teológiai Tanszékének és Gyakorlati 
Intézetének munkájaként a Magyarországi 
Evangélikus Egyház (MEE) 2012. évi általános 
tisztújítása alkalmából készült.
A kiadványt a Magyarországi Evangélikus Egyház 
mindhárom egyházkerülete támogatta.
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Imádság az egyházért
Élet Kenyere, gyógyítsd az egyházat.
Oszlasd el a kemény ítélkezést,
amely lehetetlenné teszi, hogy új vér keringjen.
Simítsd el a barázdált homlokokat,
amelyeket a hatalomhoz való ragaszkodás ránt össze.

Tisztítsd az eldugult légutakat,
amelyekben a szeretet felszabadító levegője nem 
képes áramlani.
Lágyítsd a meszes vénákat, melyek elfojtják az elmét 
és a lelket.

Tisztítsd meg a szívet, hogy újra megtanulja odaadni 
magát másokért,
hogy Krisztus testének egyetlen tagja se maradjon 
mellőzötten, éhesen, elszigetelve.

Élet Kenyere, gyógyítsd az egyházat.

(A Lutheránus Világszövetség XI. nagygyűlésének 
záró-istentiszteletén elhangzott imádság)

Fordította: Wagner-Balicza Klára
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Kedves Szolgatársam!
Isten hozott a Csapatban! Örülök, hogy – Deo volen-
te – „együtt játszhatunk” a következő hat esztendő-
ben. Közös Urunk és Munkaadónk ajándékozzon 
meg az ige mindennapi kenyerével, az erő, a szeretet 
és a józanság lelkével. Ő tegyen késszé és képessé 
az egymásra fi gyelésre, a jókedvű összjátékra, az 
egyházépítő csapatmunkára. Hordozzuk egymást 
imádságban! Induló közös szolgálatunkhoz adjon 
bátorítást az apostol bizonyságtétele: „Hű az Isten, 
aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi 
Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,9)

Áldáskívánással: 
Gáncs Péter püspök

* * *

„… neveden szólítottalak…” (Ézs 43,1)

Ez a hézagpótló kiadvány névre szólóan kerül a pres-
biterek kezébe, mint ahogy az ünnepélyes eskütétel 
során is elhangzik kinek-kinek a neve. A presbiteri 
és egyéb ülések jelenléti ívein is ott szerepel majd 
mindenkinek a neve. Hitelesítésekhez vagy meghatal-
mazásokhoz nevünket adjuk, szerződések vagy meg-
állapodások végén is ott szerepel az aláírásunk. Erre 
a személyes felelősségvállalásra is fel kíván készíteni 
ez a könyvecske.

Kedves Presbiterek! Azzal az örömmel végezzétek 
szolgálatotokat, hogy „nevetek fel van írva a menny-
ben” (Lk 10,20).

Testvéri köszöntéssel: 
Dr. Fabiny Tamás püspök

* * *
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Jézus mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem 
én választottalak titeket...” (Jn 15,16)

Nagyon fontos nekünk, hogy a döntéseinkben jelen 
legyünk. „Ne döntsenek rólunk nélkülünk” – mond-
ták és írták emberek százai, ezrei és milliói külön-
böző helyeken, helyzetekben és nyelveken. 

Pedig az életünket leginkább meghatározó dönté-
seket nem mi hozzuk. Mert nem hozhatjuk! Szüle-
tésünkről éppúgy, mint a megváltásunkról nem mi 
döntöttünk. Áldottak, akik megkérdezésünk nélkül 
a javunkra döntöttek!

Az  evangélium Krisztus döntéséről szól. Az evan-
gélium szolgálata és a presbiteri tisztség is. 

Soha ne felejtsd el, hogy az ő hívása, választása 
és küldése nyomán indulsz! Kísérjen ezen az úton 
szeretetével, bölcsességével, békéjével és erejével –
áldott jelenlétével!

Testvéri szeretettel: 
Szemerei János püspök
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Előszó
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak,

melyik úton kell járnod. 
Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”

(Zsolt 32,8)

Azok felé fordulunk, akik önkéntes presbiteri szol-
gálatot vállalnak a gyülekezetekben. Régiek és újak 
egyaránt lehetnek áldássá az egyház életében. 

Különleges tisztség a presbiteri. Bár ma már nem 
jellemző a külön presbiteri pad a templomokban, 
továbbra is a régi helyén, a hívek között ül a presbiter, 
mégis speciális felelősséget hordoz a közös ügyekért. 
Elhívott lett. Megszólítottá vált. A közösség bizalma 
őt állítja oda a lelkész közelébe azért, hogy szolgá-
latával élőbb és eredményesebb legyen a gyülekezet 
élete. Régebben – itt-ott még ma is szokásban van 
ez – előre kellett ülniük a presbitereknek a temp-
lomban. Ez azonban sohasem jelentett elkülönülést 
vagy különleges rangot. A megválasztott és beikta-
tott presbiter éppen az együttműködés őrzője lesz. 
Olyan közvetítő és kapcsolatépítő, aki mindenkihez 
tud közeledni, és mindenkinek szívesen segít abban, 
hogy otthonra találjon a gyülekezetben. 

A presbiter Isten igéjéből meríthet legtöbbet külde-
tése beteljesítéséhez. Nemcsak olvassa az igét, hanem 
bátran tovább is adja a gyülekezetben. A presbiteri 
igehirdetéshez nem kellenek hosszabb percek vagy 
kiemelt pulpitusok és szószékek, hanem esetleg egy 
pad, egy sarok vagy éppen egy séta, ahol az élet sike-
reit és kudarcait megbeszélhetik a gyülekezet tagjai 
egymás között. Egy-egy presbiter körül kialakulhat 
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egy olyan kis közösség, amelyben a legegyszerűbb 
liturgiájú „kis istentiszteletek” folynak a gyülekeze-
tekért egyszerű hétköznapokon is. Gyakran és sokat 
segíthet az őszinte szó, ahogyan Ezékiel prófétától 
halljuk: „Emberfi a! Őrállóvá tettelek téged Izrael há-
zában. Ha igét hallasz tőlem, fi gyelmeztesd őket az én 
nevemben.” (Ez 3,17)

A presbiteri élet nagy vállalása az, hogy ki-ki a 
benne rejlő tehetséget meg tudja osztani sokakkal a 
gyülekezetben. Oda tudjon állni jó szívvel a lelkésze 
mellé, hogy szerteágazó feladataiból egyet-egyet át-
vállaljon. Szóljon, ha erre van szükség. Csendesen 
hallgasson, ha éppen ez a gyógyító. Vegye észre azt 
a pillanatot, amikor épp őrá, a tudására, hitére vagy 
egyszerűen a kétkezi munkájára van szükség. Tudja 
azt odaadni felszabadultan és örömmel. Az öröm és a 
jókedv lehet az az atmoszféra, amely érezhetővé teszi 
a Lélek jelenlétét a közösségben. De nehéz időkben, a 
megpróbáltatások napjaiban is gyógyító és vigasztaló 
erő érkezhet a „jó szívű és jó lelkű” presbiterektől. 

Ehhez a nem könnyű, de nagyon fontos szolgálat-
hoz szeretne ez a kis könyv biztatást és bátorítást 
adni azoknak, akik a presbiteri szolgálatba indulnak. 
Magukra nézve is hallják meg Isten igéjét: „A kegyel-
mi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a 
Lélek ugyanaz.” (1Kor 12,4)

Adjon Isten bölcsességet, hűséget és élő hitet a 
presbiteri útra a könyvben megtalálható vallomások, 
elmélkedések, párbeszédek vagy lelki mozaikok útján 
is. Lelkészek és presbiterek közös alkotása építse a 
gyülekezeteket ma is a Szentlélek erejével! 

2012. február

A kötet szerkesztője
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Tarts, Uram, a kezedben
Érdemes úgy indulni a presbiteri szolgálatban, hogy 
Luther Márton sekrestyeimádságába egyszerűen be-
illesztjük a presbiter szót.

„Uram, Istenem! Te presbiterré tettél engem az egy-
házban, de látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen 
nagy és nehéz szolgálatra. Ha te nem segítettél volna, 
már régen elrontottam volna mindent. Téged hívlak 
ezért segítségül.”

Mi más lehetne a kérésünk ennek alapján is, mint 
a népszerű ifjúsági énekünk egy mondata: „Tarts, 
Uram, a kezedben!”

A presbiter szívéből felszálló sóhaj lehet ez a kérés. 
Nyugalmat, higgadtságot és belső lelki békét teremt 
ennek a mondatnak a naponkénti imádkozása.

A presbiteri megbízatás alapvetően lelki küldetés. 
Isten adhatja meg, hogy alázatosan és képmutatás 
nélkül, szívből, nem pedig hatalomvágyból szolgáljon 
minden presbiter az egyházban. 

A jó presbiternek szinte észre sem veszik a mun-
káját, de első pillanatban hiányzik, ha valahol nincs 
jelen.

Szabó Lajos

presbiterfuzet_5_5.indd   11presbiterfuzet_5_5.indd   11 2012.03.09.   10:36:472012.03.09.   10:36:47



12

Közeledés a tisztséghez
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Miért pont engem 
szólítottak meg?

Pár évvel ezelőtt, egy családi istentisztelet utáni 
beszélgetés során lelkészünk és felügyelőnk nekem 
szegezte a kérdést, vállalnám-e a gyülekezet pénz-
tárosi feladatainak ellátását. Alapvetően hezitáló 
emberként – mint ahogy e sorok megírására való 
felkéréskor is – mélyen hasított belém a címben feltett 
kérdés. Azóta is többször átéltem ezt az érzést. Nem 
is szeretném azzal áltatni magam, hogy ezt valaha is 
meg fogom tudni válaszolni. Azonban meggyőződé-
sem, hogy a ránk bízott feladatokat kell tisztességgel 
végezni, a hozzá rendelt titulusok csak eszközként 
szolgálhatnak. 

A kérdésre adott egzakt válasz vagy álszerény, vagy 
öntömjénező lehet. Hadd mondjam el inkább, milyen 
példát láthattam kisgyermekkoromtól fogva egészen 
mostanáig a gyülekezeti élet és a munka területén.

Eddigi életemet gazdagon végigkísérte a gondvise-
lés homályba burkolt és sokszor lázadásra késztető 
vezetése. Apai ágon tősgyökeres kőszegi evangélikus 
családban születtem. Áldott emlékű nagyszüleim 
gondoskodó szeretetéből nap mint nap töltekezhet-
tem. Példamutató, az Úrnak szolgáló életet éltek. 
Nagymamámból sugárzott a türelem, a feltétel nél-
küli szeretet és a gyengét mindenáron megvédő gon-
doskodás. Nagypapám a munka iránti alázatra és 
tiszteletre tanított. Ezen kívül a jószívű adakozást 
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és az önzetlenséget láthattam tőle. Mindketten aktív 
tagjai voltak a gyülekezetnek. Nagymamám az asszo-
nyok szokásos szolgálatában vállalt részt, valamint a 
kórusban is énekelt. Nagypapám ifjúkorában a szín-
játszó kör és a legényegylet tagja volt. Emellett a két-
kezi munkában is lehetett számítani rá. A gyülekezet 
értékelte és elismerte munkáját, a presbiterek közé 
választották. Gyermekkoromban nem ismertem a 
szó jelentését, és nem értettem, mivel is jár ez a tiszt-
ség. Egy biztos, nagyon büszke voltam nagyapámra, 
annak ellenére, hogy tőle sohasem hallottam, mit is 
csinál egy presbiter, csak azt láttam, „teszi a dolgát”.

Szüleim vették át a stafétabotot tőlük. Édesanyám 
aktív segítője a gyülekezeti rendezvényeknek, rend-
szeresen látogatja a szeretetotthon lakóit, valamint 
népdalfoglalkozásokat tart az időseknek. A kórusban 
énekel, ő a „krónikás”. Édesapám folytatja a hagyo-
mányokat, presbiterként gyülekezetünk másodfelü-
gyelője, az alapítástól tíz éven át volt a szeretetott-
honunk igazgatótanácsának elnöke. Ő is kórustag. 
Nincs olyan területe a gyülekezetünk életének, ahol 
ne találkoznánk áldásos munkájukkal, legyen az 
süteménysütés, takarítás, leltározás, karbantartás, 
költöztetés, sofőrködés stb. Sohasem vágynak di-
cséretre, elismerésre, munkájuknak mindig csak az 
eredménye látszik.

Nagypapám és édesapám hitből és belső készte-
tésből fakadó aktív és hasznos tevékenységük során 
bizonyítottak: a közösség és a presbiterré történő 
megválasztásuk megerősítette őket abban, hogy jó 
úton járnak, és az Úr célját szolgálják. Esetemben 
azonban egészen más történt. Én először bizalmat és 
ezzel együtt terhet és felelősséget kaptam. Pénztáros-
presbiteri megbízásom után próbáltam tisztázni ma-
gamban, milyen presbiteri szolgálatra lehetek alkal-
mas. Felvillant bennem András képe, aki csendben 
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teszi a dolgát, de örömmel osztja meg mindenkivel 
az örömhírt. Jakabként, Péterként mindenkit letor-
kolva, konfl iktusok árán is az igazat keresve bizony-
gassam folyton igazamat? Abban bíztam, hogy nem 
Máté típusú, vitatott előéletű, kétes hírnévre szert 
tevő szolgálattevőként néznek össze a hátam mögött. 
Végül rájöttem, nem kell fi lozófi ai magasságokba 
emelkednem, hiszen a minta, a példa itt van előttem. 
A felmenőim által kijelölt és kitaposott biztonságos 
úton járhatok. Attól kezdve megnyugodva, a meg-
felelési kényszertől megszabadulva elegendő csak a 
rám bízott feladatra koncentrálnom. Az Úrnak há-
lát adva mondok köszönetet a szüleim, nagyszüleim 
által elém állított zsinórmértékért és a gyülekezeti 
közösség felém sugárzó szeretetéért és bizalmáért.

Schwahofer Péter

Szólj, Uram, 
mert hallja a te szolgád!

Válasz a hívó szóra

Szervusz! Szia! Jó napot! Üdvözlöm! Csókolom! Adjon 
Isten!

Minden megszólítás első mozzanata a köszöntés, a 
másik üdvözlése. És már itt, az első pillanatban, a 
megszólító köszöntés fogadásában benne rejlik az 
induló közös kapcsolat természete. Abból, ahogyan 
egy köszöntésre válaszolunk, ahogyan egy megszólí-
tást fogadunk, előre látni lehet azt is, hogy mi lesz a 
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folytatás. Mert lehet a válaszunk őszinte vagy hamis, 
lehet lelkes vagy számító, de lehet a köszönésünk 
félénk, védekező vagy azonnal támadó, erőszakos is. 

Szervusz! Hogyan válaszolsz erre a köszöntésre?

Eric Berne pszichológus, akinek nevét talán az Em-
beri játszmák című sikerkönyvéről ismerhetjük, egy 
másik könyvében, a Sorskönyvben, egyenesen az élet 
legfontosabb kérdésének tartja azt, hogyan válaszo-
lunk a minket megszólító köszöntésre. 

„Ez a látszatra gyerekes kérdés magában foglalja 
a teljes emberi lét és az összes társadalomtudomány 
alapproblémáját. Ezt »kérdezik« maguktól a csecse-
mők, erre tanulnak meg hazug választ adni a kis-
gyerekek, ezt tudakolják egymástól és segítőiktől a 
serdülők, ezt kendőzik el megalkuvóan a felnőttek, 
és erről írnak könyveket bölcs öregemberek anélkül, 
hogy valaha is megtalálnák a helyes feleletet.”1

Erős vár a mi Istenünk! 

A lelkész áll a templomajtóban az istentisztelet után, 
és kezet fogva mindenkivel köszönti a gyülekezet 
tagjait. Erős várunk! – válaszol egy idős bácsi, aki 
gyerekkora óta, konfi rmandus évei óta rövidíti le így 
a köszöntést. Talán nem is tudna másként köszönni 
a lelkésznek, mert annyira természetesen, annyira 
életének lényegéből indul el ez a köszöntés. Erős, ööö, 
erős vár a mi Istenünk! Keresi a pontos választ egy 
nemrég a gyülekezethez csatlakozó testvér. Keresi a 
pontos kifejezést, még most tanulja, gyakorolja a vá-
laszt a köszöntésre. Valaki csak biccent a lelkésznek. 
Keresztelő miatt volt itt az istentiszteleten, nem jön 

1 Eric Berne: Sorskönyv. Háttér, Budapest, 2008. 7. o.
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a szájára ez a szokatlan köszöntés. A biccentésben 
ott van a tisztelet és a távolságtartás egyaránt. Nem 
ide tartozom, nem ez az otthonom!

Lennél-e presbiter? Szólított meg egyszer minden 
presbitert a lelkész, a felügyelő vagy a gyülekezet 
néhány tagja. Egy megszólítás, egy üdvözlés, amire 
válaszolni kellett. Vajon hogyan válaszoltunk? Vajon 
hogyan fogadtuk ezt az üdvözlést, ezt a hívást?

Ott volt a válaszban a büszkeség? Engem kerestek 
meg! Én kapom a lehetőséget! Talán a szüleim, nagy-
szüleim után most rajtam a sor a családban, hogy 
ezt a megtiszteltetést fogadjam?

Ott volt a válaszomban a megilletődöttség? Isten 
gyülekezetének közösségében kell vezető szerepet 
vállalnom! Döntenem, terveznem, ügyeket képvisel-
nem úgy, hogy tudom, ez nemcsak egy emberi közös-
ség, hanem az Úr népe, nyája, gyülekezete?

Ott volt a válaszomban az öröm? Társakra lelek, 
része leszek egy szorosan összetartozó közösségnek! 
Egy közösségnek, amely egyben az Úrral való kö-
zösséget is megkapja ajándékba. Együtt a presbiter 
társakkal, együtt az Úrral. Ott volt a válaszomban 
az öröm, a hála ezért a lehetőségért?

Ott volt a válaszomban a jó értelemben vett félelem? 
Lehet, hogy egy idős asszony testvér szólított meg 
először, de a hívásban ott volt az Úr hangja. Nemcsak 
a gyülekezetem, nemcsak a presbiter testvéreim, a 
felügyelő, a lelkész hívott el erre a feladatra, hanem 
ebben a hívásban ott volt, ott van az élő Isten hívása 
is. Éreztem, érzem most is az istenfélelmet akkor, 
amikor erre gondolok?

Egyáltalán, mennyire volt őszinte a válaszom er-
re a megkeresésre? Átgondoltam, átimádkoztam, 
megbeszéltem másokkal is? Mi szólalt meg bennem 
először, amikor meghallottam ezt a megkeresést? Mi 
motivált akkor, amikor elfogadtam? 
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Ha tudni akarom, hol állok most, akkor érdemes 
végiggondolnom újra: hogyan válaszoltam az elhí-
vásra? Mivel ez a hívás nemcsak egyszeri, hanem az 
életünk minden napján, minden eseményében ott van 
újra meg újra, ezért válaszolhatok most is. Válaszol-
hatok újra! Válaszolhatok másként! Más hangsúllyal, 
őszintébben, tiszta szívvel!

Erős vár a mi Istenünk!

Krámer György

Milyen vagyok én igazán?
Egy meg nem született interjúból 
megszületett gondolatok

Bakó Zsuzsa a Budavári Egyházközség presbitere. 
Mindig aktívnak ismertem. Amióta a gyülekezetben 
szolgálok – immár tizenhárom éve – ő mindig lel-
kes, segítőkész és ötletgazdag volt. Hat évvel ezelőtt 
aztán presbiterré választotta a gyülekezet. Szívből 
örültem ennek a döntésnek, ha valaki, akkor éppen ő 
alkalmas erre a posztra. Kézben tartotta a gyermek-
munka szervezését, ott volt a gyülekezet közösségi 
alkalmain, az énekkarnak oszlopos tagja, a gyüle-
kezeti kórus mellett mindig segítője volt az alkalmi 
kórusoknak is. Lendület, energia, szolgálni akarás 
jellemezte és jellemzi őt. Természetesnek tűnt, hogy 
őt kérem fel a gyülekezetből arra az interjúra, ame-
lyet e könyvecskének szántunk. Rohanó világunkban 
egyszerűnek tűnt, hogy interjúkérdéseimet elektro-
nikus levélben juttattam el hozzá.
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Az alábbi kérdéseket fogalmaztam meg: 
1. Miként formált téged a gyülekezet közössége 

presbiterséged előtt? 
2. Milyen karizmákat, szolgálatra kapott kegyelmi 

ajándékokat fedeztél fel magadban? S miként sikerült 
ezekkel élni? 

3. Melyek voltak azok a pozitív tulajdonságok és 
adottságok, amelyekkel gazdagítottad a presbitérium 
munkáját? 

4. Melyek voltak azok a negatív tulajdonságok, 
adottságok, amelyek akadályoztak a szolgálatodban? 

5. A helyes önismeret mennyire segít a presbiteri 
szolgálatban? 

6. Formálta-e hitedet és a gyülekezethez való kö-
tődésedet az, hogy presbiter vagy? 

Amikor a személyes találkozásunkra sor került, 
egy mély, sok mindent érintő beszélgetés kezdő-
dött közöttünk, amelynek végeztével Zsuzsa azt 
kérte, ne kelljen a kérdésekre a nagy nyilvános-
ság előtt válaszolnia. Szavait, gondolatait, érzéseit 
igyekszem visszaadni, azzal az empátiával, amely 
szükséges ahhoz, hogy a közös szolgálatunk tovább 
erősödjön. 

Ezek a kérdések éles kérdések! De nagyon jól estek. 
Úgy kellett szembesülnöm magammal, ahogy az el-
múlt időszakban nem volt rá példa. Nem véletlen 
jutott eszembe kedves regényem, A kis herceg néhány 
sora:

„A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében 
nem látott még más hegyet, mint a három vulkánját, 
de azok éppen csak a térdéig értek. A kialudt vul-
kánját zsámolynak használta. »Egy ekkora hegyről 
– gondolta – egyetlen szempillantással látni fogom az 
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egész bolygót meg az összes embert.« De nem látott 
egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat. 

– Jó napot! – mondta találomra. 
– Jó napot!… Jó napot!… Jó napot!… – válaszolta 

a visszhang. 
– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. 
– Ki vagy… ki vagy… ki vagy… – felelte a visszhang. 
– Légy a barátom, olyan egyedül vagyok – mondta. 
– Egyedül vagyok… egyedül vagyok… egyedül va-

gyok – felelte a visszhang. 
»Milyen furcsa bolygó! – gondolta a kis herceg. 

– Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós. És az 
embereknek nincs semmi képzelőtehetségük. Foly-
ton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik… 
Nekem otthon volt egy virágom: mindig ő kezdte a 
beszélgetést…«” 

Tükör elé kerültem, és ezt nagyon köszönöm. Én 
belenőttem ebbe a gyülekezetbe. Gyerekóra, kon-
fi rmáció, ifjúsági órák… Így a gyülekezethez való 
kötődésem bár régi, és évek óta nem a gyülekezet 
területén lakom, újra és újra megfogalmazódik ben-
nem, mi lenne, ha a lakóhelyem szerinti közösségbe 
járnék? Mennyivel egyszerűbb lenne az utazás, új 
embereket ismerhetnék meg, új lendületet kapna az 
életem. De újra és újra visszahúz ide valami vagy 
éppen valaki. Azok az emberek, akik közel állnak 
hozzám, hűséges, kedves barátaim, és most is együtt 
szolgálunk.

Kötődést jelentenek a rám bízott és vállalt felada-
tok vagy azok a gyerekek, akikkel foglalkozunk a 
gyermekalkalmakon. Mindig nagy kedvet és kötődést 
éreztem a gyermekmunkához, s mivel abban aktív 
voltam, presbiter lettem. De nem tudom megmon-
dani, mi az előnye presbiterségemnek. Sokszor úgy 
élem meg, mintha „szavazógép” lennék. Úgy érzem, 
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hogy amiért presbiter lettem – a gyermekmunkában 
való szolgálatom vagy az énekkari aktivitásom –, azt 
a presbiteri tisztség nélkül is ugyanúgy ellátnám. 

Azt is látom, hogy a presbiternek a lelkiségre is 
oda kellene fi gyelnie. Az önismeret kérdésének vé-
giggondolása alapján döbbentem rá, hogy nekem is 
több csendre és lelki táplálékra lenne szükségem, de 
a közösség is jobban tudná teljesíteni a feladatát, ha 
erre mélyebben odafi gyelne.

A hitemet és a gyülekezethez való tartozásomat 
nem formálta a presbiterségem, mert az nem a tiszt-
ség viselésétől függ, s ha a következő ciklusban nem 
leszek presbiter, a szívből végzett vállalásaimat akkor 
is teljesítem. 

A mély beszélgetésben a feltett kérdésekről nem sok 
szó esett. Gyülekezeti lelkészként azonban mégis 
átéltem, hogy ennek az egyszerű kérdésnek: „Milyen 
vagyok én igazán?” – mekkora ereje van. Amikor az 
énünkkel való szembenézés közben megrettenünk, 
az adhat reményt és bátorságot, ha arra a kérdésre is 
keressük a választ: milyen Istenünk van valójában?

Lejegyezte: Bence Imre

Mit tanít a Biblia a 
tisztségekről?

Az Ószövetség népének történetében kezdettől fogva 
látjuk azt a gondoskodást, ahogyan Isten vezetőt, pró-
fétát és királyt rendel a közösség élére, hogy segítse 
őket hétköznapi és lelki dolgaikban. Ő maga rendeli 
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ki ezeket az embereket. Nem önjelöltek, nem is a kö-
zösség szimpátiája alapján választódnak. Ezért akik 
vezető pozícióba kerültek, erős függésben vannak 
tőle. Nem tehetnek, nem mondhatnak bármit, csak 
azt, amit küldőjüktől kaptak. 

Nem az a lelkesedés röpítette őket, hogy most első 
leszek az elsők között is, Isten kiválasztott népének 
meghatározó személyisége, mérvadó lesz a szavam. 
Bár a tisztségük valóban ezzel a súllyal bírt, mégis 
valamennyien Salamon király alázatával mérték 
fel a rájuk bízott feladat nagyságát, felelősségét és 
önmaguk kicsinységét. Salamon sok minden mást 
is kérhetett volna, mégis ez volt számára a legfonto-
sabb: „Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy 
tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és 
a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te 
nagy népedet?!” (1Kir 3,9) Átérezték, hogy nem lehet 
lazítani az Isten iránti engedelmességükön. Igye-
keztek elhárítani a megbízatásukat, mert felmérték, 
hogy egyik sem könnyű: Isten szavát, akaratát kö-
vetve megmaradni Isten emberének a belső gyön-
geség, bizonytalankodás, külső nyomás, elvárás, 
fenyegetettség ellenére, és az sem, hogy csak azt 
szabad szólni, képviselni, ami Isten üzenete, és azt 
bárki előtt, bármikor, bármilyen következményeket 
vállalva, egyértelműen kell hordozni és hirdetni. 
Pedig mi lehet megtisztelőbb annál, minthogy a 
Mindenható velem akar dolgozni, engem választott, 
közvetlen munkatársa lehetek?!
Voltak önjelölt próféták is, akiket azonban Isten min-
dig leleplezett, és voltak hataloméhes, királyságra 
vágyó emberek, akik puccsal, ármánnyal, gyilkos-
sággal szereztek trónt. Ők, ahogyan a hatalmukat 
szerezték, úgy is veszítették el: elvették tőlük.

Isten választottainak tiszte az volt, hogy emlékez-
tessenek, Istent nem lehet félreállítani, nem lehet 
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elhallgattatni, akaratát megtörni. Tervét minden-
képpen véghezviszi.

Az Újszövetségben a pünkösdi lélekáradáskor meg-
keresztelkedtek együtt maradtak gyülekezeti közös-
ségben. A gyülekezet létszáma gyarapodott, a közös-
ségi alkalmak jó rendje érdekében szükség volt segítő 
munkatársakra az igehirdetői szolgálat mellett. Erre 
a feladatra diakónusok lettek kiválasztva, akik az 
apostolok döntése alapján kerültek szolgálatba. A vá-
lasztás alapja nem szimpátia, rokoni kötelék, anyagi 
mód vagy széles támogatói kör, hanem az a szempont, 
amely az ószövetségi korban is mérvadó volt, hogy 
derék, istenfélő, hűséges, megvesztegetést nem tűrő, 
a terheket együtt hordani kész szolgálattevők (lásd 
2Móz 18,21–22) segítsék a gyülekezet életét, „akikről 
jó bizonyságot tesznek [a gyülekezet tagjai], akik telve 
vannak Lélekkel és bölcsességgel”. (ApCsel 6,3b)

Az apostoli szolgálatban segítők – gyakran helyet-
tesítők is – voltak a presbiterek, püspökök. Ugyanarra 
a szolgálatra váltófogalomként használják a presbi-
ter és a püspök megnevezést. A presbiter jelentése 
idősebb, tapasztalt. Nem az életkor előrehaladta a 
nyomatékos ebben a kifejezésben, hanem az évek szá-
mával szerzett tapasztalat, belátás, bölcsesség, amely 
nélkülözhetetlen a gyülekezet dolgainak intézésében, 
mert lelki, tanításbeli és kormányzati feladatot visel. 

A presbitertől elvárt, hogy feddhetetlen, rendezett 
családi életű, példaadó, gyermekeit hitben nevelő, 
anyagiakat tisztán kezelő, a gyülekezeti szolgálatot 
önként, a Szentlélek vezetésével alázatosan végző sze-
mély legyen (lásd ApCsel 20,28; Tit1,5–9; 1Pét 5,1–3).

Az episzkoposz (püspöknek fordítjuk) felvigyázót, 
gyülekezeti vezetőt jelent. Az elvárás vele szemben is 
magas. „Legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi ; megfon-
tolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkal-
mas; nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a 
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viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár;olyan, aki a maga 
háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben 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 
(…) Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük 
legyen róla.” (1Tim 3,2–6a)

Kérésünk és reménységünk, hogy a most szolgá-
latba álló elöljárók készségét is fölhasználja Isten, 
bennük és velük működik, és átélheti egyházunk, 
amit az első gyülekezet már megélt: „Az Isten igéje 
pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok 
száma, (…) sőt igen sok pap is engedelmeskedett a 
hitnek.” (ApCsel 6,7)

Bálintné Varsányi Vilma

Mi a keresztyén küldetés 
lényege ma?
Nagyapám az ősagárdi gyülekezet egyik gondnoka 
volt. A két gondnoknak egészen különleges helye volt 
a templomban. Az oltár jobb és bal oldalán ültek az 
istentisztelet alatt, vagyis egészen közel a szent cselek-
mények helyszínéhez. Feladatuk volt az oltárajtó nyi-
tása is, amikor a lelkész az oltári szolgálathoz ment, 
vagy éppen jött ki onnan. Gyermekként éveken át a 
karzatról fi gyeltem, mi is történik a templom szívében. 
Akkoriban nem tudtam nagyobb dolgot elképzelni, 
ami valaha egyáltalán megtörténhet velem, minthogy 
majd egyszer én is gondnok lehetek. Akkor majd én 
is az oltár körül süröghetek-foroghatok, nyithatom 
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az oltárteret az Isten szolgájának, és az oltár mellett 
ülve hallgathatom az igehirdetést. Ez maga a menny. 

Keresztyén, azaz Krisztus-követő küldetésünk lé-
nyege, hogy valaki hív minket magához, az „oltár-
hoz”. Oda, ahol esélyünk van arra, hogy megértsük 
akaratát. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek” – szólít meg bennünket az evangéliumi 
cselekmény elején Jézus Krisztus (Mt 11,28). A hívás 
után a küldés szava is hangzik felénk: „Menjetek el 
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…”– olvassuk 
a megbízatás tartalmát az evangélium végén (Mt 
28,19). Jézushoz jönni, megfáradtan és terhekkel, 
majd erőt vételezni, felfrissülni nála, és megújul-
va indulni azokhoz, akikhez küld Urunk, ez a mai 
megbízatásunk. Jönni hozzá bűnöktől és a gépies 
vallásosságtól megterhelve, majd távozni tőle Isten 
megszabadított szolgájaként – feladattal, új gondo-
latokkal. Folyamatos és kétütemű tevékenység ez. 
Azért kell először hozzá jönnünk, mert nélküle csak 
a magunk ürességével tudnánk a másik emberhez 
közeledni. Ő tölt meg minket az örömhírrel. Bár-
miféle szolgálatunk csak akkor lehet hatásos, ha mi 
magunk is élünk az evangéliummal, és a befolyása 
alatt állunk. Ugyanis a lenni többet jelent, mint a 
tenni. Személyiségünk jobban és biztosabban fejti ki 
hatását, mint amit „prédikálunk” vagy szervezünk. 

Nem tudjuk eléggé csodálni, hogy Isten hatalmas, 
lélekmentő munkájában bennünket is megbíz fel-
adatokkal. Annyira becsül minket, hogy beilleszt 
terveinek végrehajtásába. Megengedi, hogy az „oltár 
körül forgolódjunk”, hogy megnyissuk az emberek 
előtt az Ige ajtaját. A mai, sokszor csupán személyes 
és anyagi érdekek által vezérelt közegben ránk az 
a feladat vár, hogy Krisztust hordozó, a szó szoros 
értelmében lelki emberek legyünk, bármi is a felada-
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tunk a gyülekezetben. Krisztus önkéntesei lehetünk 
az ő hívása és küldése alapján. Sok minden vissza-
tarthat az engedelmességtől. Keserű tapasztalatok, 
korunk sokféle válsága és kihívása személyes és kö-
zösségi szinten. Kísértés, hogy ezért befele forduló, 
önző és „fogyasztó” keresztyénséget éljünk. Isten 
igéje azonban így bátorít minket: „Mi nem a meg-
hátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a 
hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,39)

Húszéves lelkészi szolgálattal a hátam mögött sem 
fakult meg bennem a vágy, egyszer talán még valahol 
gondnok lehetek. Az álmokat beteljesítő Úr kezében 
vagyunk, aki sokféle szolgálatra hív el. Mert ajtót 
nyitni jó, és az ajtón bemenni is jó. Őt szolgálni ki-
váltság és öröm, szolgaként mellette lenni pedig a 
legfőbb jó, ami történhet velünk.

Szabó András (Vanyarc)

Hová induljak az (új) 
szolgálatban?
Beszélgetés Korossy Józseffel, a szekszárdi 
gyülekezet rangidős presbiterével

– Hová indult, milyen szolgálatokat végzett Jóska bácsi 
a hosszú évek alatt?

– A hetvenes évek közepén kerültem Szekszárdra, 
ahol Németh István, a gyülekezet akkori lelkésze kért 
meg, hogy vállaljak részt a presbitériumban. Volt idő, 
hogy egy másik presbiter testvéremmel együtt keres-
tük fel azokat a gyülekezeti tagokat, akik nem fi zettek 
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abban az évben egyházközségi hozzájárulást. Nagyon 
vegyes tapasztalatunk volt: a kedves fogadtatáson kí-
vül az „egész nem érdekel” közönyén át a „majd a jö-
vőben fi zetem” fogadkozásig mindenfélét válaszoltak.

Hosszú időn keresztül az istentisztelet előtti és utáni 
tevékenységeket (énekszámok kirakása, úrvacsorai 
edények előkészítése, majd elmosása stb.) végeztem 
örömmel. Egy kicsit a misszióban is részt vállalhat-
tam: néhányszor helyettesítettem a lelkészt a biblia-
órán, máskor egészen személyes élményen keresztül. 
Például egy munkahelyi kiszállásom, ellenőrzésem 
(munkavédelmi felügyelő voltam) során félrehívott az 
illetékes dolgozó, és suttogva kérte a tanácsomat, hogy 
szeretné gyermekét megkereszteltetni – csak nehogy 
ezt a párttitkár megtudja. A tőlem telhető módon igye-
keztem őt segíteni. Nagy öröm volt ez számomra, hogy 
akkor, abban a helyzetben Isten engem látott alkal-
masnak, hogy valakit „eligazítsak”, őfelé terelgessek. 

– Aztán voltak még más utak is, ha jól tudom. A 
látogatások folytatásaként és a sekrestyeszolgálat foly-
tatásaként is.

– Igen, később nemcsak az egyházfenntartói járu-
lékkal elmaradtakat, hanem általában az egy időre 
eltűnt híveket próbáltuk utolérni, szeretettel hívogatni 
– ez hol sikerült, hol nem. Ennek a munkának része 
az is, hogy manapság, ha beszélek valakivel, és érzem, 
hogy nehézségei vannak, vagy észreveszem, hogy va-
laki régóta hiányzik, akkor megbeszélem ezt a lelkész-
szel. Megpróbáltuk a korábban szórványgyülekezetbe 
tartozókat is meglátogatni: elkísértük lelkészünket 
vidéki szolgálataira, hogy az anyagyülekezetet kép-
viselve éreztessük az ott lévőkkel, hogy gondolunk 
rájuk, összetartozunk. A sekrestyeszolgálatnak is volt 
folytatása, ugyanis nemcsak végeztük, hanem később 
szerveztük is ezt a munkát – azt hiszem, ez egy külön 
szolgálat volt, és fontos a vasárnap rendjében.
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– Jóska bácsit mi indította arra, hogy egy-egy új 
feladatba kezdjen?

– Volt olyan feladatom, amit kaptam, amire meg-
kértek, és én elfogadtam. A látogatások ügye azonban 
például olyan út volt, amelyet egy másik presbiter-
társammal együtt találtunk ki. Beszélgetések során 
jött az ötlet, mert a közös célunk annak a kérdésnek 
a megválaszolása volt, hogy mi ketten mit tehetünk 
még a gyülekezet épüléséért? 

– Melyik volt a legnehezebb, mitől félt legjobban?
– Azoktól a helyzetektől, amelyekben – sokszor 

előre is sejthető módon – ellenséges fogadtatásban 
részesültem. 

– A beszélgetésünk címe az, hogy „hová induljak a 
szolgálatban?” Az jutott eszembe, hogy Jóska bácsi szá-
momra ennek a kérdésnek a „megtestesülése”: amikor 
először találkoztunk – talán ideköltözésünk után három 
nappal –, Jóska bácsi bekopogott hozzánk azzal, hogy 
bemutatkozna. És akkor mondott valamit, amit nem fe-
lejtek: a lelkészválasztási folyamatban megosztott presbi-
tériumban Jóska bácsi a másik lelkészjelöltre szavazott. 
De most elfogadja, hogy én vagyok itt, és szeretne mellém 
állni mindenben, tettre készen, teljes mellszélességgel. 

– Igen, így volt. Igyekeztem őszintén elmondani 
az igazságot. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre, 
örömmel tölt el, hogy Isten hosszú éveken át, a gyüle-
kezet több lelkésze, lelkésznője mellett alkalmasnak 
talált segítőtársnak lenni a szolgálatban. Igaz, néha 
bizonyos esetekben bátrabban kellett volna kiállni 
Isten ügye mellett, „illegalitásom” ellenére is (ti. Jóska 
bácsi politikai okok miatt sokáig nem szerepelt a hi-
vatalos gyülekezeti presbiterlistán). Hiszem azonban, 
hogy sok egyéb gyengeségem, gyávaságom mellett 
egykor ez is megbocsáttatik nekem.

A beszélgetést lejegyezte: Sefcsik Zoltán
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Az új élethelyzet: ajándék
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Jó dolog elmélyedni 
Jézus szavaiban

A Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség má-
sod felügyelője vagyok, a Pannontej Zrt. répcelaki üze-
mében dolgozom karbantartó lakatosként. Családom 
evangélikus, így magam is ebben a hitben nevelked-
tem, mégis életem első harmadában a keresztyénség, 
illetve Jézus Krisztus személye nem sokat jelentett 
számomra. A konfi rmáció után hamar hátat fordí-
tottam gyülekezetünknek, mert azt gondoltam, egy 
modern fi atalhoz nem illik a vallásosság. Ám Jézus 
nem így gondolta. Tizenévesen szinte észrevétlenül 
kezdtem járni a bűn útját. Az élet és a tanulás terü-
letén kapott lehetőségeimet nem vettem komolyan, 
céltalanul sodródtam.

Hosszú évek múltával, fi atal házasként kerültem 
újra kapcs olatba gyülekezetünkkel, de Isten igéje ek-
kor még nem ragadott meg, noha az Úr készítette már 
számomra a vá ltozást. 1994-ben választottak presbi-
ternek, de a tisztség komolyságát és felelősségét még 
nem éreztem. Az évtized közepén elsősorban fi atalja-
ink körében lelki ébredés vette kezdetét. Egyre több 
olyan fi atal örömét láttam, akik Krisztusban nyertek 
új életet, és egyszerű természetességgel vallották őt 
Uruknak és Megváltójuknak. Bizonyságtételeik mély 
benyomást tettek rám, felragyogtatva számomra is 
az örök élet lehetőségét. Az az idő is eljött, amikor 
Jézus engem is megszólított.
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„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és 
megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,28–29)

„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem szü-
letik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 
(Jn 3,3)

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én isme-
rem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet 
adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem 
ragadhatja ki őket az én kezemből.” (Jn 10,27–28)

Ezek az igék munkálták bennem az új életet. Egy 
piliscsabai csendes héten nagy belső vívódások után 
adtam át életemet Jézusnak, aki bűnbocsátó kegyel-
mével megragadott. Megtapasztaltam a Krisztus-
ban való élet csendes örömét, de az is nyilvánvalóvá 
vált számomra, hogy a sátán nem szereti, ha lelkek 
csúsznak ki a kezéből. A napi küzdelmeim során a 
Biblia személyes olvasmányommá lett. Reggel a nap 
indulásakor igyekszem elmélyedni Jézus szavaiban, 
és ebben a bibliaolvasó Útmutató van a segítségemre. 
Érzem, hogy szilárd lelki talajon állok. Ő a bajban is 
velem van, ha én hűtlen és méltatlan vagyok, akkor 
sem hagy el. Belőle építkezem. Alapvető fon tosságú-
nak tartom az istentiszteleten való rendszeres részvé-
telt, ezzel is példát mutatva gyülekezetünk tagjainak. 
Lelkészemmel való jó kapcsolatom a Krisztusban va-
ló egységünk gyümölcse. Gyülekezetünkben számos 
közösségi alkalom van, melyek segítenek az ige jobb 
és mélyebb megismerésében. Ezek közül is számom-
ra a legkedvesebb a nyári családos csendes hetünk. 
Itt nemcsak az igehallgatásra, de annak továbbadá-
sára is van lehetőség. Nagy öröm látni a kereső új 
testvéreket, és hitben idősebb testvérként segíteni 
őket az elindulásban. 
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Befejezésül szeretetettel biztatom leendő presbi-
tertársaimat Jézus szavaival: „Aki tehát vallást tesz 
rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek 
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Csontár Gábor

Szeretnék másokra 
odafi gyelni

A szolgálatom első éveiben irigykedve fi gyeltem más 
gyülekezetek presbitériumát. Úgy tűnt, hogy más 
gyülekezetekben aktívabb a felügyelő, precízebb a 
gondnok, kezdeményezőbb a presbitérium. A szom-
széd rétje mindig zöldebb – mondja a szólás. Ma-
gam pedig – talán még időben – ráébredtem arra, 
hogy nem egy álomcsapatra kell várnom. Az igazi 
művészet az, ha az ember megtanul azokkal együtt 
dolgozni, akik rábízattak, akik adva vannak a gyü-
lekezeten belül. Így lett egyre fontosabb számomra, 
hogy a gyülekezetkormányzási feladatokat sem lehet 
pasztorációs attitűd nélkül végezni. A testület, ame-
lyet a gyülekezet közgyűlése megválaszt, a tisztségvi-
selők, akik bizalmat nyernek, nem formálódnak auto-
matikusan közösséggé. A közösséggé formálódáshoz 
is, a feladatok lényegére való ráérzéshez is nagyon 
komoly segítség, odafi gyelés, empátia és pásztori 
szeretet szükséges.

Szeretnék másokra odafi gyelni! A tisztségvise-
lők választása nem lehet olyan folyamat, amelyre 
a lelkész akarata erősen rányomja a bélyegét. Hisz 
minden gyülekezetnek megvannak a maga tradí-
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ciói. Ezeket a tradíciókat egy csapással felforgatni 
és megváltoztatni nem szerencsés. Sok esetben a 
lelkész és a gyülekezet hatékony közös szolgálatá-
nak éppen az az akadálya, hogy a gyülekezet belső 
és régóta meglévő, kohéziós erőt biztosító rendjét a 
„kívülről érkező” lelkész radikálisan akarja megvál-
toztatni. A lelkipásztor feladata az, hogy a tradíciókat 
eleven hittel és aktív szolgálattal töltse meg, ezzel 
építse a gyülekezetben Isten országát. Ezért a lelkész-
nek feltétlenül oda kell fi gyelnie a gyülekezet belső 
erőire, hagyományaira. A magam szolgálatában is 
megtapasztaltam, hogy amikor hiányzott belőlem 
ez a tapintat, akkor a presbitériummal vagy egyes 
tisztségviselőkkel való közös szolgálatom nem volt 
zökkenőmentes. 

Szeretnék másokra odafi gyelni! A tisztújítás idő-
szakában ez számomra azt is jelenti, hogy túl kell 
látnom a saját horizontomon. Eddig is adva volt egy 
közösség, egy a közös szolgálatra rendeltetett csapat. 
Most – a tisztújítás során – ez részben átalakulhat. 
A gyülekezet sokszínűségét éppen az biztosíthatja, 
hogy nem csak azok tartoznak a döntéshozók közé, 
akivel a lelkész „barátilag” meg tudja magát értet-
ni. Hatalmas erő van abban, még a világ felé való 
bizonyságtételünket is megerősíti, ha egy testületbe 
nem a lelkész ízlése szerint kerülnek tagok. Amikor 
a környezetünk azt tapasztalja, hogy a gyülekezetben 
azoknak is van szolgálatuk, akik „kvázi ellenzékiek”, 
akkor ez a Krisztus-test igazi bizonyságtétele, mert 
az egyházban mindenkire egyformán szükség van. 

Szeretnék másokra odafi gyelni! Lelkészként oda 
kell fi gyelnem azokra is, akik jelöltek voltak ugyan, 
de nem lettek megválasztva. Ők ugyanolyan érté-
kesek a gyülekezetben, s talán egy kis keserűséget 
hordoznak a szívükben. Nem szabad engedni, hogy 
ez a keserűség elhatalmasodjon bennük. A megvá-
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lasztott testületnek és a tisztségviselőknek oda kel 
fi gyelniük azokra is, akik nem kaptak elég szavazatot. 
Ez az odafi gyelés aztán megőrizheti a gyülekezetet a 
szakadástól vagy egyes tagjait a leszakadástól. 

Szeretnék másokra odafi gyelni! Azokra is, akik 
régóta viselnek egy tisztséget, hogy meg ne fáradja-
nak, és ki ne üresedjenek. Mert tapasztalom, hogy aki 
nem kap lelki vezetést, az – legyen bármilyen nagy-
szerűen megáldva különféle kegyelmi ajándékokkal 
– mégiscsak kiüresedhet, megfáradhat, kiéghet. Akik 
pedig újak egy testületben, azokra azért kell odafi -
gyelni, hogy felfedezzék, megismerjék a helyüket és 
a feladatukat. Van egy rossz tapasztalatom: amikor 
évekkel ezelőtt egy felsőbb egyházkormányzati testü-
letbe megválasztottak, az a testület – az új választás 
ellenére – úgy folytatta a munkáját, mintha min-
denki mindennel maradéktalanul tisztában lenne. 
Az első hónapokban szinte alig értettem valamit a 
döntéshozatal mechanizmusából. A tisztújítás olyan 
cezúrát jelentsen minden testület munkájában, hogy 
az újonnan választottak is be tudjanak illeszkedni 
a közös feladatba!

Szeretnék másokra odafi gyelni! Azért rendeltet-
tünk lelki vezetőként, felügyelőként és presbiterként, 
hogy valóban odafi gyelhessünk másokra, hogy a gyü-
lekezetben fi gyelmet kaphassanak azok, akik min-
dig jelen vannak, és azok is, akik még nem mernek 
közelebb lépni, sőt még azok is, akik éppen eltávo-
lodóban vannak a közösségtől vagy akár Istentől. 
Az új gyülekezeti vezetők és testületek is legyenek 
ilyen, Isten igéjére fi gyelve másokra érzékenyen fi -
gyelő közösséggé.

Bence Imre
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A hívogatás bátorságát 
tanulom
Ahhoz, hogy a hívogatáshoz bátorságot és erőt merít-
sünk, meggyőződésem szerint a megtisztelő felkérés 
és a feladat elvállalását segítő jószándék önmagában 
kevés. Számomra ez a szolgálat azzal a hívogatás-
sal kezdődött, amely nekem szólt és tanítványságra 
ösztönzött, Isten személyesen megszólító igéjével: 
„Kövess engem!” (Jn 1,43b). 

Pedagógus hivatásom kétharmadát abban a kor-
ban éltem le, amelyben vasárnaponként szorgos 
meg fi gyelők követték családunkat a lakóhelyünk-
től huszonöt kilométerre fekvő evangélikus temp-
lomba. Hogy ezek a megfi gyelők megfelelő helyen 
jelenetettek is, azt munkahelyi kellemetlenségeink 
igazolták.

A nyolcvanas években egyre sűrűbben jelent meg 
távlati terveinkben az a gondolat, hogy nyugdíjas 
éveink beköszöntével szeretnénk olyan gyülekezetbe 
költözni, ahol gyülekezeti munkát végezhetünk. Erre 
1999-ben került sor, presbiter hat évvel később let-
tem. A presbiteri munkával kapcsolatban nem voltak 
részletes ismereteim. Tudtam, hogy mit mond Pál 
apostol az apostolok szolgálatáról, és igyekeztem 
mélységében átélni és magamévá tenni a presbiteri 
eskü szövegét. Hat év tapasztalata alapján úgy látom, 
hogy minden gyakorlati feladatnak – legyen az ingat-
laneladás vagy -fenntartás, renoválás, a gyülekezet 
életét és az abban folyó munkát bármilyen materiális 
módon szervező és elősegítő munka – lelki bázison 
kell nyugodnia. Számos jó gyakorlati érzékkel, jó 
kapcsolatokkal rendelkező presbiter munkálkodik 
egyházunkban, gyülekezeteink hasznára. Mégis úgy 
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gondolom, egy presbiteri csoport a folyamatos lel-
ki felkészülés és töltekezés nélkül nem válik igazi 
közösséggé, és nem tudja betölteni a Szentírásban 
meghatározott feladatát. A presbiterek közösségében 
mindenki más-más talentumot tud hasznosítani. 
Ez magától értetődővé teszi a munkák ilyen jelle-
gű felosztását, hogy ne állhasson elő az a visszás 
helyzet, amelyben két-három ember viszi a hátán a 
presbiteri feladatokat, mások pedig a „szavazógép” 
funkciójával is megelégszenek. Ennek a gyakorlati 
igazságtalanságán túl olyan komoly lelki veszélyét is 
látom, hogy Isten munkálkodásának primer helyét az 
emberi tettek vagy személyek fontossága foglalja el. 

Meg kell említenem azt az építő hozzáállást is, 
amellyel képesek vagyunk egymás munkáját tisztelet-
ben tartani és megbecsülni. Fontosnak érzem, hogy 
a hívogatás ne rekedjen meg a szó egyetlen tartalmi 
jelentésénél. Legyen az életünk, presbiteri magatar-
tásunk hívogató és vonzó. Legyen a hívogatás mun-
kája sokoldalú. És legfőképpen: legyen ez a munka 
minden kudarc, visszautasítás, furcsa vagy bántó 
reakció ellenére is kitartó.

A hívogató tanítványi feladatba beletartozik szá-
momra az eskü szövegének következő része: „…gyü-
lekezetünk belső békéjét őrzöm és építem…” Mint 
minden közösségben, úgy a gyülekezetben is gyakran 
feszülnek egymásnak ellentétes vélemények, érdekkü-
lönbségek, emberi indulatok. Ezekben az esetekben 
fontos lehet a presbiter békességteremtő hozzáállása. 
Nem a mindenáron való megalkuvás, hanem a jézusi 
szó az iránytű, amely ezt mondja: „De közöttetek ne így 
legyen!” (Mt 20,26) Magánérdekünket és hiúságunkat 
félre kell tennünk ezért a békességért, ugyanakkor 
az ige igazságát nem „maszatolhatjuk el” konfl ik-
tuskerülés ürügyén. Az ilyen dolgok eltántoríthatnak 
egyeseket akár a gyülekezeti munkától, akár a temp-
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lomba járástól, ezért ezekben az esetekben újra és újra 
kérnünk kell Urunktól a bátorságot a hívogatáshoz.

Visszatekintve a magam presbiteri munkájára, be 
kell vallanom, hogy magam is nagyon sok hiányossá-
got találok benne, hát még az én Uram! De kegyelmes 
szeretetében bízva zárom le ezt a ciklust, abban a 
reményben, hogy az itt leírt gondolataim nyújthatnak 
valamilyen segítséget az utánam következő presbi-
tergenerációnak.

Gerhát Lászlóné

Többekkel kerülök 
közösségbe
Groó Gyula professzortól hallottam teológushallga-
tó koromban, hogy az egyházban minden szolgálat 
hordozója a gyülekezet, még egy temetési igehirde-
tésé is. Ezt akkor megtanultam, a szolgálatban pedig 
megtapasztaltam, hogy munkatársak nélkül ezt a 
szolgálatot végezni lehetetlen. Az egyház a mi hitünk 
szerint a hívők közössége. Egy közösség életét pedig 
nem viheti egy személy. A közösség együtt dolgozik 
és él, vagy nem közösség. „Az a neved, hogy élsz, pedig 
halott vagy.” (Jel 3,2)

A közös felelősség. Nagyon örülök, hogy presbiteri 
üléseinket asztal körül, körben ülve szoktuk tartani, 
ezt javaslom minden gyülekezet számára. Így kife-
jezésre jut, hogy az asztalközösség tagjai egyenlő 
rangú, jogú és felelősségű testvérek. Korábban nem 
ez volt a szokás. A gyülekezeti teremben a széksorok-
ban ültek a presbiterek, mint az istentiszteleten. Így 
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a lelkész, amíg tartott az ülés, szemben állt a presbi-
tériummal. Ez régi beidegződéseket is hordozott ma-
gában: „Meg kell védeni a lelkésztől a gyülekezetet.” 
A közös felelősséget hordozó munkatársak közössége 
igen nagy áldás. Ez a közös munka egyik alapja. 

Az egyik gyülekezet meghívott a presbiterei közé 
olyan gyülekezeti tagot, aki a gyülekezet peremén élt, 
csak a nyilvántartásban szerepelt. A meghívást vállal-
ta a testvérünk, részt vett az üléseken, a szakterületén 
igyekezett a legjobb megoldásokkal előállni. A temp-
lomban is találkoztak vele időnként. A következő 
presbiterválasztáskor azt mondta, ha újra meghívják, 
vállalja, mert itt olyan emberekkel találkozott, akik 
őt komolyan vették, ha szólt, meghallgatták, ha nem 
jól látott valamit, szelíden kiigazították, mint fi atalt 
nem nézték le, és új embereket is megismert. Hadd 
folytassam a gondolatot: nem csupán új arcokkal, 
hanem új gondolkodással ismerkedett meg.

1987-ben, amikor a siófoki templom építése kezdő-
dött, Józsa Marci bácsi (az akkori templomépítő lel-
kész) megmutatta nekem a gyülekezet költségvetését. 
A bevételek rovatban 5 000 000 Ft rendkívüli bevétel 
szerepelt. Megkérdeztem Marci bácsit, mégis milyen 
rendkívüli bevételre számít. Erre letakarta a betűket 
az R(endkívüli) után, azt mondta, „ez a reménység”, 
mert egyházi költségvetést reménység nélkül, Istenbe 
vetett remény nélkül nem szabad készíteni. 

Új emberekkel találkozom, akik látják a realitá-
sokat, a szakmai és anyagi lehetőségeket, de szívük 
az Úrra néz, és van reménységük. Új emberekkel 
találkozom, nem álmodozókkal, de olyanokkal, akik 
tudják, hogy „akit az Úr szeret, annak álmában is ad 
eleget”. (Zsolt 127,2)

Vállaljuk egymást. Egy presbiteri ülés határozatai 
minden presbiterre érvényesek. Azokra is, akik azon 
az ülésen nem voltak jelen, vagy másként szavaztak. 
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Az ülésen minden véleménynek helye van, még az elő-
terjesztéssel ellentétesnek is. Itt vitassuk meg, addig 
forgassuk a témát, amíg nem születik egységes vagy 
minél egységesebb döntés. Innentől kezdve azonban 
már nem így „döntöttek”, hanem így „döntöttünk”. 
Ezek azok a szavak, amelyek kifele építő hatásúak. 
Nagyon fontos pillére a közös munkának az egymás 
vállalása.

Nyitottság. Nincs kényes kérdés. Mindent meg lehet 
kérdezni. Egy tisztázatlan kérdés lavinát indíthat el 
a gyülekezetben. A lelkipásztori munka alapja, hogy 
nyitottak legyünk egymás számára.

Kritika. Lehet-e kritizálni a lelkészt? Lehet, sőt 
kell is! Rászorulunk! A kritikának megvan a helye 
és a módja. Mondj igazat szeretettel! Sok segítséget 
jelent ez számunkra. Hiszen, ha ezt nem teszik meg 
a testvérek, a munkatársak, akkor a hátunk mögött 
suttogva bírálgatják a munkánkat.

A gazda szeme. A döntéseinket hassa át az a szem-
lélet, hogy otthon ebben a helyzetben hogyan dönte-
nénk. Ezt az otthonos szemléletet kérjük egymástól. 
Ezzel sok energiát megtakaríthatunk. 

Nagyon fontos a szakmai tudás. Csak egy példá-
ra gondoljunk, a pályázatokra. Nélkülözhetetlen a 
szakszerűség, a pontos ismeretek, a szakmai tudás. 
Mára a polihisztorok világa letűnt, szükséges egy 
gyülekezetben is a többféle szakember jelenléte és 
aktivitása a munkában.

Új, felelősséget vállaló, Krisztusra tekintő embe-
rekkel találkozunk és kerülünk közösségbe egy jó 
presbitériumban.

Szabó Vilmos (Zalaegerszeg)
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Hallgatnak rám az emberek
Gyülekezetünkről
A Mohács–Magyarbóly–Siklósi Evangélikus Egyház-
község felügyelője vagyok. Ezen belül a kis létszámú 
siklósi szórványgyülekezet tagja. Gyülekezetünket 
alig 30 tag tartja fenn. A hetven évvel ezelőtti, közel 
200 gyülekezeti tag helyét ma már csak néhányan 
üljük be gyülekezeti termünk széksoraiban. Hosszú 
évek felügyelői tapasztalatának tanulságait szeret-
ném ezekben a sorokban átadni.

Tennivalóink gyülekezetünk fennmaradásáért
Minden gyülekezeti tagunkat pótolhatatlannak te-
kintve úgy ítéljük meg, hogy elveszni hagynunk a 
gyülekezet számára nem szabad senkit! Az elmara-
dóknak utána kell járnunk, gondjaikról, esetleges sé-
relmeikről tájékozódni, tanáccsal vagy egyéb módon 
segítséget nyújtani és szeretettel visszahívni őket a 
gyülekezet közösségébe.

A betegeket jelezni kell a gyülekezet lelkésze felé, 
de látogatásuk a presbiterek részéről is elvárható. 
Az is presbiteri feladat, hogy eljuttassuk hozzájuk 
az igehirdetés hanganyagát.

Minden szolgálatot, a legapróbbnak látszót is észre 
kell venni és szeretettel megköszönni. 

Nem minden feladatot kell a presbitereknek el-
látniuk. Nagyon fontos, hogy a gyülekezeti tagokat 
bevonjuk a különböző szolgálatokba. Ezzel az oda-
tartozás érzetét erősíthetjük bennük. Erre különösen 
kiváló alkalmak a szeretetvendégségeink, az imaház 
közös takarítása, a karácsonyi ajándékok elkészítése 
stb. Erősíti az együvé tartozást a közös kirándulás, a 
különböző egyházi programokra való együtt utazás. 

Jótékony hatással van a kapcsolat, a bizalom el-
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mélyítésére, ha a gyülekezeti tag köznapi gondjaival 
tanácsért, segítségért a lelkészéhez vagy a gyülekezeti 
felügyelőhöz fordulhat.

A gyülekezethez való tartozás érzését folyamato-
san erősíteni kell mindenkiben. Egyik eszköze ennek, 
ha az anyagi kérdéseket vagy más jellegű informáci-
ókat a gyülekezeti tagokkal megosztjuk. 

A gyülekezeti tagok között esetlegesen előforduló 
nézeteltérésekre, vitákra nagyon oda kell fi gyelnünk. 
Ilyen jelenség észlelésekor megoldást kereső módon 
lépnie kell a lelkésznek vagy a felügyelőnek. 

A megkonfi rmáltakat meg kell próbálni megtar-
tani a gyülekezetben.

Presbitériumunkról
A lelkésznek és a felügyelőnek ismernie kell kellő ala-
possággal mindazokat, akiket presbiteri tisztségre je-
lölnek. Egy ilyen kis gyülekezetben, mint a siklósi, ez 
nem tűnik nehéz feladatnak. Figyelembe kell vennünk 
a családi és magánéletét, gondjait, gondolkodását, hit-
beli életét. Jó, ha tudjuk róla, hogy milyen feladatokat 
vállal szívesen, hogyan tudná közösségét a legjobban 
szolgálni. Jó, ha megismerjük terhelhetőségét. Mi vár-
ható a leendő presbitertársakhoz való viszonyában? 
Mi fontos szempontként határoztuk meg, hogy ne 
kerüljön a presbitériumba olyan személy, aki esetleg 
haragosa valamelyik leendő presbitertársnak, mert ez 
a testület szétzilálását eredményezheti. Lényeges az 
is, hogy a presbiter bizalommal legyen a lelkészhez és 
a felügyelőhöz, illetve a lelkész és a felügyelő részéről 
is nyilvánuljon meg a bizalom a presbiter iránt.

Hogyan érhető el, hogy hallgassanak a felügyelőre az 
emberek?
A gyülekezeti felügyelőnek meg kell őriznie a hiteles-
ségét a magánéletében, a közéleti megbízatásokban 
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ugyanúgy, mint a gyülekezeti életben. Csalódást nem 
szabad okoznia!

A lelkésszel való jó kapcsolat elmélyült lelki tarta-
lommal megtöltött legyen.

A presbitérium tagjaihoz legyen őszinte, szeretet-
teljes, indulatoktól mentes.

A gyülekezet valamennyi tagjához legyen közvet-
len, érdeklődő, ha gondjaikkal megkeresik, a lehető-
ségekhez mérten adjon segítséget.

Az előterjesztései legyenek jól átgondoltak, jól ért-
hetők, és mindenkor a gyülekezet érdekeit szolgálják.

Simor Ferenc

Jelenlét nélkül nem megy
Arról beszélgettünk kiskőrösi presbiterekkel, ami 
egészen hétköznapi és természetes: a presbiter temp-
lomjáró ember. Rendszeresen látogatja az istentisz-
teletet, és ismeri az embereket. Hogyan is lehetne 
presbiter az, aki csak hébe-hóba lépi át a templom-
küszöböt?

Miért fontos ez?
„Én tényleg azért járok rendszeresen templomba, 
hogy jobban megértsem Isten szavát.”

„Az istentiszteleten olyan dolgokra gondolok, ame-
lyek önmagam és mindannyiunk számára igazán 
lényegesek és fontosak. De az sem utolsó dolog, hogy 
az ember itt közösségre talál.”

„Van egy hely, ahol a mindennapi rohanásban az 
ember teljesen ki tud kapcsolódni. Jó érzéssel tér 
haza az Úr házából otthonába. De azt is érdemes 
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megjegyezni, hogy aki templomba jár, annak ez tar-
tást ad.”

„Ha templomba megyünk, akkor az Istenben hívők 
közösségébe megyünk.”

„Én nagyon szeretek énekelni. Az éneklés is imád-
ság. Ha nagyobb létszámmal hangzik az ének, az 
csodálatos érzés. Nem is értem, mért van az, hogy ke-
vesen énekelnek, mikor olyan szép énekeink vannak!”

Mi a titka annak, hogy az ember otthon érezze magát 
a templomban?
„Aki rendszeresen jár templomba, az otthon érzi ma-
gát ott. Az idők során valódi otthonává válik.”

„Ismerős a liturgia, minden a helyén van. Még a 
levegő is ismerős a templomban.”

„Itt Isten ölében érzem magam. Itt kapok békessé-
get, nyugalmat. Tudom, hogy ő megért, és azt adja, 
ami javamra vagy épülésemre szolgál. Ez a közelség 
adja számomra az otthon érzetét.”

„Vannak gyülekezetek, ahol az istentisztelet után 
a gyülekezeti teremben sütemény, kávé várja az is-
tentisztelet résztvevőit. Így még otthonosabbá lehet 
tenni a templomi alkalmat. De arra is ügyelnünk kell, 
hogy a hely szentségét megőrizzük. A zaj, a nyüzsgés 
nem az otthonosság jele, inkább zavaró.”

„Nekem az otthonosság az aktív csendet jelenti. 
Otthon jó leülni egy fotelbe, és semmi különöset nem 
tenni. De mindig van valaki, akire számíthatok, aki 
meghallgat. Ezt kell megtalálnom a templomban is.”

Ilyen otthonosan mozog a presbiter a gyülekezet nagy 
családjában is?
„Illik ismerni azokat, akik hozzánk tartoznak. Min-
denkinek meg kell éreznie, hogy jó a gyülekezetbe 
tartozni.”

„Nagyon fontos, hogy tájékoztassunk, mégpedig 
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korrektül. A miénk nagy gyülekezet. Ha látogatunk 
vagy találkozunk emberekkel, olyanokkal is foglal-
koznunk kell, akik nem mindig járnak a gyüleke-
zetbe. Meg kell ismerni az ő véleményüket is. De a 
presbiter mindig a gyülekezet hivatalos álláspontját 
képviseli. Bizony a keringő szóbeszédet meg kell pró-
bálnunk helyretenni.”

„Fontos a személyes példamutatás. Én nagyon vi-
gyázok arra, hogy ha megkeres valaki, legyen időm 
meghallgatni. Hogy ne odázzam el a dolgot, hanem 
rögtön segítsek vagy adjak információt. Hiszen két-
szer ad, aki gyorsan ad.”

Hogyan beszélget egy presbiter a gyülekezet dolgairól, 
ha meglátogat valakit vagy csak összetalálkozik egy 
gyülekezeti taggal az utcán?
„Mindig a gyülekezeti történések határozzák meg a 
beszélgetés menetét.” 

„A kérdés az, hogy mi foglalkoztatja az embereket 
lélekben. Itt aztán mindegy, hogy gyülekezeti taggal 
vagy kívülállóval beszélgetünk.”

„Az a tapasztalatom, ha a magam lelkében nincsen 
rend, akkor nem tudok a gyülekezet dolgairól sem 
higgadtan beszélni.”

„Vannak ellenséges érzületű emberek, ezért sem 
mindegy, mit mondunk, illetve amit mondunk, azt 
hogyan mondjuk.”

„Mindig kényes téma az egyházfenntartói járulék 
kérdése. Értésére kell adni az embereknek, hogy az 
egyház az emberek önkéntes adományaiból él. Ha ezt 
mi, presbiterek mondjuk, jobban elfogadják, mint ha 
a lelkészek hozzák elő az anyagiak kérdését.”

„Nem a szegényekkel van probléma, hanem a te-
hetősekkel, akik gyakran nem érzik a gyülekezet 
támogatásának a súlyát. Pedig az Isten nekik sokat 
adott! Tehetséget, erőt, a jó ötleteket, egészséget, a 
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kedvező időjárást, hogy jó legyen a termés. A baj az, 
hogy sokan nem érzik a kölcsönösséget: ha Isten 
ennyit adott, akkor nekem is adnom kell az Istennek.”

„Néha kapunk a fejünkre, jönnek a számonkérések. 
Hogyan is képzeltük, amikor megszavaztuk ezt vagy 
azt? Én azon a véleményen vagyok, hogy a döntés-
hozatal után ne tiltakozzon az, aki nem volt ott. A 
többségi döntést pedig a kisebbségben maradóknak 
is tudomásul kell venniük, el kell fogadniuk.”

Hétköznapi kérdések. A hétköznapokban nem nagy 
tetteket jelent presbiternek lenni. „Csupán” otthon 
kell lenni a templomban, ismerni kell a gyülekezeti 
tagokat, elbeszélgetni velük, ápolni a kapcsolatokat, 
otthonosan mozogni a közösség életének aktuális 
kérdéseiben. És felelősen szólni, felelősen cselekedni.

Lejegyezte: Kecskeméti Pál
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Van erőm 
a szembenézéshez
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Nem sikerül minden
Ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk a gyüle-
kezetünket. Van, aki mindig kritikus hangvétellel 
fogalmazza meg a gondolatait, van, aki csak a „jóra” 
akar mindig emlékezni. Van, aki mindent szeretne 
olyan változatlan formában megőrizni, amilyennek 
gyermekkorában látta, és van, aki csak az újításo-
kon töri a fejét, elvégre haladni kell a korral. Abban 
azonban valószínűleg sokan egyetértünk, hogy a 
gyülekezettől csak jót szeretnénk kapni, csak a jót 
szeretnénk hazavinni. A megnyugvást, a lelki élet 
békességét, a feltöltődést, az egész életen át tartó 
„otthonélményt” várjuk. A közösség által hordozott 
kegyelmi ajándékokkal szeretnénk egymás felé for-
dulni (1Kor 1,4–9). 

Sok bizonytalanságot, keserűséget tudnak okozni 
ezért az egyenetlenségek, a véleménykülönbségekből 
adódó viták. Az önzés, a klikkesedés, a másik el nem 
fogadása, az empátia hiánya. Sokat várunk gyüleke-
zetünktől. Az egyre zaklatottabb világból a csendbe, 
a békességbe, a szeretetbe szeretnénk megérkezni. 
Minden negatív érintődés sokkal jobban fáj ezért. 
A presbitériumba kerülve viszont szembetűnő lehet 
azonnal, hogy nem tudunk minden világi megoldá-
si stratégiát kizárni ebből a világból, nem is lenne 
jó. Érvelünk, vitatkozunk, védjük a magunk igazát, 
nem fogadjuk el a másikét. Akaratlanul is sebeket 
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adunk és kapunk. Van, amikor minden körültekintés 
és empátia is kevésnek bizonyul, kudarcot vallunk 
egyénileg is, a presbitériummal közösen is.

Tudjuk, hogy nem haragudhatunk meg egymásra, 
mégis olyan nehéz a szívü nk időnként. Régi sérel-
mek, kibeszéletlen problémák terhelik a presbiteri 
megbeszélések légkörét. Személyes „titkok” tudóivá 
válunk, mások terhét kell ho rdoznunk. Ez szokatlan 
is lehet, hiszen arra talán van egy kis esély, hogy 
magunkon változtassunk, de hogy másokat megvál-
toztassunk, szinte lehetetlen. Olyan nehéz a magunk 
igazából engedni, bár egyre inkább látjuk, hogy csak 
azoknak a testületeknek van esélyük a közösség éle-
tének motiválására, amelyek tagjai minél inkább 
képesek az összezárásra. 

Nem az a baj, hogy vannak viták, hogy terheket 
kell hordanunk. A baj az, ha mindezt közösen nem 
dolgozzuk fel. Szembenézni az újabb és újabb kihí-
vásokkal, megtalálni a megőrzendő, életteli tradíci-
ókat és az újdonságokkal motiválni a gyülekezetet 
fontos egyensúlyt jelent. Végig kell gondolni ilyenkor 
sok-sok szempontot, sokak véleményét meghallgatni, 
vállalni az esetleges negatív visszajelzéseket is. Kö-
zösen be kell látnunk, hogy mindenki elvárásának 
képtelenség megfelelni, az erre való törekvés felesle-
ges, értelmetlen konszenzusokat szülhet. Keressük 
inkább azokat a kegyelmi ajándékokat egymásban, 
amelyekből építkezhetünk és közösen erősödhetünk. 
A krízisektől nem kell megijedni, hiszen önmaguk-
ban hordozzák a továbblépéshez szükséges energiát, 
szeretetet is.

„Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel 
Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel 
táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtö-
rő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább 
gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyar-
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gatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre 
hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet 
ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó; hi-
szen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben 
reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de 
leginkább a hívőknek.” (1Tim 4,6–10)

Érdemes kialakítani egy kis „szertartást” minden 
presbiteri ülés végére. Mindenki úgy köszönjön el a 
presbitertársától, hogy a személyes érintettségein-
ket megoszthassuk eg ymással. Ha kell, elismeréssel 
adózzunk a másiknak, ha kell, kérjünk tőle bocsána-
tot. A sokszor hosszúra nyúló megbeszélések végén 
még inkább szükség van erre mind az egyén, mind 
a közösség lelki egészsége szempontjából.

Johann Gyula

Meddig tart a lelkesedés?
A három évvel ezelőtti pestszentlőrinci országos pres-
bitertalálkozó után leírtam néhány gondolatomat, 
megosztandó testvéreimmel kételyeimet. Egyrészt 
írtam arról, hogy az addig szolgálatban telt időt 
hasznosan töltöttük-e, másrészt, hogy a hátralévő 
„második félidőt” (Gáncs Péter hasonlata) „csak úgy” 
végigjátsszuk-e, vagy beleadunk mindent, hogy a jól 
végzett munka megelégedésével adhassuk át (vagy 
őrizzük meg) helyünket az újraválasztandó presbi-
tériumban.

Gyorsan szaladt el a „második félidő”, és elgondol-
kodni rajta újra helyénvaló még akkor is, ha tenniva-
lóinkat, tisztünket legjobb tudásunk és lelkiismere-
tünk szerint töltöttük be: összejöttünk, határozatokat 
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hoztunk, döntöttünk az egyházat érintő elvi, prak-
tikus és személyi kérdésekben – akár jóleső érzéssel 
dőlhetnénk hátra. Akár?

Kicsit visszanéznék, mielőtt előre: gyülekezetünk-
ben az eddigi gyakorlat szerint az lehetett presbiter-
ré, aki első renden minden istentiszteleten részt vett. 
Aki minden gyülekezeti megmozdulásban aktívan 
közreműködött, aki anyagiakkal támogatta a gyü-
lekezetet. A sáfárok, akik áldozatos (házról házra 
járva, pénzbeszedő) munkájukkal váltak „méltóvá” 
a presbiteri rangra, valamint a gondnokok, pénztá-
ros, számvevőszéki elnök, kántor, akik tisztük okán 
szolgáltak rá a posztra.

Így lettünk évekkel ezelőtt (mondhatnám azt is 
talán, hogy hála Istennek) kicsit többen presbiterré, 
mint ahányan hatékonyabbak lehettünk volna. Sze-
rintem ugyanis egy nagyszámú presbitérium nem 
tud „egy irányba húzni”, se döntő, ellenőrző, se végre-
hajtó szerepet gyakorolni, és majdnem törvényszerű, 
hogy egy-egy határozatot évi néhány presbiteri ülés-
sel nem lehet érvényesíteni. Hiszen egyetlen presbiter 
sem a hiteles jegyzőkönyvben foglaltakra emlékezik, 
hanem megbeszéli az esetleges kérdéseket azzal a 
presbiter testvérével, akivel az utcán összeakad.

Ami pedig a választást illeti: majdnem tradíció, 
de mindenképpen helyi gyakorlat, hogy szavazatá-
val senki nem a saját véleményét fogalmazza meg, 
hanem azokét, akik a választást megszervezik, va-
lamint azokét a barátokét vagy ismerősökét, akikkel 
megbeszélik, hogy ki lenne a megfelelő presbiter. 

Ma, amikor dübörög mindenhonnan (egyházi és 
világi oldalról egyaránt), hogy megújulásra szorul 
az egyház, miért pont a presbitérium ne szorulna 
rá erre?

Ezért ma még inkább kérdéseim-kételyeim van-
nak, hogy például hányan tekintjük csak formális 
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tisztségnek posztunkat, és hagyjuk ezáltal magára 
a lelkészt? Miközben számon kérjük rajta a „pász-
torságot”, felszabadítjuk-e őt egy sor szervezési tevé-
kenység alól? Ám az sem biztos, hogy ezt ő igényelné, 
bár miért ne tenné?

Úgy érzem, a tevékenységünket érintő törvények 
egyre összetettebbek lesznek, azok ismerete egyre 
inkább szakképzett munkaerőt igényel. 

Izgalommal és nem kis aggodalommal nézek az 
elkövetkező presbiterválasztás elé. Felelősséggel sze-
retném letenni a voksomat, felelős helyzetbe hozva 
testvéreimet azzal a megbízatással, hogy ne csak 
vállalják a gyülekezet ügyét, hanem Bibliánk útmu-
tatásával, szívet-lelket beleadva vállalják a nemes, 
ám korántsem könnyűnek ígérkező következő, hat 
évre szóló ciklust. (Amely hat év – véleményem sze-
rint – hosszú, hiszen négyévenként kormányokat 
is váltunk, annyi a presbiteri munkára is elegendő 
lenne…)

Tenczer Györgyné

Valamit elrontottam, 
hogyan javíthatok?

Egészen különös tény, hogy az Isten népének vezeté-
sére hivatott bibliai emberek között nem egy olyan 
van, akinek múltja, élete nem makulátlan. Hibáztak. 
Emberi mércével mérve sokszor végzetesen. Ebből a 
tényből persze súlyos tévedés lenne erényt kovácsol-
ni. De arra mindenképp rámutathatunk, hogy Isten 
hatalmas, a rosszban is hat, és képes helyreállítani 
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azt, amit az ember elrontott. Két bibliai példával 
szemléltetem ezt az igazságot. 

Izrael népe szörnyű rabigában szenvedett Egyip-
tomban. Nem vonatkozott ez Mózesre. Isten különös 
elgondolása alapján ő zsidóként, mégis szabadon, 
kiváltságos körülmények között élt a fáraó udvará-
ban. Talán helyzete is, talán rossz helyzetfelismerése 
is végzetes hibára ragadtatta. M egölt egy embert. A 
felelősségre vonás elől külföldre menekült, ahol új 
életébe, családjába és munkájába temetkezett. De 
Isten nem hagyta, hogy szívében kialudjon a vágy: 
Isten népének szabadsága. Mózes nem akart szem-
benézni súlyos hibájával, ereje sem volt, de egy meg-
rendítő találkozás az élő Istennel mindent átértékelt 
benne. Igen, ő, a gyilkos visszamegy Egyiptomba. Az 
erőt a szembenézéshez Istentől kapta. A célt, mely 
egyébként korábban is vezérelte őt, most Isten hitele-
síti. A magát most már alkalmatlannak tartó Mózes 
éppen így lesz alkalmassá Isten kezében.

A másik példa újszövetségi. Saul, a buzgó farizeus, 
az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság 
szempontjából feddhetetlen volt. Vallási elvakult-
ságában mégis súlyos hibát követett el. Egyetértett 
István kivégzésével. Tulajdonképpen bűnrészessé 
válik egy gyilkosságban. Megint azt kell látnunk, 
hogy saját erejéből nem jutott volna el soha az őszinte 
szembenézésre. Jézus állítja meg, mondhatjuk drasz-
tikusan, hiszen belevakul a találkozásba. Visszanyeri 
néhány nap múlva a l átását, de minden bizonnyal 
maradandó szemkárosodást szenved, amely egyszer-
re tartja féken a későbbi sikereinek értékelésekor, és 
emlékezteti szüntelenül, hogy honnan is érkezett. 
Élete végén a fi atal Timóteusnak szánt szavai jól bi-
zonyítják, hogy nemcsak szembenézett, de emléke-
zett is arra, honnan jött: „Igaz az a beszéd, és teljes 
elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a 

presbiterfuzet_5_5.indd   55presbiterfuzet_5_5.indd   55 2012.03.09.   10:37:022012.03.09.   10:37:02



56

világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első 
én vagyok.” (1Tim 1,15)

A jó presbiter egyik legfontosabb képessége a szün-
telen önrefl exió. Azzal, hogy presbiterekké válunk, 
nem leszünk hibátlanok, sőt megeshet, hogy többet 
fogunk hibázni. Innen nézve sokkal hasznosabb a 
hibájával szembenézni kész hozzáállás, mint vala-
miféle magasabbrendűségi tudat, gőg. Isten számára 
mindig kedvesebb az, aki bűnbánattal áll előtte, mint 
az, aki vélt igazságára hivatkozva védi saját állás-
pontját. Hatékonyabb is a presbitérium kollektív böl-
csességére hagyatkozni, mint egyéni véleményekhez 
ragaszkodni. Felszabadító erejű lehet, amikor valaki 
belátja hibáját, és örülni tud annak, hogy nem az ő 
javaslatai irányában indultak el egy konkrét ügyben.

Bátorítom tehát a régi és új presbitereinket, hogy 
ne féljenek soha hibáik belátására, mert az ilyen em-
ber mellé Isten odaáll, és új utat mutat.

Verasztó János

Indulatok ellenére, 
indulatok között…

A szó épít. Isten azt mondta: legyen világosság! És lett 
világosság. Szavára előállt a kozmosz, és rendeződött 
anyag, részecske, molekula, elvált egymástól a víz és 
a száraz. A szó nyomán élet fakadt. Egy jó szó: „hi-
ányoztál” – olyan az embernek, mint víz a kiszáradt 
földnek. Felüdít, átformál és erőt ad.

A szavak nemcsak építenek, rombolnak is. Egy 
rossz szó: „ostoba” – olyan, mint valami titkos féreg 
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az emberben. Berágja magát a szívbe, megkeserít, 
rongál, gyűlöletet szít. A szavak építenek és rombol-
nak. Az Írás is ezt mondja: „Íme, a hajókat, bármilyen 
nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy 
egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova 
a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi 
testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. (…) Ezzel 
áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten 
hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból 
a szájból jön ki az áldás és az átok.” (Jak 3,4–5a.10a) 
Áld vagy átkoz, épít vag y rombol – ebben áll a szó 
ereje. A világban és a gyülekezetben egyaránt. A 
szó pedig olyan, mint a hajókormány. Célhoz jut-
tatja, vagy zátonyra futtathatja a gyülekezet hajóját 
is. Ezért a kormányoson múlik minden. Azon, aki 
kimondja a szót, aki megszólal egy adott ügyben. 
Legyen az a presbiter, a gyülekezet egy tagja vagy 
a lelkész. Vagy ő irányítja a hajót, vagy hagyja so-
dortatni magát a hullámokkal. Mert az ember vagy 
uralja a szavakat, vagy a szavak uralják az embert. 
Nem mindegy. Ha valaki szolgai módon behódol a 
szavaknak, akkor magára veszi, magára vonatkoz-
tatja őket. Azonosítja magát a neki mondottakkal. 
Egy kórházi értekezlet során valaki megjegyezte: 
„Az osztályon mindenhol ételszag terjeng” – mire 
a hivatásos diétás nővér azonnal vérig sértődött. 
Azonosította magát a megjegyzéssel, mintha ő lett 
volna a kellemetlen ételszag okozója. „Aki az ételt 
pocskondiázza, engem gyaláz” – gondolta magá-
ban.1 Úgy érezte, megtámadták. Pedig az ételszag 
csak egy kimondott szó, nem pedig ő maga. De azo-
nosította magát vele.

A szavak építenek, a szavak rombolnak. De minden 
a kormányoson múlik. Hogy ő irányítja-e a hajót, 

 1 Anthony de Mello: Ébredj tudatára. Budapest 1999, 78. o.
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vagy hagyja sodortatni magát a hullámokkal. Min-
den a presbiteren múlik, minden a lelkészen múlik, 
minden azon múlik, aki magához ragadja a szót. 
Ura-e a szavaknak, ura-e szavainak, vagy a kimon-
dott szavak uralják őt? Felülről kapott bölcsesség, ha 
valaki ismeri és tudja a szavak erejét: áldást és átkot, 
építést és rombolást hordoznak. De azt is tudja, hogy 
a szavak csak szavak. Szavak, melyek elhangzanak, 
melyeket nekem, rólam, a munkámról mondanak, de 
az nem én vagyok. Nem szabad azonosulni a nekünk 
szánt szavakkal. Csak ennek a tudásnak a birtokában 
jut el a hajó az indulatok ellenére és indulatok között 
is a kikötőbe.

Percze Sándor

A jó rend is lehet erőforrás
A jó rend első hallásra fegyelmezést és merevséget 
rejt magában. Mintha a „jó” és a „rend” nem illene 
egymás mellé, pedig a jó minősítés feloldja a szi-
gort. A gyülekezeti életben a jóra való törekvés az 
elsődleges. Tetteinkkel Isten országát hirdetjük a 
körülöttünk élőknek. Ki gondolna arra, hogy a tiszta, 
rendezett templom, gyülekezeti ház, lelkészi hivatal, 
kert a missziói munka részét képezi?

Nagyon fontos, hogyan nézünk ki! Amikor a ko-
lozsvári teológián homiletikai gyakorlat keretében 
igét hirdettünk, tanárunk odafi gyelt még a zokni 
és a zsebkendő színére, az öltözék ápoltságára is. 
Talán nevezhetném ezt „szent ünnepélyességnek”, 
amely nélkül méltatlan kiállni és Istenről bizonysá-
got tenni. A fi atal teológushallgatók többsége csak 
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mosolyog a „kolozsvári metóduson”, pedig jó lenne 
megszívlelni. 

Milyennek lát minket az, aki belép gyülekezetünk-
be? Milyen a templom, tudom-e, hol van a világítás- 
vagy a fűtéskapcsoló? Tudom-e, hogy ki tesz rendet 
a templomban, a templom körül? Honnan került 
virág az oltárra? Ki rendezi az adminisztrációt? A 
mindenkori lelkésznek az az álma, hogy a fenti kér-
dések egyenkénti megoldásáért felelős legyen egy-egy 
gyülekezeti tag. 

A mi gyülekezetünk nagyot álmodott, és ennek 
megvalósulásáért sokat imádkozott. A templom fel-
újítása volt az álom. Az volt a szándékunk, hogy olyan 
legyen a felújított templom, hogy benne mindenki 
jól érezze magát. A presbitérium jó hangulatú ülé-
sei feledtették a pillanatnyi gondokat. Fontos lett 
az alaposság, a könyvelés napi követése. A felújítási 
munkálatok tükre a könyvelés, az adminisztráció, 
amelytől mindenki viszolyog. A gyülekezet motor-
ja lehet egy pénztáros-könyvelő, aki a presbitérium 
munkáját könnyíti meg. A mi pénztárosunk nemcsak 
ügyes szakember, de nagyon alapos is. A templom 
a település gyöngyszeme – szokta mondani –, ezért 
arra úgy is kell vigyázni. 

A felújítás ideje alatt mindenben egyeztettünk, 
mindent megbeszéltünk, kivéve a templombelső 
festésének színét. Egy óra alatt kellett dönteni, és 
senki sem ért rá a vezetőség tagjai közül, rám bíz-
ták a döntést. Ennél nagyobb zavarban rég voltam! 
Feleségemmel átnéztük a színkártyákat, és félve dik-
táltuk a választott kódszámokat. Sikerült a választás. 
Büszke vagyok templomunkra, mert a gyülekezetet 
összehozta, felébresztette bennünk a felelősséget.

Minden hosszabb távollét után körbejárom a temp-
lom-lelkészlakás épületegyüttest, felnézek a tetőre, a 
cserepeket is ellenőrzöm. Kívülről megnézem, nem 

presbiterfuzet_5_5.indd   59presbiterfuzet_5_5.indd   59 2012.03.09.   10:37:022012.03.09.   10:37:02



60

festett-e valaki valamit a falra? Belülről ellenőrzöm 
az esetleges beázást. Megnyugszom, amikor mindent 
rendben találok.

Szeretem a templomunkat és minden templomot. 
Kirándulások alkalmával, családommal meg-megál-
lunk, és megnézzük a templomokat. A templomnak 
van kisugárzása. A számomra legfontosabb kisugár-
zás vagy üzenet, hogy otthon érzem-e magam benne. 
Érzem-e benne az Isten iránti szeretetet, a közösség 
élni akarását? Éppen ezért voltam magányos dóm 
nagyságú templomban, és boldog kicsi, falusi, om-
ladozó templomban.

Tudom, hogy „a Magasságos azonban nem emberkéz 
alkotásaiban lakik” (ApCsel 7,48a), de gyülekezeti kö-
zösségi épületeink a vele való találkozásnak a helyei. 
Ezért nem bezárni akarjuk Istent a templomba, ha-
nem befogadni, hogy a jó rend költözzön életünkbe.

Jakab Béla

Megéri?
Hat betű és egy kérdőjel. Nem túl kevés az egyéni 
szembenézéshez vagy a tisztség elvállalójánál, vise-
lőjénél az érdeklődéshez, hogy a presbiteri szolgálat 
hordozásának belső mozgatórugóit megismerjük? 
Egyáltalán a „megéri” szó, korunkban, kijelentve 
vagy kérdezve, nem kizárólag közgazdasági tartal-
múvá vált már? 

Egy biztos: Isten szótárából hiányzik ez a szó, hogy 
„megéri”. A bűneset pillanatában – emberi érzéke-
léssel azt mondhatnánk, hogy – mérlegelés nélkül 
„vágta rá” az Isten a megoldást, amit, akit készít. 
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Emberi szemmel és gondolkodással, a kereszten 
függő Krisztus jogosan feltehette volna a kérdést: 
megéri? De mivel ez a szó és minden, ami mögötte 
van, ismeretlen volt számára, ezért meghalt értem, 
helyettem és miattam.

Mégis a keresztyén ember gyülekezeti kérdésekben 
Istenre fi gyelő szívvel, nyugodtan tegye fel a kérdést: 
megéri? A presbiterségre először vállalkozó is, és 
az a testvér is, aki már korábban volt gyülekezeti 
presbiter. Csak az a lényeg, hogy a válasz megfogal-
mazásakor ne a közgazdaságtan – beleértve egyén 
és család (nemcsak pénzzel, hanem idővel és ener-
giákkal való) gazdálkodását – alapján vizsgálódjon, 
hanem az ige alapján is. 

Hány ember kereste meg kérdésével az Urat? Gon-
doljunk Nikodémusra, amikor az újjászületésre (Jn 
3,4–9), vagy Péterre, amikor a megbocsátásra (Mt 
18,22), a gazdag ifjúra, aki az üdvösségre (Mt 19,16) 
kérdez. Jézus egyetlen kérdezőt és kérdését sem uta-
sította vissza.

A presbiteri tisztre előszöri vagy újrajelölésre, vá-
lasztásra készülő is tegye fel a kérdést: megéri ma 
a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik gyü-
lekezetében presbiterséget vállalni? Akkor, amikor 
egyházunk lejtőn van, amikor a hazai és európai 
keresztyénség ezer, illetve kétezer éves formái és ke-
retei a végnapjaikat élik?

A keresztyén, azaz a Krisztust követő ember küzdő, 
harcoló ember. A Szentlélek erejével harcol, legtöbb-
ször önmagában, önmagával. A harc része a kérdezés 
és a kérdés: megéri? De a Krisztus oldalán folytatott 
küzdelem minden esetben győzelemmel fejeződik be! 
Nem kétesélyes, mert ő harcol velünk, és ő már győ-
zött a kereszten. Ezért és csak ezért, mert ez a fajta 
küzdelem mindig győzedelmes, a „megéri?” kérdésre 
is csak egy válasz lehet: veled, Uram, igen!
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Furcsa a lejtő és a végnapok ellenére kizárólagos 
győzelemről beszélni. Pedig így van. Jézussal veszte-
ni nem lehet. Akkor sem, ha most úgy látszik, hogy 
gyülekezeted fogyóban van, hogy esetleg a közössé-
gen belül feszültségek vannak, alig van keresztelő, 
ellenben oly sok a temetés, kevés a fi atal. Isten most 
harcra hív, harcba küld. De nem emberi fegyverekkel, 
hanem az övéivel. Mert tudd: szereti gyülekezetedet, 
és azért adott képességeket neked, hogy tegyél ezért a 
közösségért, az ő erejével, a tőle kapott bölcsességgel 
és szeretettel. Isten, aki nem a statisztikákat nézi, aki 
mindenben és mindenkiben a jövőt látja, megújulást 
készít gyülekezeted számára. Erre hív téged is, és 
ehhez a munkájához keres kezeket, lábakat, füleket, 
szemeket, fejeket és szíveket. Most éppen a tiédet.

Aki bátor, nem hátrál meg, és nem a maga kényel-
mét keresi, az egy fantasztikus program része lehet. 
Az Isten munkatársaként, az ő országa építésében 
vehet részt. Aki – pestiesen szólva – „odateszi magát”, 
és hagyja, hogy a presbiteri szolgálatban is átforró-
sítsa az Úr a szívét, soha nem bánja meg. Mert egy 
dolgot biztosan meg fog tapasztalni: milyen jó függni 
a szolgálatba küldőtől!

Presbiteri szolgálatot vállalni megéri? Igen, Uram! 
Neked szolgálni, mostantól kezdve egy közösség lelki 
növekedése, megerősödése és megújulása érdekében 
tenni nagyon is megéri!

Garádi Péter
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„A valóság az, hogy a lutheri reformációt csak 

másodsorban érdeklik a szervezeti kérdések, de 

ilyen értelemben nagyon érdeklik. Érdeklődé-

sének középpontjában az evangélium hirdeté-

se áll, s ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az 

egyház kormányzata és szervezete minél jobban 

szolgálja az evangélium hirdetését. Éppen ezért 

mindenkor és mindenütt azt a kormányzati for-

mát igyekszik vállalni vagy kialakítani, amely 

az illető időben vagy helyen legalkalmasabb az 

evangélium szolgálata szempontjából.”

Prőhle Károly (1955)

***

„A presbiteri tisztség nem olyan hivatal, amelyet 

a hivatalnok a munka végeztével a háta mögött 

bezár és aztán azon igyekszik, hogy minél töké-

letesebben elfelejtse azt, ami a hivatalhoz köti, s 

ha lehet, még a külsejét is megváltoztatja, hogy 

arról rá ne ismerjenek a hivatalára. Az a szolgá-

lattal teljes tisztség, amit a gyülekezet tagjai a 

kiválasztottakra ruháztak, nem valami hivatali 

díszöltöny, amit szükség és alkalom szerint felve-

szünk, de amit le is tudunk tenni, ha történetesen 

kényelmetlennek bizonyul.”

Ruttkay-Miklian Géza (1942)
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Vonzásban
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Isten közelében
Mivel szolgálatunk forrása és tartalma Jézus Krisz-
tus maga, ezzel együtt mindaz, amit ő tett és taní-
tott, ezért küldetésünket leginkább a vele való szoros 
kapcsolatból élve tudjuk elvégezni. A Cselekedetek 
könyvében, a 20. fejezetben találjuk Pál apostol bú-
csúbeszédét (ApCsel 20,17–38). Ez a beszéd számvetés 
is, ahogyan az apostol látja saját szolgálatát.

„Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal…” (19. 
vers)

Az idegen országban szolgálatot teljesítő diplomata 
teljes hűséggel tartozik hazájának. Egyedül azt a 
véleményt képviselheti, ami a küldő kormány véle-
ménye. Az alkalmas a szolgálatra, aki tehát önmagát, 
akaratát és képességeit alá tudja rendelni annak, aki 
őt elhívta, munkába állította. Különösen igaz ez Isten 
szolgálatában. Ludwig Hofacker, a 19. század elején 
Württembergben munkálkodó ébredési prédikátor 
buzdítja így a szolgálatba indulókat: „Ne legyetek 
urak és uracskák Isten országa szolgálatában! Legye-
tek sokkal inkább szolgák! Mert Krisztus is szolga 
volt itt. (…) Fát hasogassatok! Söprögessetek! Mos-
sátok egymás lábát! Aki ezeket a legjobban tudja, az 
köztetek a legnagyobb… Hadjáratba mentek, amely-
ben nincs helye annak, aki félti a ruháját. Ne legyetek 
parádéslovak, hanem igáslovak!” (Theo Sorg: Elhívás 
és felhatalmazás. Evangéliumi Kiadó, 48–49. o.) 
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„Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek 
is az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jé-
zusban való hitről.” (21. vers)

Küldetésünk tartalma, hogy szavainkkal, de éle-
tünkkel és tetteinkkel is az Istenhez való megtérést 
hirdessük. Természetesen általában ez közvetett 
módon történik, de bizony történjen szavakban is. 
S hogy tudjunk mit mondani, ehhez elengedhetet-
len a szolgálatra elhívó Jézus Krisztussal való élő és 
szoros kapcsolat. Legyen napi kapcsolatunk Istennel 
– például a naponkénti bibliaolvasásban. „Olvasnunk 
kell a Bibliát… A Biblia legyen elsősorban saját szel-
lemünk tápláléka, mert a fény, amellyel másoknak 
világítunk, csak kölcsönzött fény, csak visszatükrö-
zés. Hitelét veszti az olyan ember, akinek önmagát 
szüntelenül álcáznia kell, és aki csak a maga vilá-
gosságát adja.” H. Thielicke (Theo Sorg: Elhívás és 
felhatalmazás. Evangéliumi Kiadó, 52. o.)

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyáj-
ra…” (28. vers)

Jézus Krisztus szolgája önmagán kezdi a szolgála-
tát. A napi csendességeink, a különböző gyülekezeti 
alkalmak, négyszemközti beszélgetések mind-mind 
segítenek önmagunk „karbantartásában”. Aki átélte 
már Isten kegyelmét, az tud megbocsátásban élni. 
Akinek az életét Isten töltötte meg szeretetével, az tud 
igazán szeretettel fordulni embertársaihoz.

„…dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik 
a nyájat…” (29. vers)

A szolgálatban találkozhatunk olykor-olykor el-
utasító, esetenként akár ellenséges érzelmű embe-
rekkel is. Meg olyanokkal is, akik éppen belülről 
bomlasztják a gyülekezetet magánéletükkel éppúgy, 
mint szavaikkal. Az ítélkezés nem feladatunk, de az 
Úrral való szoros kapcsolat segít eligazodni a vitás 
helyzetekben. Nem tehetünk mást, mint bölcs szelíd-
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séggel és szeretettel vesszük föl a kesztyűt, és Isten 
erejével tesszük helyre a dolgokat. Nem mi, hanem ő!

„Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt 
térdre borulva imádkozott.” (36. vers)

A személyes imádságban lehet a legközelebb ke-
rülni Istenhez. Az imádságban átadhatom magam 
neki. Átélhetem közelségét, késszé lehetek, hogy meg-
értsem akaratát. Az ima erőforrás tanácstalanság 
esetére. Együtt imádkozni társakkal nem lehet sza-
bály, de mindenképpen hasznos ajándék. Az együtt 
imádkozás felerősíti az ima erejét. A szolgálónak a 
rendszeres és bensőséges ima olyan, mint a lélegzet-
vétel. „…nekem olyan jó Isten közelsége!” (Zsolt 73,28)

Lupták György

Nem vagyok egyedül
Mi a feladata a civileknek az egyházban? Első gondo-
latom az volt, hogy nincs is egyszerűbb dolog, mint 
ezt a kérdést megválaszolni. Azután elgondolkoztam, 
és rádöbbentem, hogy nem is olyan egyszerű. Köny-
nyű lenne felsorolni különböző útmutatók alapján, 
mi is a feladata egy presbiternek, illetve milyen az 
ideális presbiter.

Amikor felkértek a zalaegerszegi egyházközség 
presbitériumába, azt gondoltam, hogy majd a régiek 
segítenek. A választások után kiderült, hogy ők már 
nem is tagjai a presbitériumnak, mindezek ellenére 
mégis segítőkészek voltak. A gyülekezet lelkészét is 
csak a vasárnapi igehirdetései alapján ismertem ad-
dig. A felkérés ráadásul egy lassan feledésbe merült 
szolgálati körre vonatkozott (gondnok, egyházfi ). A 
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faladatok menet közben alakultak ki. A gyülekezeti 
ház és a templom környékének a rendben tartására 
számítottam, hiszen családom felmenő tagjai is vé-
gezték ezt a szolgálatot a zalaistvándi gyülekezetben. 
A megváltozott körülmények azonban új feladatokat 
is hoztak magukkal. Zalaegerszeg egy gyűjtő kö-
zösség. Amikor a gyülekezet megalakulásának 100. 
évfordulójára készültünk, nem találtunk olyan gyü-
lekezeti tagot, akinek az ősei ott voltak az alapítók 
között.

A templom találkozóhely is a gyülekezeti tagok szá-
mára. Sajnos a gyülekezeti tagok nagyon sokan nem 
ismerik egymást. Így hamarosan rádöbbentem arra, 
hogy a fi zikai feladatoknál sokkal fontosabb a közös-
ségépítés. Megdöbbentő, hogy korábban számomra 
ismeretlen gyülekezeti tagok őszintén elmondják 
gondjaikat, amit megtiszteltetésnek veszek, s közben 
ráébredek, milyen nagy lelki teher is ez.

A város nagysága miatt sokan autóbusszal jön-
nek az istentiszteletre, így fél órával az istentisztelet 
kezdete előtt már gyülekezünk. Ez az idő sok beszél-
getésre ad alkalmat. Ki-ki a családi élete gondjait 
osztja meg velem, de a gyülekezetben folyó munkáról, 
egy körlevélről vagy éppen a lelkészről mondják el 
a véleményüket. Fontos feladatomnak tartom, hogy 
tudjam ezeket az eseményeket úgy kezelni, hogy be-
leépüljenek a közös munkába, de a bizalom is meg-
maradjon.

Igen nagy segítségemre van, hogy a különböző 
gyülekezetekből érkezett testvérek az előző gyüle-
kezetük szokásait és tapasztalataikat is megosztják 
velem, így azt be tudom építeni a szolgálatomba.

Fontos feladatomnak tartom, hogy ez a gyüleke-
zet testvéri közösség legyen, ne csak igét hallgató, 
fogyasztó, egymás öröme, gondja mellett elmenő 
embercsoport. Ezért nekem nincs állandó helyem a 
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templomban. Miután kikapcsolom a harangot, min-
dig olyan testvér mellé ülök, aki egyedül van.

Azt kívánom, hogy minden presbiter testvérem 
otthon érezze magát a gyülekezetében, és sikerül-
jön olyan kapcsolatot kiépítenie a gyülekezettel és a 
lelkésszel, mint nekem.

Döklen István

Váratlanul megkérdeztek
„…mert fi atal, családos presbiterekre is szüksége 
van a gyulai egyházközségnek. Így lehetünk hite-
lesek, így hívogathatunk új családokat, fi atalokat a 
templomunkba.” Ez volt a válasza hat évvel ezelőtt 
lelkészünknek, amikor visszakérdeztem, hogy miért 
pont engem javasol a presbiterek sorába lépni.

Amikor a fenti beszélgetés elhangzott, akkor még 
úgy éreztem, hogy a presbiterekről bennem kiala-
kult (talán gyermekkori) képbe nem igazán tudom 
beilleszteni magam. Az evangélikus presbiter az én 
szememben akkor kizárólag a szó klasszikus értel-
mében köztiszteletnek örvendő, idős(ebb) embert 
jelentett, aki nemcsak hitével, általános viselkedésé-
vel, hanem szakmájával, hivatásával is kiérdemli az 
adott közösség megbecsülését. Akkor úgy gondoltam, 
hogy a presbiteri megbízatás inkább méltó elismerést 
jelent, mint sok-sok munkát. Nem álszerénységből, 
de valóban nem gondoltam úgy, hogy én a „kirakat-
ba illő” lennék. Akkor még csak viszonylag rövid 
ideje tartoztam feleségemmel és két gyermekemmel 
együtt a gyulai evangélikus közösséghez. A leendő 
presbitertársaimat is jószerivel csak a vasárnapi is-
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tentiszteletekről, szinte csak látásból ismertem. Azzal 
győzködtem magam, hogy a megújuló presbitérium-
ba harmadmagammal kerülök be zöldfülűként, és 
társaimmal együtt könnyebben megtalálom majd a 
helyemet és feladataimat. 

Ám Isten egyszerűbben rendezte a dolgok folyama-
tát: a feladatok találtak meg engem. Teljes templom-
felújítás előtt álltunk, akkoriban sok presbiteri ülést 
tartottunk, dönteni kellett határidőkről, a padlóbur-
koló színéről, a templomi padok felületkezeléséről, 
és persze tenni kellett azért is, hogy a szép tervek-
hez a forintok is rendelkezésre álljanak. Ez utóbbi 
persze nem a presbiterek személy szerinti érdeme, 
de az hamar kiderült, hogy a lelkészünk kizárólag a 
gyülekezet és az azt reprezentáló presbitérium teljes 
támogatásával tudja csak a céljaink elérését elősegí-
tő, hatékony lobbitevékenységét elvégezni. Egysze-
rűbben fogalmazva a pásztor és a hívek csak együtt 
képesek a helyes irányba megmozdulni. A Teremtő 
elkényeztetett bennünket azzal, hogy az egy irány-
ba haladásunknak nagyon hamar szemmel látható 
eredménye lett, a támogatások és az adományok 
összegyűltek, a templomunk kívül-belül megújult.

Persze az igazán felemelő templomszentelési isten-
tisztelet után újabb ötletek és feladatok következtek. 
Hogyan töltsük meg ezt a szép templomot élettel? 
Vendég lelkipásztorok igehirdetését hallgattuk, szer-
veztünk kiállításokat, koncerteket, és az az idő is 
elérkezett, amikor a közösségünk kilépett a temp-
lom falain kívülre. Kirándulások, családi hétvégék, 
jótékonysági bál és ebben az évben először adventi 
koncert is segít az egyébként kifejezetten kisszámú 
egyházközségünk tagjait valódi közösséggé formálni, 
valamint talán gyarapítani is. Ez utóbbi azért külö-
nösen lényeges, mert a mi egyházközségünk hagyo-
mányosan, származási alapon nemigen növekedik. 
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A száz évvel ezelőtti, a helyi egyházközséget alapító 
családok nevei ma már ismeretlenül csengenek, két-
három generációnál tovább nem nagyon marad hely-
ben egy család. Ám az elvándoroltak helyébe mindig 
jönnek újak, az én családom is ilyen „bevándorló”, 
Szarvasról. Mindezeket fi gyelembe véve nagyon fon-
tos, hogy a közösségünk megfelelő mértékben legyen 
hívogató és befogadó az újonnan érkezők felé. Azt 
tapasztalom, hogy az utóbbi időben a közösségünk-
höz csatlakozók többsége fi atal, kisgyermekes csa-
lád. Pont olyanok, mint akikről hat évvel ezelőtt a 
lelkészünk beszélt, amikor azt kérdeztem, miért pont 
engem javasol a presbiterek közé. Az elmúlt hat évben 
felismertem, hogy a presbiter nem csak akkor tölti be 
ezt a tisztséget, amikor jegyzőkönyvet hitelesít, vagy 
költségvetésről szavaz. A szolgálat lényege talán in-
kább ott van, amikor a presbiter a lelkészével egyeztet 
a következő családi hétvégéről, az aktuális templo-
mi kiállítás képeit akasztgatja a falra, vagy éppen a 
jótékonysági bálra szánt bor minőségét ellenőrzi, és 
főleg beszélget, barátkozik, közben pedig önérzete-
sen vállalja evangélikus vallását. Hálás vagyok az 
Úristennek, hogy mindezeket megtapasztalhattam.

 
Liska András

A gyülekezeten kívüli világ
A bennünket körülvevő világra minden gyülekezet-
nek fi gyelnie kell. A gyülekezet nem lehet zárt kö-
zösség, nem zárkózhat el a környezetétől, mint egy 
sziget. A külső környezet alakulását, változását a 
keresztyén közösségeknek is követniük kell, lehetősé-
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geik határain belül a kihívásokra válaszokat – mindig 
igei alapokra támaszkodva – szükséges megfogal-
mazni. Természetesen a külső világ az ország külön-
böző részein eltérő tulajdonságokat mutat: másként 
„viselkedik” Budapesten, másként vidéki városokban 
és ettől eltérően a kis falvakban.

A gyülekezeteknek nyitottan, beleérzően (empa-
tikusan) és főleg szeretettel kell az őket körülvevő 
világ felé fordulnia. Ebben a kifelé fi gyelésben fon-
tos azoknak a módszereknek a megtalálása, alakí-
tása, amelyekkel megszólíthatjuk a gyülekezethez 
nem vagy nem szorosan tartozó embertársainkat. 
A megszólítás nemcsak a lelkész feladata, abban a 
presbitérium minden tagjának, sőt lehetőleg minél 
több gyülekezeti tagnak is részt kell vennie.

A következőkben az Óbudai Evangélikus Egyház-
község gyakorlatából mutatok be néhány példát. 
Nem gondolom azt, hogy ezek az egyedül jó meg-
oldások a hozzánk betérők megszólítására. Mások 
máshogyan csinálják. A lényeg az, hogy legyen meg-
szólítás, hívás.

Az istentiszteleti alkalmakra érkezőket két gyüle-
kezeti tag köszönti a bejáratnál. Kezdetben a presbi-
terek közül álltak ki, de ma már a gyülekezeti tagok 
szélesebb köre is részt vesz ebben. A rendszeresen 
templomba járókat ismerősként üdvözlik, a ritkán 
vagy eddig még nem látottakat megszólítják, ese-
tenként megkérdezik: voltak-e már nálunk, segíthet-
nek-e valamiben?

A keresztelések alkalmával az oltár elé kiálló szü-
lők, keresztszülők mellé áll egy presbiter is. Ezzel azt 
kívánjuk jelezni, hogy a megkeresztelt gyermeket az 
egyházközség örömmel, szeretettel befogadja tagjai 
közé. Az istentisztelet után kézfogással és pár szóval 
is jelezzük ezt, elmondva, hogy más alkalmakkor is 
várjuk őket a templomba. (Sajnos az esetek jelentős 
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részében sem a gyermekkel, sem a hozzátartozóival 
többet nem találkozunk).

A havonta egyszer tartott családi istentiszteletek 
utáni – a gyülekezeti teremben zajló – teás, sütemé-
nyes együttlétek is elsősorban az először vagy ritkán 
nálunk megfordulók megszólítását szolgálják. A sze-
retetvendégségekre, gyülekezeti kirándulásokra nem 
csak gyülekezeti tagokat hívunk.

Az egyik – ifjúsági munkában, hitoktatásban nagy 
elkötelezettséggel dolgozó – presbiterünk saját elkép-
zelését megvalósítva másfél évvel ezelőtt megszer-
vezte a gyerekek délutáni korrepetálását. Ebben a 
gyülekezetbe járó és a gyülekezethez nem tartozó 
pedagógusok vesznek részt. A foglalkozások hétfőtől 
csütörtökig délután 4-től 7-ig tartanak, előre megírt 
órarend szerint, humán, reál tárgyakban, de idegen 
nyelveken is. A foglalkozások a gyülekezeti házban 
zajlanak és természetesen ingyenesek. A szervezőt, 
de a presbitériumot is két meglepetés érte ezen a 
területen. Először is az, hogy nem a viszonylag gyen-
gén tanuló gyerekek jönnek, hanem olyanok, akik az 
adott tárgyban a 4-esüket 5-ösre kívánják javítani, 
vagy akik már most is 5-ösök, de még jobbak sze-
retnének lenni. Így ez már nem korrepetálás, hanem 
inkább tehetséggondozás. A másik meglepetés pedig, 
hogy alapvetően nem gyülekezeti tagok gyerekei jár-
nak a foglalkozásokra. Így ezt úgy fogjuk fel, mint 
olyan befektetést, amely hosszabb távon a gyülekezet-
építésben megtérül: egyes gyerekek és/vagy szüleik 
csatlakoznak majd hozzánk.

Az előzőkben a minket körülvevő világban élők 
megszólításának Óbudán kialakult gyakorlatát vá-
zoltam. Természetesen a látogatások (panelrengeteg, 
igazi sivatag, missziói terület) is folynak, ezt lelké-
szeink végzik. Gyülekezeti újságunkat sokkal több 
címre küldjük el, mint ahányan templomba járnak, 
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vagy egyházfenntartói járulékot fi zetnek. Ezzel a 
kiadvánnyal is megszólítani, tájékoztatni szeretnénk 
azokat, akik nem vagy csak nagyon ritkán találkoz-
nak velünk.

Végül ismét hangsúlyozom, hogy a gyülekezetnek 
a külvilág felé nyitottnak kell lennie. A középkori 
szerzetesektől eltérően mi nem tettünk hallgatási 
fogadalmat. Ellenkezőleg. A nyitott, vonzó, a kül-
világ felé az Isten végtelen szeretetét továbbadó és 
megbocsátani is tudó gyülekezeti magatartás a leg-
jobb prédikáció. Prédikálni nemcsak a lelkészeknek, 
hanem – az egyetemes papság elve alapján – minden 
gyülekezeti tagnak is saját életével kell. A Szentírás 
így fogalmaz: „…tegyetek tanítványokká minden né-
pet” (Mt 28,19b). Fogadjuk meg ezt a felszólítást, mert 
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát 
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásá-
ba.” (Mt 9,37b–38)

Győrfi  Károly

Kik várnak ránk?
Arra születni kell, hogy szeressük a másik embert. 
Ezt nem lehet kötelességből tenni. Ha látogatni me-
gyek, akkor azt szívvel-lélekkel teszem. Van, amikor 
azt érzem, mennem kell, vágyom, hogy újra láthassak 
valakit, akiről régen nem hallottam. Ehhez viszont az 
kell, hogy ismerjük az embereket. Több idősről még 
az édesanyámtól hallottam, rajta keresztül ismertem 
meg őket. Megismertem és megszerettem ezeket az 
időseket, gyakran látogattam el hozzájuk – szeretetet 
adtam és kaptam. 
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Egyszer egy váratlan telefonhívást kaptam. Egy 
kedves régi ismerősömről tudtam meg, hogy a fér-
jével együtt egy budapesti szociális otthonba került. 
A férfi  két hét múlva meghalt, az asszony pedig agy-
vérzést kapott a férje halálhírére. Egy gyülekezeti 
vacsorán a rokonaitól kértem el a telefonszámot, 
így fel tudtam venni vele újra a kapcsolatot. Azóta 
már sokszor utaztunk együtt az idősek otthonában 
lakó asszonyhoz, aki nagyon boldog miattunk. Az 
otthonban azt gondolják, hogy a rokonai vagyunk, 
gyümölcsöt és süteményt viszünk neki. Örül nekünk, 
bár egy kis idő múlva már nem is tudja, kik voltunk. 

Sokszor elkap a vágy, hogy induljak. Eszembe jut 
valaki, aggódom érte, ezért menni kell. A lakásban 
takarítani, dolgozni rossz időben is lehet, ha szép az 
idő, útnak indulok. Szív és lélek kell hozzá. Szeretek 
örömet szerezni, és akihez megyek, azzal örülünk, 
hogy együtt lehetünk. Minden egyháztaghoz szívesen 
megyek. A szociális otthonban is ismertek, mert az 
utolsó idejükben ott laktak az öregjeim. Még egy-
szer sem fordult elő, hogy megkérdezték volna, miért 
nem a lelkész jött. Mindenki örömmel fogad, akkor 
is, ha váratlanul megyek. A lelkész sem ismerhet 
mindenkit, én pedig egész életemben emberekkel 
foglalkoztam. 

Többen keresnek, üzennek is, hogy menjek ismét, 
mert jó lenne találkozni, és az egyházadót is elkül-
denék velem. 

Egy idősebb egyháztagunk elveszítette a lányát. 
Úgy gondoltam, elmegyek hozzá. Amikor megérkez-
tem, sírdogált. Sajnáltam a lányát, de azért mentem, 
hogy könnyebben tudja viselni a gyászát. Beszélget-
tünk, imádkoztunk, gyertyát gyújtottunk.

Évekkel ezelőtt a nőegyletből ketten elmentünk 
meglátogatni két asszonyt. Ők később bekapcsolód-
tak asszonykörünk munkájába. Azóta is szívesen 
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vannak közöttünk. De a fi atalokra is oda kell fi gyelni. 
Ha kell, kölcsönadok valamit, amire szükségük van, 
vagy a gyerekekre vigyázok. Meg kell ismerni a fi ata-
lokat is, meg kell velük barátkozni, akkor a bizalom 
is kialakul. Ha pedig utazásról van szó, inkább én 
megyek a nálam fi atalabbakhoz is, mert már régen 
ingyen utazom, nekik anyagi teher lenne eljönni, 
nekem pedig csak egy kis idő. 

Egy biztos: ha szeretetet adunk, azt is kapunk. 

Babinszki Mihályné

Látás a „horizonton túl”
„Jobb fényt gyújtani az éjszakában, mint a sötétségre 
panaszkodni” – tartja egy régi zsidó közmondás. 
Tanítása a kesergéssel, panaszáradattal teli egyházi 
életünkben megszívlelendő. Talán segíthetne minket 
abban, hogy kritikus szemmel ne csak azt vegyük 
észre gyülekezetünkben, ami nincs, hanem építő 
szándékkal azt is, ami megvalósítható.

De van-e még fény? Van-e mihez nyúlni a sötétben? 
Megtaláljuk-e a fényforrást az éjszakában? Vannak-e 
még olyan lehetőségeink, amelyekkel reálisan szá-
molhatunk, amikor holnapot, jövőt tervezünk?

Krisztust követő tanítványként tudjuk, hogy nem 
csak az adott lehetőségeken tájékozódhatunk. Az 
Újszövetség számos elbeszélése mutat rá arra, hogy 
amikor a tanítványok kihagyják a Mesterre való 
odafi gyelést vagy az imádságot, akkor a legnagyobb 
igyekezet, akarás mellett is szégyenteljes kudarcot 
vallanak (pl. Mt 14,22–33; Mt 17,14–21). Krisztust 
követő tanítványként jövőt tervezve arra építünk, 
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aminek forrása rajtunk, az adottságainkon és a le-
hetőségeinken kívül van.

Pál apostol Istent a reménység Istenének nevezi. 
„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben 
teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a 
reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13) 
Az apostoli bizonyságtétel abból a meggyőződésből 
táplálkozik, hogy az ember Istent mindig maga előtt 
tudhatja. Nem pusztán egyfajta háttérként, ahová 
menekülni, ahol elbújni és panaszkodni lehet, hanem 
olyan lehetőségként, amelybe kapaszkodni és általa 
előrenézni lehet.

Kétségtelen, hogy ebben a meggyőződésben van 
ellentmondás a jelen tapasztalata és a jövőről alkotott 
kép között. Nem véletlenül írja az apostol: „Viszont 
az a reménység, amit látunk, már nem is reménység, 
hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie?” 
(Róm 8,24b)

Az Újszövetségben a reménység mindig arra irá-
nyul, ami nem látható, de úgy, hogy közben nem 
ugorja át a jelen valóságát. Reális, tisztában van az-
zal, ami van, mégis mer, tud többet látni.

Jürgen Moltmann írja: „Aki Krisztusban remény-
kedik, az többé nem törődhet bele az adott valóságba, 
hanem elkezd ebben szenvedni és ennek ellentmon-
dani. Ha csak az állna szemünk előtt, amit látunk, 
akkor vagy vidáman, vagy unottan kiegyeznénk a 
dolgokkal, ahogyan éppen állnak. Az azonban, hogy 
nem egyezünk ki, hogy köztünk és a valóság között 
barátságos harmónia nem jön létre, a kiolthatatlan 
reménység műve. Ez az embert Isten ígéreteinek a 
nagy beteljesedéséig bele nem törődővé teszi.” (Jür-
gen Moltmann: A reménység fényei. Református Zsi-
nati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1989. 57. o.)

Gyülekezeti életünkben erőtlenség közepette mégis 
merészet álmodni csak azért lehet, mert a reménység 
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Istenét tudhatjuk magunk előtt. A mondat szükség-
szerűen fordítva is igaz, mert a reménység Istenét 
tudjuk magunk előtt, ezért presbiterként, gyülekezeti 
vezetőként nem törődhetünk bele az erőtlenségbe és 
nyomorúságba. Nem zárhatjuk le a történetünket, 
mert Isten sem zárja azt le. A mi reménységünk nem 
helyhez, adottsághoz, hanem jövőhöz kötött. A jövő 
pedig mindig Isten ígéretét hordozza. „Íme, újjáte-
remtek mindent!” A végső, nagy újjáteremtésbe vetett 
hit tesz képessé arra, hogy a jelen küzdelmeiben és 
feszítő körülményeiben az újjáteremtő Isten eszkö-
zeiként tudjunk reménységgel küzdeni és fáradozni 
gyülekezetünk jövőjéért.

Rohn Erzsébet
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Együtt
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Beszélgetünk egymással… 
Beszélgetünk egymással?

A brazil író, Paulo Coelho szerint „ha meg akarjuk 
változtatni a világot, vissza kell térnünk abba a kor-
ba, amikor a harcosok leültek a tűz köré, és történe-
teket meséltek.” (Coelho, Paulo: A Zahir. Athenaum, 
Budapest, 2011. 136. o.)

Úgy gondolom, hogy minden választás és tiszt-
újítás egy kicsit meg akarja változtatni a világot. 
Mindannyiunkban megvan a jobbító szándék, hogy 
gyülekezetünket – horizontálisan és vertikálisan is – 
életképesebbé, krisztusibbá, vonzóbbá tegyük. Ehhez 
sajnos a lelkész, legyen bármilyen tudományos foko-
zata vagy karizmája, kevés. A gyülekezetépítés csa-
patmunka. Egy csapat, egy presbitérium pedig akkor 
végezhet eredményes munkát, ha jól kommunikál. 
Istennel, egymással, a gyülekezettel és a környeze-
tével. A 21. században már elképzelhetetlen, hogy a 
lelkész és csapattársai hat napon át láthatatlanok, a 
hetedik napon pedig érthetetlenek legyenek.

A következő tisztújítástól azt várom, hogy gyüleke-
zeteinkben beszélgetni tudó és a beszélgetést igénylő 
presbitériumok alakuljanak.

Nagy a különbség a beszélni és a beszélgetni szavak 
között. A beszédhez egy ember is elég, még hallgató-
ság sem feltétlenül szükséges hozzá, a beszélgetés-
hez azonban már legalább két ember szükségeltetik. 
Beszélni kisgyermek kortól szinte mindenki tud, a 
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beszélgetés azonban a beszédnél jóval több. A beszél-
getni szónak mind az alakjában, mind a jelentésében 
van valami fi nomság és egy olyan többlet, amit ta-
nulni kell. És tanulnunk kell ezt gyülekezeteinkben 
is, különösen az olyan tradicionális helyeken, ahol 
sokan még mindig azt tartják helyénvalónak, hogy 
egy valaki beszéljen, a többi pedig őt hallgassa.

Ha csak beszélünk és nem beszélgetünk, és a mon-
dott vagy hallgatott beszédből nem lesz beszélgetés, 
akkor az könnyen kibeszélést, rábeszélést és haza-
beszélést szülhet, ami rendkívüli módon rombolja 
a közösségeket.

A lelkészeknek, a presbitereknek és a gyülekezeti 
tagoknak beszélgetniük kell egymással. Egyházunk 
alapjáról, Jézus Krisztusról, aki maga is három éven 
keresztül beszélgetett az emberekkel; beszélgetve ta-
nított a mennyek országáról, az isteni szeretetről és 
az örök életről. 

Evangélikus egyházunkban, ahogy ezt egy nem-
régiben megjelent szociológiai tanulmány is alátá-
masztja, az emberek a „beszéddel”, az igehirdeté-
sekkel elégedettek. Legyen is így sokáig, az Isten 
dicsőségére! Tudom, hogy a „beszédet” és a „beszél-
getéseket” nem szabad egymással szembeállítani, 
mindamellett – úgy vélem – beszélgetéseink minősé-
gére és gyakoriságára nem kapnánk olyan jó osztály-
zatot, mint a beszédekre. Pedig a beszélgetéseknek 
gyógyító erejük van.

A beszélgetés nem a mai modern lélekgyógyászat 
és pedagógia találmánya, már a legnagyobb tanítók-
ként számon tartottak is, mint Szókratész, Jézus vagy 
Luther, beszélgetve adták át a tudásukat és a hitüket. 
A beszélgetés persze jóval időigényesebb és sokszor 
jóval nehezebb is, mint valakinek jól beolvasni vagy 
egy beszédet tartani. Mégis gyakran ez az egyetlen 
járható út.
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Gyülekezeteinknek jelentős része többnyelvű. 
Ilyen kor még inkább oda kell fi gyelni arra, hogy 
mit mondunk, azt hogyan és mikor mondjuk. Ha 
beszélgetni akarunk egymással, akkor meg kell ta-
nulnunk egymás nyelvét, tanulgatnunk kell egymás 
mentalitását, történelmét és történeteit.

„Ha meg akarjuk változtatni a világot, vissza kell 
térnünk abba a korba, amikor a harcosok leültek a 
tűz köré, és történeteket meséltek.” Hallgassuk meg 
egymás történeteit, legyünk kíváncsiak egymás véle-
ményére, szánjunk időt egymásra, és próbáljuk meg, 
ha nem is megváltoztatni, de egy vonzóbb, befoga-
dóbb, szerethetőbb, beszélgetni képes és beszélgetni 
akaró közösséggé tenni gyülekezetünket. Emberi 
szándékaink ehhez persze nem elegendőek, ezért ne 
szűnjünk meg soha az Úristennel beszélgetni, Szent 
Lelkéért imádkozni és újra meg újra leülni a tűz köré.

Heinrichs Eszter

Hogyan segítem a lelkész 
munkáját?

Nehéz kérdés.
Mi is a lelkész feladata? Isten igéjének hirdetése, 
a szentségek kiszolgáltatása, feloldozás. Hogy ezt 
a feladatot jól végezhesse, fontos, hogy ne kelljen 
mással foglalkoznia.

Nekünk, presbitereknek a feladatunk, hogy ezt a 
„minden mást” elvégezzük. Ha nem tudjuk szemé-
lyesen megtenni, megkeressük azt az embert, aki 
alkalmas arra a bizonyos feladatra.
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Ha a lelkész bízik a presbiterekben, rájuk mer bízni 
feladatokat. Egyedül nem megy, és egyedül, egyes 
számban nem is működik a gyülekezet.

Az evangélikus presbiterek találkozójának az alap-
igéje ez volt: „Isten munkatársai vagyunk” (1Kor 3,9) 
A presbiterek nem a lelkészért munkálkodnak, de 
segítik őt és a gyülekezetet. Így együtt pedig Isten 
egyházát építik.

Személyesen mindenki segíti a lelkész munkáját, 
legyen az presbiter vagy gyülekezeti tag, aki hitével, 
szeretetével, tetteivel Isten igéjét követi és hirdeti. Se-
gítjük a lelkészt, ha ott vagyunk az istentiszteleteken, 
a bibliaórákon, ha olvassuk a Bibliát, az Evangélikus 
Életet.

Ha Isten szolgája vagy, akkor megismernek. Talán 
így szólítanak meg: „Ugye, te presbiter vagy?” Egy-
szer egy beszélgetésen hallottam a megszívlelendő 
tanácsot: „Ne beszélj Istenről, csak ha kérdeznek, 
de élj úgy, hogy kérdezzenek.”

Jézus Krisztus az egyház feje, mi pedig testének 
tagjai vagyunk. Mindenkinek megvan a maga fel-
adata. A kéznek, a lábnak, a szemnek, a fülnek és 
mindennek. Ezért tehát ha betonozni kell, ott sem 
lehet egyedül az ember, szükség van a többi presbi-
terre, gyülekezeti tagra is. A templomkertben levelet 
söpörni gyorsabban megy, ha többen vagyunk, és 
mellesleg jókat is lehet beszélgetni munka közben. 
Vannak, akik betegeket, egyedülállókat, nyugdíja-
sokat látogatnak, bevásárolnak nekik, beszélgetnek 
velük.

Azzal is segítünk, ha eljárunk az énekkarba, mert 
énekelni is jó dolog. Ha nem tudunk énekelni, nincs 
meg a tehetségünk hozzá, akkor sem maradunk ze-
ne és ének nélkül, mert nagyon jó alkalom egy-egy 
zenehallgatás is. 

Jó dolog együtt dolgozni. Együtt, közösen, kiegé-
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szítve egymást. Van, aki a gyermekekkel tud foglal-
kozni, képes elindítani őket a keskeny úton. Igazi 
közösségi alkalom egy kézműves foglalkozás, ahol 
az ünnepekhez kapcsolódó ajándékokat, díszeket ké-
szítenek, közben a háttérben csendben szól a zene. 
Talán már a szülők is eljönnek, részt vesznek a fog-
lalkozáson, és ha kicsit elhúzódik, lehet, hogy még az 
esti istentiszteletre is maradnak. Nemcsak gyakorlati 
munkát végeznek, hanem lelkiekben is épülnek. 

Tehát csak együtt, presbiterek és gyülekezeti tagok 
közösen tudjuk segíteni a lelkészt, hogy minél tisz-
tábban hallgathassuk Isten evangéliumát.

Matuch Pál

Terveim vannak másokkal 
a gyülekezetben

Számomra egyszerre izgalmas, ugyanakkor kissé 
ijesztő is az a megtiszteltetés, amelyben részünk 
lehet: Jézus Krisztus munkatársai vagyunk. Elhív 
minket és rajtunk keresztül másokat. Terve van ve-
lünk, és van úgy, hogy másokról szóló terveit nekünk 
kell szőni.

Kezdettől fogva így volt ez. Megváltónk tisztában 
volt azzal, hogy mivel számolhat, amikor Fülöppel 
találkozik, és majd Fülöp biztatására Nátánaél is 
csatlakozik hozzá. Tervei voltak Andrással, de már 
előre tudta, hogy az Andráson keresztül elhívott Si-
mon majd kősziklává fog formálódni (Jn 1,47–48).

Krisztus Lelkével az apostolok is tervet szőttek. 
Megindító, ahogy például a pályája végéhez közeledő 
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Pál egyengeti Timóteus szolgálatát. Ismerte jól ifjú 
barátja fi atalságából következő hátrányait, gyomra 
gyengeségét és szíve bátortalanságát, de végső soron 
mégiscsak rábízta a kisázsiai tartomány legnagyobb 
gyülekezeti központját: Efezust. S persze van úgy, 
hogy az ember – így Pál is – téved. Érdekes látni az 
apostol élettörténetében, hogy lemond egyik mun-
katársa, János Márk szolgálatáról, mert nem találja 
alkalmasnak a közös munkára (ApCsel 15,37–39). 
Aztán később mégis újra ott találjuk egymás közelé-
ben őket: Pál egyértelműen kiáll János-Márk mellett 
(Kol 4,10; Filem 24) – tehát megváltozott a véleménye. 
Megbékültek, és a terv változott.

Azt hiszem, hogy nekünk, mai tanítványoknak is 
adatott hasonló „tervszövő megbízás”. Ennek egyik 
alapja az a meggyőződés, hogy Urunk látásmódja a 
miénk is lehet. Ő, aki ismerte az emberi szíveket (Jn 
2,25), Lelke világosságával meg tud gyógyítani lelki 
rövidlátásunkból, hogy meglássuk egymásban az Is-
ten országát építő munkatársat. Övé a belső elhívás, 
ami a személy szívét érinti, rajtunk keresztül adatik 
a külső elhívás: a megszólítás, buzdítás.

Tapasztalatom szerint azonban eme tervezőmunka 
elsajátítása közben sokféle nehézségbe ütközünk. Ta-
lán az első akadály mi magunk vagyunk. Az egyik jel-
lemző kísértés a közös munkában a féltékenység. Az 
a gondolat, hogy a másikban testvérriválist látunk, 
aki jó, ha itt van – de csak addig, amíg én vagyok 
az előtérben. Még egy-egy tanácskozás hozzászólá-
saiban is ott lapul a versengés: ki szól bölcsebben, 
kinek az ötleteire fi gyeltek fel, ki bizonyult igazabb 
hívőnek stb. Ez a féltékenység megfojtja a másikkal 
kapcsolatos terveinket.

Egy másik jellemző kísértés a kényelem. Minél 
kevesebben dolgoznak együtt, annál egyszerűbb min-
den – véljük. S persze egyfelől ez igaz. De a kevesebb 
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mindig szegényebb és erőtlenebb is. Máskor meg 
az az akadálya a közös munkának, hogy azt gon-
doljuk (bár talán magunknak sem valljuk be), hogy 
mi tudjuk a legjobban ellátni Krisztusunk ügyét. 
Csak úgy igazán jó, ahogy mi csináljuk. Eszembe 
jut egy tanulságos eset: egy közösségi hétvége min-
den intéznivalóját magam akartam ellátni. Látva 
fáradtságomat, valaki – szeretettel, de határozottan 
– egyszerűen csak ezt mondta: „Tisztelendő úr, ezt 
mi is meg tudjuk csinálni, tessék már ránk bízni…” 

Sokszor azért nem mernek körülöttünk feladatot 
vállalni, mert azt sugalljuk, hogy mi tudjuk a legjob-
ban, bennük nem bízunk meg. Talán azért vagyunk 
munkatársszűkében, mert – bár nem mondjuk – azt 
sugalljuk, hogy nincs másra szükség. Azt hiszem, le 
kell mondanunk a tökéletesség ábrándjáról és talán 
még az elsőségről is. Le kell mondanunk a zökkenő-
mentes szervezésről, a sima ügyekről. De ezek helyett 
cserébe izgalmas új utak nyílnak meg: felsejlenek a 
társban rejlő képességek, erők és lehetőségek. Közö-
sen lehetünk Megváltónk munkatársai. 

Merjük-e elengedni Isten országa ügyét és áten-
gedni Urunknak, megbízni másokban is?

Sefcsik Zoltán

Új arcok a közösségben
Egyszer régen, valami vicces tévéműsorban láttam 
egy érdekes jelenetet. Egy futballpálya lelátóját mu-
tatta a kép, emberek tolongtak, lökdösődtek, druk-
koltak, veszekedtek, kommentálták az eseményeket, 
szidtak és dicsértek. Egyszer csak eleredt az eső. 
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Volt, aki készült rá, elővette az esernyőjét és alábújt. 
Igen ám, de a mögötte lévők így nem látták a pályán 
történő eseményeket. Elkezdték szidni az esernyős 
embert, hogy megfosztja őket az élményektől. Leg-
inkább a közvetlenül az esernyős ember mögött álló 
hangoskodott. Dulakodni is kezdtek. Mígnem úgy 
forgolódtak, hogy a kötekedő ember is az ernyő alá 
került. Ebben a pillanatban kisimultak a vonásai, 
megköszönte, hogy neki is jut hely, és ő kezdett el a 
háta mögé szólogatni: „Ti miért nem hoztatok eser-
nyőt?” Bekerült az ernyő alá, és máris úgy kezdett 
el viselkedni, hogy a pozícióját védte. 

Vajon mennyi idő telik el, míg a „régi arcok” „betö-
rik” az „új arcokat”? Vajon mennyi idő telik el, míg az 
„új arcok” elfelejtik, miért is akartak presbiterek len-
ni, lemondanak világmegváltó vagy gyülekezetrefor-
máló terveikről? Belesimulnak abba, és elfogadják azt 
a helyzetet, hogy a presbitérium nem lelki közösség és 
nem is kell annak lennie, inkább vitatkozzanak az ajtó 
színéről, arról, hogy ki miért felelős, és szinte perverz 
módon élvezzék a végeláthatatlan presbiteri üléseket. 
Mennyi időbe telik a „régi arcoknak” fölfogni, hogy a 
gyűlés nem arról szól, hogy ők mit gondolnak, milyen 
jól értenek egy-egy dologhoz, és mennyire szeretik 
hallatni hangjukat? Mennyi időbe telik számukra, 
hogy fölfogják, a presbiterség nem presztízskérdés, 
hanem harcvonal? Minden arc, régi és új egyaránt 
fölfogja, hogy a kérdés az, mi Istennek a véleménye? 
Hogy a presbitérium munkája rejtett, de Isten előtt 
jól ismert, és a legeslegfontosabb a Krisztusban való 
egység? Hogy időpocsékolás minden perc, amikor 
nem hiszik, hogy Jézus jelen van? Ha nem tudnak, 
nem akarnak, nem bírnak együtt imádkozni? Érde-
kek! Mennyi emberi kapcsolatot, közösséget láttam 
tönkremenni a saját igazságok és érdekek érvényesí-
tése miatt! Valóban erről szól az egész?!
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A „régi arcok” felelőssége, hogy megmutassák böl-
csességükkel és szeretetükkel az „új arcoknak”, ho-
gyan lehet megtartani és táplálni a tüzet. Mert ez 
csak a kezdet! Talán hat év kezdete, talán sok évé. De 
csak a kezdet! Mert nemcsak a gyülekezet hívta el, 
hanem Isten küldi őt. Őt, az új arcot. Azaz az illető 
nem tehet mást! A Lélek kényszeríti.

Isten vezetésére kell fi gyelni. Saját terveit, ötleteit az 
embernek az ige és a szeretet mérlegén kell lemérnie. 
Sok pofont és dicséretet is kaphat. Helyes önértékelése 
azonban csak akkor lehet, ha önmagát Isten igéjéhez 
méri és az ő szeretetének tükrében nézi meg magát. 
Akkor látni fogja hiányosságait, gyengeségeit, de az Úr 
kegyelmét is. Ő nem engedi, hogy elbízzuk magunkat, 
de azt sem, hogy elbizonytalanodjunk abban, hogy 
végbevigyük a feladatot, amelyet tőle kaptunk.

Az új arc felelőssége, hogy a régi arcokat újra láng-
ra lobbantsa, és emlékeztesse, hogyan indultak ők 
annak idején. Az új arcoknak azért nem könnyű, 
mert esetleg nem ismerik azt az utat, amelyen Isten a 
gyülekezetet eddig vezette. Nem tudnak visszaemlé-
kezni. Az, ami eddig volt, az, ami eddig történt, Isten 
kegyelme. Nem szabad lebecsülni! Az új tagnak el kell 
fogadnia, hogy az ajtó színe is fontos. Mert amikor 
ő nagyon új volt, akkor ő is csak az ajtó színét látta, 
de még nem tudta, hogy ez kiken múlik.

Az új arc mögött, aki a presbitériumba bekerült, 
ott a szolgálat, amelyet végez, amely felelősséget ad, 
bátorít és megvigasztal. Mert mögötte állnak sokan 
és támogatják. Szolgálatának is éppen ez ad hitelt. 
Az új arc nem most kezdte. Csak a presbitériumban 
új. Eddig fi gyelt és csöndben volt. Tanult alázatot és 
önfegyelmet. Krisztust tanulta. És talán azt is meg-
látta, hogy majdnem mindegy, hogyan alakulnak a 
dolgok, csak Isten vezetését, a bensőséges kapcsolatot 
el ne veszítsék. Akkor a bűneiket, engedetlenségeiket 
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és helytelen döntéseiket is meg fogják látni, és együtt 
tudnak bűnbánatot tartani és kérni a helyes irányt.

Az új arc egyszer régi arc lesz. De vajon a lelkésze 
mindeközben tudta-e tiszta szívvel, örömmel hir-
detni az igét? Vagy megkeseredett, kiégett? Esetleg 
megújult, fölfrissült?

Endreffy Géza

Látogatás, ajtónyitás
Beszélgetőtársam Bathó Gézáné Marika, a Pilisi 
Evangélikus Egyházközség másodfelügyelője. Há-
romszoros nagymamaként is aktív tagja gyüleke-
zetünknek. Meghatározó egyénisége a bibliaórák 
beszélgetéseinek, jól ismeri a gyülekezet tagjait és 
településünket. Gyakran látogatja a gyülekezet idős 
tagjait, ő jelez a lelkészeknek is, ha valaki beteg, ha 
kórházba kerül, ha úrvacsorát szeretne venni. Min-
dig csodáltam a látogatás iránti elkötelezettségét, 
lelkesedését. Ebben a beszélgetésben arra próbáltam 
választ találni, hogy mi indítja, mi motiválja őt akkor, 
amikor elindul és ajtót nyit valakire.

– Már családi történetetekben is megtapasztaltátok azt, 
hogy mit jelent rendszeresen, naponta látogatni vala-
kit, amikor keresztapád szorult állandó gondozásra. 
Mesélnél erről az élethelyzetről?

– Kicsi, de összetartó család vagyunk. Amikor 
valakinek szüksége van segítségre, akkor automati-
kusan felvállaljuk a problémáját. Így volt ez nálunk 
gyerekkoromtól fogva, és mi is ezt adtuk tovább a 
gyerekeinknek, unokáinknak. 
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Keresztapám egyedül maradt, és egy pünkösdi 
napon agyvérzést kapott, először részlegesen, majd 
szinte teljesen mozgásképtelenné vált, lábát ampu-
tálták, tolószékbe kényszerült. Napi tizennyolc órát 
volt egyedül, a fennmaradó hat órát egymás közt 
osztottuk el családtagok. Így jártam hozzá én is, na-
ponta két órára, hogy testileg, lelkileg segítsek neki. 
Állítom, ha ez a betegség nincs, soha nem kerülünk 
ilyen közel egymáshoz. Így volt időnk beszélgetni. 
Ő elmondta a gondolatait, kétségeit, sokat mesélt a 
családunkról, a régi időkről. Neki nem volt senkije, 
így mégis együtt, igazi család lettünk.

– Naponta látogatni valakit és eltölteni vele egy-két 
órát nagy feladat! Mi volt a legfontosabb ezekben a 
látogatásokban?

– A bajba jutott ember sokszor minden kapcsolatát 
elveszíti a külvilággal. Így volt ez keresztapámmal is. 
Jó kézügyességű, sokat barkácsoló ember volt, most 
lebénult. Szeretett olvasni, de a cukorbetegségtől szin-
te teljesen megvakult. Voltak barátai, akikkel koráb-
ban tartotta a kapcsolatot, most nem tudta elhagyni a 
házat. Mi, akik látogattuk őt, a kapcsolatot jelentettük 
a külvilággal. Újságot olvastunk neki, hogy értesüljön 
a hírekről, de elmeséltünk minden eseményt, ami a 
faluban történt, hogy azokról is tudjon. Végigkísértük 
őt ezekben az években egészen a haláláig.

Azon a napon, amikor meghalt, mindannyian mel-
lette voltunk. Tolókocsiban ült, bezárva egy lakásba, 
de az utolsó pillanatig mi jelentettük neki az életet, 
az élettel való kapcsolatot.

– Ha maga a látogató ilyen sok értéket kaphat aján-
dékként a látogatásai során, akkor miért panaszkod-
nak az idősek mégis arra, hogy senki sem nyitja rájuk 
az ajtót? Miért nem indulnak el többen látogatni?

– Ennek több oka is lehet. Az egyik mindenképpen 
az, hogy a legtöbb ember nem tud mit kezdeni a 
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betegséggel. Keresztapám ismerősei közül is voltak 
olyanok, akik nem mertek jönni. Azt mondták, nem 
tudják látni, hogy nincs lába! Én erre mindig azt 
feleltem, hogy attól, hogy nincs lába, még van szíve. 
Ha ő maga elfogadta már ezt az állapotot, akkor nem 
azt kell nézni, amit a betegség elvett tőle, hanem azt, 
hogy ő még mindig ott van. Ott van a gondolataival, 
a szeretetével, az érzéseivel. Az egyik nehézség a lá-
togatásban tehát ez, hogy sokan nem tudnak mit 
kezdeni a beteg emberrel.

A másik probléma az idő. A legtöbb embernek ma-
gára sincs elég ideje, vagy legalábbis magára sem 
fordít elég időt. A betegnél is így vannak, még meg 
sem érkeztek, már mennek is tovább. Mintha nem 
tudnának mit kezdeni azzal a kis idővel sem, amit a 
betegnél töltenek.

– Ahogyan sokakat látogatsz, mit tapasztalsz? Mire 
van az embereknek a legnagyobb szükségük? A fi zikai 
segítségre vagy a lelki támaszra?

– Valószínűleg mindkettőre, de én azt tapaszta-
lom, hogy a fi zikai segítségnyújtást a legtöbb helyen 
jobban megoldják, mint a lelki segítséget. Tisztaság 
van körülöttük, ellátják őket, de a siralmakat újra 
meg újra meghallgatni már nincs idő, sem erő. Így 
a legtöbb embernek, akit látogatok, inkább a beszél-
getésre van igénye.

Nemrég egy idős asszonynál jártam, a lánya min-
denben ellátta. A néni felsorolta nekem minden ba-
ját, elsősorban azt, amit elveszített. Én fi gyelmesen 
hallgattam, de amikor a lánya bejött, és meghallot-
ta, miről beszélünk, felcsattant, hogy hagyjuk már 
ezt, nincs szükség mindig a bajokat emlegetni. Ez a 
legnehezebb a betegeknek. Hogy találjanak valakit, 
aki meghallgatja őket. A néni is így fejezte be: „Itt 
ülök az ablaknál, látom, ahogyan az utcán elmegy 
előttünk ez is, az is, de senki nem jön be hozzám…”
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– Nem fáradsz el nagyon ezekben a látogatásokban?
– Sok nehéz helyzettel, élettörténettel találkozik az 

ember. Közben szükségem van arra, hogy beiktassak 
egy-egy kedvesebb élményt, hogy le tudjam rázni 
magamról a terhet. Nem szabad minden életsorsot 
magunkra venni, nem is lehet. Szükség van arra, 
hogy az ember elszakadjon a problémáktól, még mi-
előtt hazaér.

Én csak beleélem magam egy-egy ilyen helyzetbe 
egy látogatás idejéig, sokszor csak meghallgatom 
valakinek a történetét. Sokkal nehezebb lehet a hely-
zete annak, aki nemcsak beleéli magát, de benne 
él, a mindennapjai egy ilyen helyzetben történnek. 
Nagyon nehéz lehet folyamatosan hordozni ezeket a 
terheket. Nagy szükség lenne arra, hogy megtanulja, 
elsajátítsa az illető azt a technikát is, amivel néha fel 
lehet szabadulni ezek alól a terhek alól.

– Mit szoktál mondani az ilyen helyzetekben?
– Leginkább hallgatni szoktam. Meghallgatni a 

másikat. Néhány szót, rövid mondatot közbeszúrva, 
hogy a beszéd folyamata a másik oldalon tovább 
gördüljön. Ahhoz, hogy valakit meghallgassunk, 
valóban hallgatnunk is kell. Sokszor nem is tudok 
mást mondani, mint azt, hogy imádkozom érted, 
imádkozva gondolunk rád a gyülekezetben.

Vannak nehéz helyzetek, amikor súlyos beteget 
látogat az ember. Ilyenkor nehéz bármit is mondani. 
Nem szeretem azt mondani, ami nem igaz, hiteget-
ni az illetőt, hogy hamarosan meggyógyul, minden 
rendbe jön majd. Ő is tudja, hogy nem így van. Sok-
szor tényleg nincs más és több lehetőség, mint az 
imádság.

Egyszer egy idős tanárommal beszélgettem tele-
fonon, és amikor azt mondtam neki, hogy minden 
jót kívánok, kifakadt, hogy elege van már a jó kí-
vánságokból, úgysem lesz jobb. Azt kérdeztem tőle, 
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inkább kívánjam, hogy holnapután ne ébredj fel? 
Igenis! Inkább azt! Jött a válasza határozottan. Az 
embereknek elegük van a hamisságból, különösen is 
ilyen súlyos betegségeknél.

– Mi indít újra meg újra arra, hogy elindulj látogatni?
– Nem is tudom. Valahogyan bennem van az 

együttérzés tulajdonsága is, de talán inkább ezt ta-
nultam, ezt szoktam meg gyerekkorom óta. A csa-
ládunkban automatikus volt az, hogy segítettünk 
egymáson. Amikor a keresztapámhoz jártam a kór-
házba, az autóba mindig beültettem két unokát, hogy 
ők is jöjjenek velem látogatni. Ők ott játszottak, raj-
zoltak a betegágynál és így nekik is természetes az, 
hogy van emberi gyengeség. Talán ez a minta, ami 
nagyon fontos. Legyen belülről jövő, természetes, 
hogy a betegen segítek. Én is, ha van egy kis időm, 
fogom, ami itthon éppen van, most például zöldsé-
get, répát viszek magammal, mert az van itthon, és 
megyek látogatni.

– Mivel biztatnád azokat, akik presbiterként gon-
dolkodnak azon, hogy elinduljanak látogatni a gyü-
lekezetben?

– Látom magam körül a saját korosztályomat, a 
frissen nyugdíjba került volt iskolatársaimat. És sok-
szor látom azokat a pótcselekvéseket is, amelyeket 
keresnek ilyenkor, a legtöbben simogatják a házukat, 
kertjüket. Őket kellene bevezetni ebbe a feladatba, 
velük kellene megszerettetni a látogatást. Nekik kel-
lene valahogyan elmondani, hogy mennyivel több 
emberi értékkel találkozhatnak egy-egy látogatás 
során. Nekik lenne jó elmondani, hogy a materiális 
értékeknél sokkal fontosabb ajándékokat találhatnak 
akkor, ha rányitják a másikra az ajtót.

Lejegyezte: Krámer György
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A templomajtóban
Minden vasárnap belenézünk egymás arcába a temp-
lomkapuban. Jó, hogy a távolságból közelség lesz. 
Néhány másodpercre érezzük összetartozásunk ere-
jét a kézszorításban. Van, aki udvariasan és gépiesen 
köszön. Igyekezne, de szeretném, ha tudná, érdekel a 
sorsa, ismerem a gondját. Nincs sok időnk, túl közel 
is lépdelnek mögötte. Pár szó, egy rövid egyeztetés. 
Mások kérdeznek: értették-e a hirdetés mondatait, 
vagy felajánlják szolgálatukat, idejüket. „Nehéz he-
tem lesz, imádkozz értem!” – mondja valaki. Felsza-
badultabban beszélgetünk, összenevetünk. Az ünnep 
kitágul, az evangélium elindul a maga útjára. 

Szeretem ezeket a találkozásokat. Egy-egy csen-
des „köszönöm”-öt is hallani, olykor elkapok egy 
könnyes pillantást. Nem kétség, ők ma Jézussal ta-
lálkoztak! Még jobban örülök, amikor nem csak 
körülöttem állnak meg. Sokszor a kis tér még hosz-
szú ideig tele van emberekkel, akik egymás iránt 
érdeklődnek, terveznek, a következő hét eseményeit 
egyeztetik. Biztató szavak kavarognak felettünk, 
hiszen hét közben is van tennivaló, és találkozha-
tunk az ige mellett. A gyászolók és a keresztelőre 
érkezett család mellé is odalépett már valaki. Ezek 
a szeretetteljes törődés jelei. Odabent és idekint egy-
aránt a szentek közössége lehetünk – de milyen más 
a falakon kívül! Erőt és áldást kaptunk, amelyet 
nem lehet magunkban tartani. Még a legszótlanabb 
egyháztagnak is van fi gyelme arra, akit régen látott, 
s ha többre nem is futja, legalább együtt indulnak 
haza, pár száz métert közösen tesznek meg. Egymás 
mellett, testvérként. 

Az istentisztelet előtt várakozással teli szívvel 
foglaltuk el helyünket, most pedig békés derűvel és 
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tettrekészen mehetünk utunkra. Jézus tanítványai 
vagyunk, olyan közösség, ahol mindenkinek helye 
van. S ki-ki ahogyan adatik neki, részt vesz az Isten 
országa építésében. A halk szavú, a dinamikus, a jó 
szervező és az állhatatosan szorgalmas. Mindannyi-
an ott és úgy, ahogyan a Lélek adja. Egymás szavára, 
szeretetére vagyunk utalva. Urunk is számít ránk, 
hogy jósága rajtunk keresztül jusson el valakihez. 
Ajándékba kapott lehetőségek, hegyként tornyosuló 
feladatok állnak előttünk. Elindulunk. Jövő héten 
pedig ismét megosztjuk egymással mindazt, amit 
átéltünk. Visszafelé, itt, a templomkapuban.

Lázárné Skorka Katalin

Az imádság közösségében
„Használj eszközödként, csak el ne hagyj, Uram, 
mert ha magamra maradok, hamarosan elrontok 
mindent!” Luther sekrestyeimájának e megrendítően 
szép részlete jut eszembe. Sokszor szembesültem 
már vele életem folyamán. Istentiszteletre készülve, 
mielőtt templomunkba lépek mindig elolvasom vagy 
felidézem magamban. Szolgálat előtt és közben is 
erőt ad e veretes mondat. Mindannyiszor az imád-
ság lényegére eszmélek benne, melynek személyes 
hangvételén túl hallani vélem a közösség iránt ér-
zett mély elkötelezettség és felelősség drámai erejű 
megszólalását.

Az imádság valójában létszükséglet, ha nem is min-
denki vallja ezt. Az ember teremtettségénél fogva 
ugyanis Istenre van utalva. Előbb-utóbb bebizo-
nyosodik, hogy nem tud élni nélküle (Bibliai nevek 
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és fogalmak. Primo Kiadó, Budapest, 1988). Luther 
egyenesen a keresztény ember „lélegzetvételéről” be-
szél („Élet-jel”. Evangélikus konfi rmandusok könyve. 
Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1985). Segítsé-
gével életjelt adunk magunkról. Isten előtt őszintén 
megnyílhatunk. Atyánknak szólíthatjuk. Beszélhe-
tünk vele. Neki mindent elmondhatunk. Feltárhatjuk 
szívünk titkát. Elé vihetjük kéréseinket; gondjainkat, 
bánatunkat, akár fájdalmasan megélt kudarcainkat 
is. Megoszthatjuk vele örömeinket. Elért eredménye-
inkért, sikereinkért hálát adhatunk. Teljes bizalom-
mal fordulhatunk hozzá.

Lelkészként és presbiterként tisztáznunk kell ma-
gunkban, mennyire épül életünk – s nem csupán 
egy-egy óránk – az Istennel való beszélgetésre. Meny-
nyire válik életritmusunkká e személyes és folyama-
tos kapcsolattartás? Jézus képies szóhasználatával 
élve: méltó helye van-e életünkben a „belső szobának” 
(Mt 6,6)? Szakítunk-e kellő időt a feltöltekezésre, az 
erőgyűjtésre? 

Luther gyakran idézett szavai nyomán: „Ma sok 
dolgom van, tehát sokat kell imádkoznom.” Teréz 
anya ugyanezt más szavakkal így vallja: „Imádság 
nélkül egy fél órát sem tudtam dolgozni. Az Atyától 
kapom az erőt az imádság által.” Majd így biztat: 
„Szeressetek imádkozni, mert az imádság kitágítja 
a szívet, egészen addig, hogy képes befogadni Isten 
ajándékát: Őt magát...!” (Szemelvények Teréz anya 
legszebb gondolataiból. Ecclesia, Budapest, 2009).

Ám nem feledhetjük, hogy miközben egyénileg 
nélkülözhetetlen erőforrásunk az imádság, akkor éri 
el mégis igazi célját, amikor a közösségi érzés és gon-
dolkodás alkalmas eszközévé válik. Amikor készek 
vagyunk kilépni zárt világunkból. Amikor nemcsak 
magunkkal vagyunk elfoglalva. Isten elé visszük 
őket, azaz imádkozó szeretettel hordozzuk egymást. 
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Ebben biztos támpontunk Jézus maga, ahogy tanít 
minket imájának bevezető szavaival: „Mi Atyánk…” 
S nem: én Atyám. 

Az imádság mély titka éppen közösségépítő erejé-
ben rejlik. Nemhogy elszigetel, hanem nyitottá tesz. 
Bevon a gyülekezet életébe, egyszersmind cselekvő 
szeretetre, szolgálatra indít. Karl Heim egykori tü-
bingeni teológiai professzor ezt így fogalmazta meg: 
„Az imádság legerősebb emberei az egyház történeté-
ben egyúttal mindig a cselekvés legerősebb emberei 
is voltak” (Ma így imádkozzatok! Evangélikus Sajtó-
osztály, Budapest, 1971). 

Vannak olyan gyülekezetek, melyekben a lelkész 
és a presbiterek vasárnapi rendszerességgel gyűlnek 
egybe közös imádkozásra az istentisztelet előtt, majd 
együtt vonulnak a templomba. Tudatosan készülnek 
az igével való találkozásra, s így hangolódnak rá az 
isteni hullámhosszra. A krisztusi közösség megélé-
sének persze nem ez az egyedül üdvözítő módszere, 
mégis jó alapot adhat az összetartozás tudatának 
elmélyítésére, éppen az imádság segítségével. Pál 
apostol sem másra biztat bennünket, amikor azt írja: 
„Az imádkozásban legyetek kitartóak (…). Imádkozza-
tok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk 
az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát…” (Kol 
4,2a.3a.). Vagy: „Egymás terhét hordozzátok: és így 
töltsétek be a Krisztus törvényét” (Gal 6,2). 

Ahol fogynak az imádságok, ott sivárul, sőt üres-
sé válik a gyülekezet élete. Ahol töretlen marad a 
kapcsolat Istennel, ott mozgásban van, él és ele-
venedik a gyülekezet. Lelkészként és presbiterként 
ezen a ponton nagy a felelősségünk. A lelkületre esik 
a hangsúly. Hiszen a szövegmondás – akár kötött, 
akár kötetlen formában – szokványossá, sablonos-
sá válhat. A lelkület fi nom érzékenységet takar, s 
elmélyültségből fakad. „Nagy az ereje az igaz ember 
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buzgó könyörgésének” – vallja Jakab apostol (Jak 
5,16b). Mohácsi gyülekezetünk legidősebb tagjáról, 
aki csaknem tíz éve ágyhoz van kötve, tudom, hogy 
minden gondolata még ma is szeretett gyülekezete, 
temploma körül forog. Rendszeresen imádkozik ér-
tünk. Nem csupán azért, hogy mi, lelkészek épség-
ben, balesetmentesen térjünk haza hosszú szolgálati 
utunkról, hanem hogy az evangélium szava minél 
többekhez eljusson, s hogy a gyülekezetben minden 
ékes és szép rendben történjen Isten dicsőségére. Az 
imádságos szeretet és a közösségi gondolkodás szép 
példáját látom ebben.

Imádságos háttér nélkül csupa erőlködés minden 
ténykedésünk. Ebben a háttérben születnek jó ötletek, 
építő gondolatok, szent elhatározások, megvalósuló 
tervek és valóságos tettek. A közös imádkozás foly-
tatása a közös cselekvés. Az az állapot, amelyben 
rendelt helyünkre találunk, s ráérzünk teendőinkre. 
Nem kényszeredetten, nem félvállról, nem félszívvel 
szolgálunk, persze nem is fontoskodva, túlmozgá-
sos magamutogatással, a mindentudó szerepében 
tetszelegve sürgölődünk, hanem csendben, nemes 
egyszerűséggel és alázattal vesszük ki részünket a 
közös feladatokból. 

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” – bátorít egyik 
zsoltárunk (100,2). Imádságaink méltó következmé-
nye, az imádságos lelkület kézzelfogható jele nem 
más, mint éppen ez. Rajtunk, lelkészeken és presbi-
tereken is múlik, milyen légkör terem körülöttünk a 
gyülekezetben. Ezért is szabad imádkoznunk. Akár 
magunkért is, de mások érdekében. Azért, hogy má-
soknak hasznos eszközei lehessünk. Ehhez adnak jó 
példát és nyújtanak segítséget a költő szavai:
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„Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítani tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak,
és senkire se haragudjam.

Arcom ne lássa senki sem
bánkódni gondon és hiányon.
Legyen szelíd vasárnapom,
ha mosolyog a kisleányom.

Én Istenem, legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
Nyújtsam ki kincstelen kezem,
s szegényen is nagyon szeressek…”
(Áprily Lajos: Imádkozom: legyek vidám)

Németh Pál

Ezt nekem kell 
hozzáadnom
A presbiteri tisztségre való felkérés olyasmi, mint a 
lánykérés. Az ember úgy érzi, nem lehet nemet mon-
dani. Ugyanazok a kérdések kavarognak a fejében: 
biztos, hogy engem akar? Valóban én vagyok erre a 
legmegfelelőbb alany? Mi lesz, ha nem értünk egyet? 
Tudunk mi egységet alkotni jóban, rosszban? Aztán 
a végére marad mindig az, aminek a legelső helyen 
kellene lennie: az Istenre hagyatkozás. 

Egyszer hallottam valahol arról, hogy a Bibliában 
365- ször szerepel az a biztatás: ne félj, ne féljetek! 
Minden egyes napunkra jut Istentől egy megnyug-
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tató szó, hogy ne aggódjunk, ne spekuláljunk, ne 
csüggedjünk. Ne félj! 

A Bibliában találhatunk több olyan igeszakaszt 
is, amely a szolgálatra való elhívásról szól, vagy a 
közösség egészét szolgáló ügy önzetlen támogatását 
példázza. Mert mindig a Biblia adja meg a választ 
az életünket befolyásoló döntések előtt. A presbi-
terségnél meg különösen, hiszen erre a szolgálatra 
az ember meghívatik onnét fentről. Személyre szó-
ló felkérés, a személyemet kérik szolgálatra az ösz-
szes jó, rossz paraméteremmel együtt, vagyis teljes 
egészében magamat kell hozzáadnom a feladathoz. 
Ez a tisztség nagyon is edzi a személyiségemet az 
engedelmesség, a tolerancia, az empátia vonalán. 
Mindemellett minden esetben szükség van a gya-
korlatiasságomra, az ötleteimre, a kreativitásomra, 
a fantáziámra, a józanságomra, talpraesettségem-
re, leleményességemre, hogy a tőlem telhető legjobb 
döntést hozzam, vagy a lelkiismeretem szerinti leg-
tökéletesebb ötlettel álljak elő. Fontos a szakmai 
hozzáértés bizonyos esetekben, de mindenekelőtt 
vallom, tapasztalom és őseink példájából bizton ál-
líthatom, hogy a józan paraszti ész a presbiter egyik 
legnagyobb kincse és értéke a lelkiismeretesség és a 
példamutató élet mellett. Sokszor kell, hogy az ész 
felülkerekedjen az érzelmeken. Az érzelem gyakran 
rossz irányba visz, hiába hangoztatják mindenhol, 
hogy hallgass a szívedre. A józan paraszti ész mindig 
segít, de csak úgy, ha a döntés előtt egyet alszik az 
ember. A gyülekezeti életben nincsenek olyan gyors 
döntések, amelyek ne várhatnának meg egy éjszakát. 

A presbitérium egy szövetség, ahol vannak kötele-
zettségek, kötelességek, elvárások, feladatok, célok, és 
ezeknek mindig egy irányba kell mutatniuk, mindig 
a gyülekezet javára, Isten dicsőségére. Persze a meg-
valósítás útja rögös, és sokszor előjönnek generációs 
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problémák is, a megcsontosodott, kőbe vésett, korsze-
rűtlen gondolkodás felett szeretne felülkerekedni a 
fi atalos lendület, a praktikum, az energia. Voltak már 
olyan gondolataim is, hogy jó lenne egy kereszthu-
zat, egy erőteljes szellőztetés a fejekben, ez azonban 
természetesen nem sikerült. A legjobb családban is 
előtörnek azok az érzések, hogy szeretjük egymást, 
fontosak vagyunk egymás számára, de sokszor el-
jutunk oda, hogy elegünk lesz egymásból, a végén 
azonban rájövünk, hogy mégsem tudunk élni egymás 
nélkül. Egy ilyen pillanatban van fontos szerepe a 
jó pásztornak, akinek a juhok hallgatnak a szavára. 
Most a lelkészre gondolok, aki mint lelki vezető dip-
lomatikusan, elegánsan tudja kezelni az indulatokat, 
nem kívülállóként, de nem is partnerként vesz részt 
egy-egy vitában, hanem türelemmel, fi nom, szerető 
kontrollal hajlít bennünket erre vagy arra, szembesít 
a hibáinkkal, Istennek nem tetsző dolgainkkal.

A presbitériumban ahányan vagyunk, annyiféle 
dologban vagyunk különbözőek, mi több, a másiknál 
hozzáértőbbek, bizonyos tekintetben tökéletesebbek. 
Így például van, aki az adó- és pénzügyekben meg-
kérdőjelezhetetlenül felülmúlja a többiek ismereteit, 
van, aki ezermester, egy másik az informatikában já-
ratosabb bármelyikünknél, aztán ott van az idősödő 
bölcs, vagyis a különös higgadtsággal gondolkozni 
tudó ember, aztán a józan diplomata, a modorosan 
fogalmazó, tekintélyes úr. A különbözőségünk tö-
kéletesen reprezentálja a gyülekezet egészét, és ez 
így van jól!

Árvai Violetta
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A tanítás fényében
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A presbiteri tisztség 
szépsége

Az eskütétel után…
Általános igazság, hogy csak olyan tisztséget szabad 
elvállalni, amelyről pontos ismereteink vannak, de 
legalább nagyjából tudjuk, hogy mit is jelent majd 
ránk nézve annak betöltése. Ettől függetlenül azon-
ban minden tisztségnek van egy előre nem látható 
különleges tartalma és megvalósulása is, amivel nem 
lehet előre kalkulálni. Különleges titok ez. Az pedig 
az igazi meglepetés és ajándék ebben a folyamatban, 
hogy menet közben valaki mégis alkalmassá válik 
ezekre az előre nem ismerhető kihívásokra. Ez a ki-
számíthatatlan elem teszi érdekessé és változatossá 
a tisztség vállalójának az életét. Igaz ez a presbiteri 
tisztségre is. 

Szabad erre a kiszámíthatatlan tényezőre akkor is 
gondolni, amikor már alázattal megállt valaki a pres-
biteriktatási istentiszteleten az oltár előtt. Ekkorra 
már megvívta azt a küzdelmet, hogy alkalmas-e, mél-
tó-e, minden feltételnek megfelel-e, sőt felkészülten, 
természetesen, bár kicsit remegő lábakkal elmondta 
a presbiteri esküjét is.

A kérdés ilyenkor már az: mi vár rám? Az imád-
ság pedig mindössze ennyi: tégy alkalmassá engem, 
Uram! A körültekintés külön erőt ad: sokan vannak 
a templomban, és azért imádkoznak együtt, hogy 
a vállalás eredményes lehessen. A presbiteri tiszt-
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ségben senki sem indul egyedül. Lelki erőt kap a 
Szentlélektől, és átéli, hogy szorosan összetartozik 
azokkal, akikkel együtt jár templomba, és együtt 
küzd az egyház ügyeiért. A szolgálatra indulók éle-
tének lényeges alkotóeleme ennek a kettős meghatá-
rozottságnak az érzése. 

A protestáns egyházaknak évszázadok óta nagyon 
fontos jellemzője, hogy a lelkészi munkavégzés mel-
lett ott vannak a gyülekezet tagjai által megválasz-
tott és az egyház rendje szerint be is iktatott civil 
vezetők, a presbiterek. Legősibb oka ennek talán 
csak az volt, hogy ne maradjon egyedül a lelkész a 
közösség ügyeinek intézésében. Legyen mindig va-
laki a közösségből, aki tájékozott az eseményekről 
akkor is, ha a lelkész nincs jelen. A közösségben 
érlelődő tanítványság a leghatékonyabb életforma 
az egyházban.

A megújulás varázsában…
Az is régóta fennálló rend, hogy a világiak megbí-
zatása meghatározott időre szól, és ennek elteltével 
új jelölések és választások játszódnak le. Ennél a 
mérföldkőnél vagy le lehet tenni a tisztséget, vagy 
újként lehet bekerülni, és az sem ritka, hogy valaki 
több cikluson keresztül is lehetőséget kap a szolgá-
latra a gyülekezetben. 

A presbiteri szolgálattal kapcsolatban mindhárom 
útnak nagy jelentősége van. 

Ha megfárad valaki egy többéves ciklus alatt, ak-
kor hálás szívvel befejezheti a munkáját. Örömöt 
jelenthet az, hogy vannak, akik átveszik a stafétát, és 
viszik tovább a presbiterséget. A leköszönő presbiter-
nek érdemes számba vennie az elvégzett munkákat, 
és jó érzéssel örülni annak, amit sikerült megtennie 
a gyülekezet közösségéért. Ne maradjon el a csendes 
imádság az utódokért sem!
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Ha valaki egy ideális presbiterképhez jól illő képes-
ségekkel rendelkezik, és a gyülekezet közössége szá-
mára nyilvánvaló, aktív jelenléttel él a közösségben, 
akkor lehetőséget kap arra, hogy új erőként építse 
a gyülekezet közösségét. Az új presbiter személye 
már önmagában is érdeklődést ébreszt. Az új arc 
nélkülözhetetlen. A gyülekezeti élet egyik nagy ter-
hét, a szürke megszokottság érzését pillanatok alatt 
szakítja meg az új hang, az új mozdulat vagy az új 
arc varázsa. Azt azonban nekik is tudniuk kell, hogy 
az újak érdeklődése az eddigiek iránt ugyanolyan 
fontos, mint az, hogy a régiek teret engedjenek az 
újaknak, és segítsék őket. 

A harmadik út is megér egy gondolatot: aki hi-
telesnek bizonyult eddig, és megbízható, hűséges 
munkatársként teljesített egy vagy több ciklust, az 
maradhasson továbbra is a presbitérium közösségé-
ben. Nem véletlen, hogy a Bibliában az „idősek” és 
az „öregek” szerepelnek legtöbbször a vezetői testü-
letekben. Ők azok, akik már tapasztaltan testesítik 
meg a folyamatosságot és reprezentálják azt a gyü-
lekezetben, hogy az egyház életében minden szol-
gálatnak fontos előzménye, előtörténete van. Senki 
sem felejtheti el, hogy minden tisztség betöltőjének 
volt elődje is. A gyülekezeti élet stabilitásának egyik 
bizonyítéka minden időben az, ha apáról fi úra és 
édesanyáról a lányára kerül át a presbiteri szolgálat. 
Vagy újabban nagyszülőről unokára…

Mekkora öröm egy szülőnek látni azt, hogy a gyer-
meke ugyanazzal a szeretettel végez egy szolgálatot 
a gyülekezetben, mint egykor ő! Milyen szép a fi ata-
loknak átélni, hogy eleik ugyanezt tették évtizedekkel 
korábban, és most rajtuk a sor! Nem baj, ha régi 
ízekre és illatokra ismerünk a szeretetvendégségi 
sütemények és teák világában. Az sem szégyen, ha 
az unoka ugyanazokkal a mozdulatokkal szolgál 
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az oltár körül, mint az egykor nagyhírű és hűséges 
nagyapa. 

Generációk stafétaváltása fontos, de különböző 
generációk közös szolgálata és egyidejű jelenléte a 
gyülekezet vezetésében is szép bizonyság lehet. Ta-
láljunk örömöt ma is a folyamatosságban! Legyünk 
hálásak Istennek, ha ezt a generációkon átívelő szol-
gálatot látjuk bárhol is egyházunkban! A működő, 
élő gyülekezetben a stabilitás forrása az egymást 
váltó nemzedékek bizalma. Igaz ez az egész egyház 
szolgálatára nézve is.

 
Ki a jó presbiter?
Mi a feladata annak, aki ma presbiteri szolgálatot 
vállalt? Mi az, amit fontos tudnia és nem szabad 
szem elől tévesztenie? Mi teszi a presbitert igazán 
jó presbiterré? Hogyan tehet eleget az elvárásoknak? 
Honnan merítsen erőt és hitet, ötleteket és célokat? 
Kitől kérjen tanácsot? Mikor szólaljon meg, és mikor 
hallgasson inkább? Meddig terjed a megbízatása? 
Mikor biztasson, támogasson, és mikor kérjen szá-
mon valamit? 

Ezeknek a kérdéseknek soha sincs igazán végük. 
Korábban sokszor megkísérelték pontokba szedett 
válaszban megfogalmazni azt, hogy milyen is a jó 
presbiter. Összegyűjtötték az ismérveket és a jelző-
ket. Fogalmaztak hosszabb és rövidebb mondatokat, 
feladat-meghatározásokat és jó tanácsokat. Készültek 
követelménylisták is. Csokorba kötötték az intelmeket. 
Felsorolták az elvégzendő tevékenységeket. Leírták a 
példakép értékű presbiteri élet kritériumait. Néha ki 
is függesztették a templom bejáratánál. Ha őszintén 
belegondolunk ezekbe, hamar meglátjuk, hogy rit-
kán sikerült mindennek eleget tenni, szinte lehetetlen, 
hogy minden itt szereplő igénynek megfeleljen valaki. 
Rá kellett ébredni arra, hogy a presbiter is ugyanúgy 
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a gyülekezeti közösség botladozó tagja, mint bárki 
más. De az alapvető értékek ma is ugyanúgy mérv-
adók, mint korábban. Ilyen érték a gyülekezet szere-
tete, a lelkész munkájának segítése, a templom őrzése 
nemzedékről nemzedékre, az egyház jó hírének mun-
kálása és nem utolsósorban a személyes hit őszinte 
megélése kisebb és nagyobb közösségben. A családi 
otthonban ugyanúgy, mint a presbitérium ülésein, a 
munkavégzésben vagy a közéletben.

Ma egy speciális kritérium tűnik kiemelkedően 
fontosnak: egyházi tisztséget viselő ember legyen 
érzékeny a lelki életre, és tudjon úgy tájékozódni a 
világban a Biblia üzenete alapján, hogy jelenléte gyó-
gyító, másokat felsegítő és a nyitottságával sokakat 
elfogadó legyen. E nélkül a „lelki arc” nélkül nem mű-
ködik igazán a presbiteri szolgálat. Ezt fogalmazta 
meg egy írásában épp hetven évvel ezelőtt, de ma is 
helytálló üzenetként Kapi Béla püspök: „A Krisztus 
iránt való szeretet teljessé teszi a presbiter lelki arcát 
és megmutatja, hogy az evangélikus presbiter lelki 
arca tulajdonképpen az evangélikus egyház arca úgy, 
amint azt Krisztus megrajzolta s amilyennek azt Ő 
látni akarja.” Ez az igazán szép és erőt adó presbiteri 
küldetés és szolgálat ma is. (Kapi Béla: A presbiter 
lelki arca. In: Őrállóul adtalak téged… Evangélikus 
presbiterek könyve. Harangszó, Győr, 1942. 23. o.)

Ilyen lelki arc az egyház mai kommunikációjának 
is az alappillére. Ez az igazi különbség a világi és az 
egyházi tisztség között. Ettől eltérő, illetve ehhez nem 
illő eszközöket ma sem volna szabad alkalmaznia 
egyházi tisztséget betöltő egyháztagnak, sem lelkész-
nek, sem világinak. Az ilyen „lelki arcot” hordozó 
evangélikus számára a legnagyobb öröm, ha meg-
érkezik valaki a gyülekezetébe, és nagy szomorúság 
minden egyes ember kilépése, eltűnése, akármilyen 
okból is következik be az.
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Merre induljak?
A presbiternek ma is két szolgálati területe van: az 
egyik a templom falain belül található, a másik is 
közel van, de kívül a templomon. Szolgálata az őr-
zés, a féltés és a frissen tartás a templom terében. 
Vigyáznia kell nemcsak az épületre, hanem a benne 
élő közösség minden tagjára. A jó atmoszférára. A 
belső tér természetes melegére. A falakon kívüli vi-
lágban pedig a láthatóság, a hallhatóság és a vonzás 
megjelenítése a dolga. Az igazi presbiter valóban 
vonzó arc az érdeklődő külső környezet számára. 
Ma különösen fontos feladat, hogy olyan hívogató és 
megszólító társak legyenek a presbiterek a gyülekezet 
kerítésén belül és azon kívül is, akik kortársi nyel-
ven és mai, időszerű tartalommal hívnak régieket 
és újakat egyaránt a gyülekezetbe. Nem lehet csak 
keseregni és fájlalni a hiányzó embereket a temp-
lomból és a gyülekezeti közösségből, hanem bátran 
és leleményesen kell indulni és megszólítani azokat, 
akik elfelejtették már a templom belsejét, vagy eddig 
még nem is jutottak el oda.

Más szóval úgy is mondhatjuk, aki presbiteri szol-
gálatra indul most, annak a legfőbb, kiemelt külde-
tése ugyanaz, mint az első tanítványoké volt egykor. 
Odaszegődni a vándorló emberek mellé. Talán útitárs-
nak, akivel nyugodtan lehet együtt sétálni. Segítőnek, 
aki képes adni és áldozatot hozni másokért is. Vagy 
navigáló kísérőnek, aki közvetlenségével egyszerűen 
irányt, értéket és belső lelki örömöt ébreszt abban, 
akinek erre van égető szüksége. Nem maradhat csak 
a miénk, amit ajándékba kaptunk Istentől. Nem sza-
bad féltett kincsként elrejteni a mi életünk mélyére 
azt, amit odaadhatunk másoknak, hogy ők is, velünk 
együtt egy közösségben élhessenek az egyházban. 
Nem elméleti tevékenységből van ma hiány a gyüle-
kezetekben, hanem valódi odahajló és segítő kezekből.
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A példák ereje…
Az egyház ma nem könnyen találja meg a helyét és 
a szavát a társadalomban. Küzd azért, hogy érthető 
és érezhető legyen az üzenete. Ebben a kommuniká-
ciós küzdelemben fontos szerepe van minden egyes 
tisztséget hordozó egyháztagnak. De az üzenet meg-
szólaltatása ma is nagy örömöt jelenthet. Hogyan 
lehet ezt jól végezni? Nemigen létezik erre recept, 
inkább egymás életéből tanulunk. Nem oktatás ez, 
hanem felfedezése a másik által megtalált útnak, sze-
retetnek és életnek. A presbiter hite is ebben edződik 
napról napra. Ez a tisztség is attól lesz értékes, ha a 
hordozója minden apró eredményért hálás lesz Is-
tennek. A kudarc idején pedig megtalálja az imádság 
szavait, hogy újra alkalmassá legyen az eredményes 
helytállásra.

A közismert evangélikus előadóművész, Leven-
te Péter sokszor emlékezik meg meghatódottan az 
édesapjáról. Ahogyan emlegetni szokta őt, az na-
gyon egyszerű: „Ő volt Pista bácsi, a presbiter a pécsi 
evangélikus gyülekezetben: az édesapám.” Ennyi! 
Igen, aki hitelesen és példaszerűen élte meg ezt a 
tisztséget is, és az egész életét is, ahhoz nem kellenek 
nagy szavak és magasztaló elismerések, mert ennyi 
is elég. A fi ú arcáról le lehet olvasni a presbiter édes-
apa lényét, értékét és hitét. Minden érték benne van 
az édesapa nevének kiejtésében. Oda lehet képzelni 
a közvetlen stílust, ahogyan a „presbiter Pista bá-
csi”, ha kellett, énekelt a temetéseken, ha gyerekeket 
kellett gyűjteni a hittanórára, fáradhatatlanul járt 
utánuk, ha bibliaórát kértek tőle, azonnal vállalta a 
helyettesítést, és elkezdett készülni, ha problémákat 
mondtak el neki, vagy kemény életkríziseket tár-
tak elé, sohasem mondott hirtelen véleményt vagy 
okos tanácsot, hanem érezhető volt az ajkain induló 
csendes imádság az érintettekért. A napi Útmuta-
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tó igéit pedig memoriterként kezelte. A gyülekezet 
megkeresztelt kisgyerekeit igéslappal látogatta meg 
a bányászcsalád otthonában vagy az akadémikus 
villájában. Mindezekért földi jutalomról szó sem 
lehetett abban a korban, amikor ezt tette fáradha-
tatlanul és mindig mosolygós, elégedett tekintettel. 
Nehéz lenne megmondani, hány embert szólított 
meg és hányan indultak el a gyülekezetbe éppen az 
ő hatására. Egy biztos: nem kevesen. 

Bárcsak adna Isten ma is egyre több ilyen lelki 
arccal rendelkező presbitert, akikre majd jó szívvel 
és jó szóval emlékezhetnek az utódok, vagy akik, ha 
még élnek, együtt szolgálnak velünk ma is a gyüleke-
zetekben. Példák és arcok kellenek, hogy rögzítsük, 
megjegyezzük, továbbvigyük őket.

Szabó Lajos

A békességet megtartó 
együttműködés alapjai 
a presbitériumon belül
Hogyan munkálhatjuk a békét a gyülekezetünk-
ben? Mindenekelőtt ne győzni akarjunk a vitákban, 
ne „nyertes-vesztes” meccseket akarjunk játszani! 
Ne a másikat akarjuk legyőzni, ne a saját magunk 
igazát tartsuk az abszolút igazságnak. Gondoljuk 
végig a presbitertárs gondolatmenetét mielőtt letrom-
folnánk, hátha van némi igaza neki is. A kiélezett 
konfl iktushelyzetekben inkább az legyen a vezérelv, 
hogy „két csend között egy szó”, mint „két szó között 
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egy csend”. Ne felejtsük el, hogy mindannyian Jézust 
követjük, ő a mi Mesterünk!

Gyülekezeteinkben véleményem szerint négyféle 
személyiségjegyű gyülekezeti tag található meg. Az 
első típus az önmagát alulértékelő passzív, aki ön-
magát értéktelenebbnek tartja a többieknél, és úgy 
gondolja, hogy a többiek rossznak tartják a vélemé-
nyét, ezért többnyire hátrahúzódik, nem szólal meg. 
Azt gondolja, hogy másoknak mindig igaza van vele 
szemben. Semmiféle konfl iktust nem vállal.

A második az, aki sok esetben kisebbrendűségi ér-
zésből fakadóan agresszív. Agresszivitása az alacsony 
önértékelés kompenzálásaként kialakított látszólagos, 
harsogó önbizalomként jelenik meg. Az ilyen egyén 
kiválónak akarja látni és láttatni magát, ezért másokat 
alulértékel, és mások véleményét lefi tymálja, amivel 
másokban a megalázottság érzése alakul ki.

A harmadik a hátulról, görbe utakat bejáró ma-
nipulatív, aki nem bízik sem másokban, sem ön-
magában. Nem tudja elképzelni, hogy egyenesen ja-
vasolhat valamit úgy, hogy elfogadják. Alacsony az 
önértékelése, és másokat sem tart sokra, ezért folyton 
gyanakszik, hogy mások hasonlóan manipulálják őt.

A negyedik típus pedig a másokat tisztelő, de ön-
maga értékeinek is tudatában lévő ember. Viselke-
désében a felelősségvállalás, a hibák beismerése is 
megtalálható. Képes a véleményének olyan jellegű 
határozott és tudatos kommunikációs eszközökkel 
való képviseletére, hogy mások véleményét meghall-
gatva adott esetben módosítani is képes.

Nem akarok – műszaki ember lévén nem is tudnék 
– hosszasabban értekezni erről, de fontosnak tartom, 
hogy felébresszem az olvasókban azt a gondolatot, 
hogy a konfl iktusokat helyesen kezelni tudó maga-
tartást, együttműködést nem elég gyakorolni, hanem 
tanulni is kell. Nem feltétlenül iskolapadban, viszont 
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nem árt legalább otthon, csendben végiggondolni egy 
felügyelőnek, presbiternek azt, hogy tudatosan fel 
van-e készülve ilyen helyzetek kezelésére. 

Az együttműködés csapatjátékot jelent. A csapat-
ban nagyon sokféle játékos tölt be különféle szerepet. 
Mindenütt van alapvetően optimista és alapvetően 
pesszimista beállítottságú csoporttag. Ha egy pres-
bitériumban nem az alapvetően optimista beállí-
tottságúak a hangadók, sok a sértődékeny, akkor az 
együttműködés könnyen azt az érzetet kelti a gyü-
lekezetben, hogy nincs értelme semminek. Azok az 
igazi, jó gyülekezeti vezetők, akik a negatív dolgok-
nak is képesek a pozitív oldalát meglátni és láttatni. 

A nincs, a semmi, a baj alapvetően negatív kifeje-
zések, egymás mellé rakva azonban pozitív dolgot 
fejeznek ki: Nincs semmi baj. Szerintem az az igazi, 
jó gyülekezeti vezető, aki képes a rosszból jót kihozni.

Gyakorlati jellegű gondolatok a gyülekezeten belüli 
együttműködésről
Az elnökség ne féljen a problémákkal, a konfl iktu-
sokkal a presbitérium vagy akár a gyülekezeti köz-
gyűlés elé állni. Megfelelő előkészítés után a nyílt, 
őszinte problémaismertetés, esetleg a hibák beis-
merése még a legagresszívabb gyülekezeti tagokat 
is képes jobb belátásra bírni. Ne felejtsük el, hogy a 
biztonsági szelep azért van, hogy időnként levezesse 
a fölös gőzt! 

A lelkész és a presbiterek közötti bizalom elenged-
hetetlen feltétele a gyülekezeten belüli jó légkörnek. 
Ennek a bizalomnak alapvető feltétele a kölcsönös-
ség. Nem szabad információkat eltagadni, nem átad-
ni, elferdítve átadni. A szerepeket, a hatásköröket, a 
feladatmegosztást folyamatosan tisztázni kell! Nem 
szabad megspórolni azt a néhány percet attól, hogy 
minden ügyben tisztázzuk, ki mit csinál. 
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Ne szisszenjünk föl minden kis szálkától, ami be-
lénk fúródik! Ne sértődjünk meg, ha a presbiteri gyű-
lésen leszavaznak vagy kérdőre vonnak bennünket, 
de legyünk tisztában azzal, hogy másnak nagyon tud 
fájni minden kis apró seb, amit mi okozunk!

A pénzügyeket, a szakmai tudást igénylő felújítási, 
beruházási feladatok előkészítését a vezetőség bízza 
a presbitériumban lévő szakemberekre. Ilyen kér-
désekben mindig kérjük ki a véleményüket. Sokkal 
lassabban, nehézkesebben megy így minden, de sok 
kellemetlenséget elkerül így a gyülekezet, mintha a 
kész tényekkel szembesül a presbitérium, és úgy ér-
zi, hogy kihagyták valamiből. Ilyenkor előbb-utóbb 
szembekerül egymással az elnökség, annak valame-
lyik tagja és a presbitérium.

Nem lehet általános érvényű okosságokat mondani 
arra a dilemmára, hogy mikor avatkozzunk be egy 
konfl iktus menetébe. Az sem jó, ha felfújjuk a prob-
lémát (bolhából elefántot), és beavatkozunk olyan 
konfl iktusba, amely egyébként magától is nyugvó-
pontra jut, és az sem, ha hagyjuk a dolgokat a maguk 
útján menni olyankor, amikor az időben történő be-
avatkozás sok minden rosszat megakadályozhatna.

Azt hiszem, a bölcsesség magasiskolája annak he-
lyes felismerése, hogy mikor kell hallgatni a lelkész-
nek, a felügyelőnek, a presbitereknek, és mikor kell 
haladéktalanul kivágni a gennyes gócot – például 
a problémának a presbitérium vagy a gyülekezet 
nyilvánossága elé tárásával. A dilemmát csak erősí-
ti, hogy számos esetben a nyilvánosan megnevezett 
gond csak álprobléma, és a konfl iktus valódi gyökere 
teljesen máshol, esetenként a gyülekezeten kívül van.

Személyes tapasztalatom, hogy a gyülekezeten 
belüli együttműködést kifejezetten segítik a más 
gyülekezetekkel való kapcsolatok, közös programok, 
kirándulások. Az ökumenikus kapcsolatokat is ide 
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sorolom. Egy belföldi vagy külföldi presbitériumi, 
gyülekezeti kirándulás olyan tud lenni a gyülekezet 
életében, mint a vitamin. 

A lelkész a mai világban, a mai gyülekezetekben 
nem vagy csak igen áttételesen tudja közvetíteni a 
lelki hatalmat. Ezért van nagy jelentősége, hogy a 
gyülekezet presbitereinek, de elsősorban a lelkésznek 
a hétköznapi értelemben vett tekintélye legyen. Olyan 
legyen az életvitele, a családi élete, hogy példaként 
tudjon állni a gyülekezet előtt. Ha egy elnökségi tag, 
egy presbiter közéleti szerepet vállal, és abban a sze-
repben tekintélyre tesz szert, akkor ez a tekintély 
megerősíti a gyülekezetbeli helyzetét. Ne féljünk te-
hát a közélettől!

Vegyük tudomásul a konvojelvet. Ez azt jelen-
ti, hogy a hajókonvoj sebességét a leglassúbb hajó 
sebessége határozza meg. A gyülekezet, illetve a 
presbitérium is olyan, mint egy konvoj. Együtt kell 
haladniuk. Lelkésznek, felügyelőnek, presbiterek-
nek, gyülekezeti tagoknak. Óhatatlanul vannak a 
csapatban olyanok, akik lelkesebbek, fi atalosabbak, 
gyorsabbak, az új formák iránt fogékonyabbak, és 
természetszerűen vannak megfontoltabbak, lassab-
ban haladók, a gyülekezeti hagyományokhoz ra-
gaszkodóbbak, a „ne kavarjuk fel az állóvizet, mert 
felzavarosodik” elvét magukénak vallók is. A túlsá-
gosan gyors tempót nem mindenki képes követni. 
Ezt el kell fogadni a vezető hajónak és a majdnem 
lemaradó hajónak egyaránt. 

Van egy nagy veszélye a béke, a harmónia érzeté-
nek. Ezt a veszélyt az jelenti, hogy nincs éles elválasz-
tó határ a gyülekezeti békesség és a tespedés között. 
Nehéz megérezni azt az időt, amikor a viszály hiánya 
már nem a békesség jele, hanem a gyülekezeti élet 
ellaposodásának a következménye. Ez valószínűleg 
néha még rosszabb, mint a konfl iktusos állapot.
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A gyülekezeti béke, harmónia a gyülekezeti lét ke-
gyelmi állapota, ezért éljük meg ajándékként, és úgy 
is kezeljük, úgy is őrizzük! Ha nem vagyunk képe-
sek az egyházunkat, a gyülekezeteinket az öröm, a 
harmónia szigeteként láttatni a háborgó külvilággal, 
akkor nem leszünk képesek hatni erre a világra a 
legcsekélyebb mértékben sem.

Végezetül hadd fejezem be ezt az írást egy régi 
imával és egy életvezetési tanáccsal. Az imát a gyü-
lekezeti vezetőknek szánom, az életvezetési tanácsot 
pedig mindenkinek ajánlom. 

„Teremtő Istenünk!
Add meg nekünk a békét és az erőt, hogy el tudjuk 
fogadni, amin nem változtathatunk, a bátorságot és 
az eltökéltséget, hogy megváltoztassuk, amit meg 
kell változtatni, és a bölcsességet, hogy felismerjük 
a kettő közötti különbséget.”

„Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol 
élsz, de nagyon hiányozz onnét, ahonnét elmentél.”

Pálmai István

Teológus minden ember
Luther szerint minden ember 

(tehát a presbiter is!) „teológus”

Luther még nem szólt külön a presbiteri szolgálat-
ról. Minden jelenlegi és leendő presbiternek érde-
mes azonban megfontolni Luthernek azt a meglepő 
felismerését, hogy minden hívő ember „teológus”. 
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Legtöbbünkben az a kép él, hogy a teológia csak a 
„beavatottak” tudománya. Luther viszont a teológusi 
létformát sohasem a diplomához, hanem egyszerűen 
a hithez kötötte. A hit ugyanis gondolkodásra, ref-
lexióra késztet. 

Emberlétünk méltóságához tartozik, hogy tudunk 
kérdéseket feltenni, tudunk hallgatni a kérdéseinkre 
adott válaszokra, s tudunk mi is válaszolni a nekünk 
feltett kérdésekre: Miért vagyok a világon? Miért 
élünk? Mi a célja az életemnek? Hová, milyen irányba 
tart a világ? Van, amikor az Úr kérdez: „Ádám, hol 
vagy?” „Hol van a te testvéred, Ábel?” Van, amikor 
mi kérdezünk: „Mi a neved?” Elgondolkodtunk-e már 
azon, milyen nagy horderejű dolog, hogy a világmin-
denséget teremtő és fenntartó Isten személyes kap-
csolatba lép velünk, minden egyes parányi emberrel?!

Luther úgy fogalmazott, hogy Isten a „Költő”, s mi 
mindnyájan „poémák”, azaz költemények vagyunk. 
Hiszem, hogy a presbiter is Isten egy sajátos „költe-
ménye”.

Ahogy a teológuslét is inkább hivatás (vocatio) és 
nem foglalkozás (professio), még inkább érvényes ez 
a presbiteri szolgálatra.

Az egyik asztali beszélgetésében kérdezi Luther: 
„Mi tesz bennünket teológussá?” Úgy is fogalmaz-
hatott volna: „Mi tesz bennünket jó presbiterekké?” 
Luther hat pontban válaszol is saját kérdésére. 

1. A Szentlélek kegyelme
Csak a Lélek kegyelméből vagyunk, akik vagyunk. 
A szakteológusok csak annyiban mások, mint „min-
den ember”, hogy nekik a hitükről a közösségüknek 
hivatalosan is számot kell adniuk. A presbiteri szol-
gálat is a Szentlélek elhívására történik. A presbiter 
a Szentlélek segítségével végzi szolgálatát, és imád-
sággal olvassa a Bibliát. A Szentírás olvasása arra 
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tanít meg, hogy nem én olvasom az Írást, hanem az 
Írás olvas, értelmez engem, mert rajta keresztül Isten 
megszólítottja vagyok.

2. Állandó tusakodás
A tusakodás lényege, hogy gondolkodásával, kérdése-
ivel, kiállásával a keresztény ember kockázatot vállal, 
sőt egyenesen sebezhetővé teszi magát. A presbiter 
is ember, tusakodó, sokszor az Istennel is Jákóbként 
birkózó lény. Vállalja annak a szörnyű lehetőségét, 
hogy elszakad az élő Isten óvó kezétől. Luther mind-
végig tudta, Isten rejtőzködő Isten, és sokszor önma-
ga ellentétének maszkjában jelenik meg. A kísértés 
örvényében azonban három dologba kapaszkodhat: 
Isten igéjébe, a keresztségébe és Krisztus keresztjébe.

3. A tapasztalat
Luther a teológiát nem könyvekből, hanem az életből 
tanulta. Nem is az akcióból, hanem a passióból, azaz 
a szenvedésből, hiszen az Isten igéjével folytatott sok-
szor agonizáló küzdelem valóban szenvedéssel jár. 
Ezért mondhatta Luther, hogy „egyedül a tapasztalat 
tesz teológussá”. A tapasztalat nem csupán egy álta-
lános élet- vagy haláltapasztalat. Persze az is, mert 
egy családi tragédia, egy természeti katasztrófa min-
dig közelebb vihet Istenhez. „A halál közelsége – Isten 
közelsége!” Aki presbiteri szolgálatot vállal, annak 
volt már valamilyen „istentapasztalata”. A presbiter a 
Szentírás szemüvegén keresztül nézi a körülötte lévő 
világot: a napi eseményeket, a különféle történéseket 
úgy értelmezi, hogy állandóan bibliai analógiákat 
talál és ismer fel.

4. Az alkalom
Luther sokszor idézte a Prédikátor könyvét: minden-
nek rendelt ideje van: ideje a sírásnak, ideje a neve-
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tésnek (Préd 3). Az alkalmat, Isten meglátogatásának 
idejét fel kell ismernünk. Jézus azért sírt Jeruzsálem 
felett, mert a zsidó nép nem ismerte fel az ő meglá-
togatásának az idejét. A keresztény embernek, még 
inkább a presbiternek fel kell ismernie a gyülekeze-
tének vagy saját egyéni életének a döntő pillanatát, 
a kairoszt. Ha ezt elmulasztja, tragikus helyzetbe 
kerülhet. A gazdag ifjú nem ismerte fel, hogy attól 
kell megszabadulnia, amin bálványként csüng a szí-
ve, a példázatbeli tíz szűz közül öt nem vitt magá-
val olajat, mert nem hitt abban, hogy megérkezett a 
vőlegény. Addig kell élni a lehetőséggel, „amíg tart 
a ma”. Mindig a jelen idő pillanata az alkalom. Az 
evangéliumot mindig frissen kell megérteni, nem le-
het tegnapi igazságokat szajkózni. Az evangéliumnak 
mindig a „mában” kell aktualizálódnia.

5. A Szentírás folyamatos és fi gyelmes tanulmányozása
A keresztény ember életében, de még inkább a pres-
biterében, elengedhetetlen a Szentírás folyamatos és 
fi gyelmes tanulmányozása. A Szentírást naponként 
kell olvasnunk, ugyanúgy, amint táplálkoznunk is 
rendszeresen és folyamatosan kell. Isten igéje táplá-
lék a lelkünknek – minél többet fogyasztunk belőle, 
annál inkább erősödünk és növekedünk. A Szentírást 
egy életen keresztül kell olvasnunk! Vajon közülünk 
hányan olvasták folyamatosan végig a Bibliát? Per-
sze, jó, hogy van Útmutatónk, s abban a napi, egy-
mással lelkileg rímelő igéken kívül napi olvasnivalót 
is kapunk. De nehogy mechanikussá, babonássá vál-
jék a mi bibliaolvasásunk!

6. A tudományok megszerzése és azok gyakorlati al-
kalmazása
Ez a szempont sem csupán a szakteológusokra vo-
natkozik. Nemcsak a jó pap, hanem a jó presbiter is 
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„holtig tanul”. Ezért jó, hogy egyházunk elindítot-
ta a presbiterképzést. Meg kell ismerniük a Biblia 
tartalmát, keletkezésének körülményeit, az egyház 
tanítását, az etikát, az egyház történetét, a liturgiát 
és így tovább. De nem egyszerűen a mennyiségi tu-
dás fontos, amit „beemelek” egy vizsgára és utána 
rögtön elfelejtem, hanem a bölcsesség, a minőségi 
tudás, a meglepetésre való nyitottság. Ami után én 
más leszek.

Összefoglalás
Minden ember (tehát a presbiter is!) teológus, mert 
minden ember Isten teremtménye, s így vagy úgy vá-
laszol Istennek. Teológusnak lenni azt jelenti, hogy az 
Istentől kapott lelki alkatot, életformát elfogadjuk. Az 
elmúlt években a gyülekezetemben gyakran én vittem 
egy járni már nem tudó idős nénit istentiszteletre. Ő 
sohasem tanult teológiát, de az egyszerű, mély hívő 
bölcsessége többet ért számomra sok professzortár-
sam szakteológusi tudásánál.

Nincs olyan püspök vagy teológiai tanár, aki ne 
tanulhatna az egyszerű hívek hitéből. Hiszen még 
Jézus is tudott tanulni a kánaánita asszony hitéből!

Presbiterként is állandóan tanuljunk, tanúskod-
junk és tanítsunk, hiszen minden ember – tehát a 
presbiter is – teológus!

Fabiny Tibor
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Mit tanuljon ma 
egy presbiter?
Mi más lenne a tanítvány – a Krisztus-tanítvány – 
legfontosabb feladata, mint az, hogy tanuljon? Akkor 
tudja ugyanis küldőjéhez méltó módon betölteni hi-
vatását, ha egy életen át tanul a Mester iskolájában. 
S aki ebbe a feladatba belefogott, tudja, egy élet is 
kevés ahhoz, hogy mindent megtanuljunk. A Magyar-
országi Evangélikus Egyház presbitere azért töltheti 
be ezt a tisztséget, mert Jézus tanítványának elhívta, 
s ezzel a méltósággal, megtiszteltetéssel kötelességek, 
feladatok járnak. 

Mindezek alapján világos, hogy ez ügyben nincs 
különbség „bevált, kipróbált” presbiterek és az újon-
nan megválasztott gyülekezeti vezetők között. Mind-
annyian tanítványok vagyunk, s itt érthetjük meg a 
reformátori egyetemes papság elve alapján, hogy a 
„jó pap holtig tanul”.

A presbiter biblikus értelemben elöljáró. Aki a rábí-
zottak előtt megy az úton, tehát példát vesznek róla. 
Arról is, mit tud, mennyire felkészült. Figyelnek a 
szavára, minta az, ahogyan hozzászól, véleményt 
nyilvánít egyházi kérdésekben, a hit témáiban. Lé-
tével bemutatja azt a magatartásformát, ahogy a ke-
resztény gyülekezetben Isten gyermekeiként kreatív 
és aktív életet lehet élni. 

Milyen ismeretek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
valaki ilyen elöljáró, holtig tanuló presbiter legyen? 

Elsősorban bibliai ismeretekre van szükségünk. Ke-
zünkben van a világ legcsodálatosabb, semmi más-
hoz nem hasonlító könyvtára, a 66 kötetből álló gyűj-
temény, amely magában foglalja Isten életet teremtő, 
fenntartó, célba juttató szavát, az igét. A Könyvek 
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Könyvének mélysége akkor nyílik meg előttünk, ha 
ismerjük a kulcsát, ha tisztában vagyunk a keletkezé-
sének történetével, ha megismerjük a benne fellelhető 
műfajokat, ha megértjük az összefüggéseket, s ha 
sikerült megtalálnunk a mindent értelmező közép-
pontot. A bibliai ismeretek tehát nélkülözhetetlenek 
a presbiter számára. Nem azért, hogy a lelkészt he-
lyettesítse (és prédikáljon), hanem azért, hogy a maga 
számára megtalálja azt a forrást, amely soha nem 
apad ki: az élet vizének forrását. Ha presbiterként 
önmagát, szellemi-lelki-testi erejét adja az ember, ha 
ebben a tisztségben az isteni mandátumot teljesíti, 
és az evangéliumot a maga adottságainak, lehető-
ségeinek megfelelően adja tovább, akkor szüksége 
van arra, hogy feltöltődjön, a saját lelki életével is 
tudatosan és aktívan foglalkozzon. 

Ehhez a bibliai ismereteken túl önismeretre is szük-
ség van. Nem egyszerűen valamiféle belső indíttatású 
vagy külső segítséggel történő tükörbe tekintésre, 
hogy meglássam, ki is vagyok valójában, s betöltsem 
az ősi görög fi lozófi ai alaptétel elvárását: ismerd meg 
önmagad. Az önismeret a keresztény ember számára 
az ige fényében, az Istennel való párbeszédben, az 
egyház tanításának segítségével, az egyházban előt-
tünk és mellettünk élők útmutatásával valósulhat 
meg. Ehhez kell megtanulni az egyház legfontosabb 
hittételeit (dogmatika, etika), az egyház életének be-
szédes múltját (egyháztörténelem), az egyházi élet 
alapvető megnyilvánulásait (gyakorlati teológia). 
Ha ugyanis megismerem az előttem jártak hitét, ha 
tájékozódom arról, hogyan élnek és gondolkodnak 
szerte a világon a mai tanítványok, akkor tudok reális 
képet alkotni önmagamról: akkor tudom meg, hogy 
Isten gyermeke vagyok, aki egyrészt rászorul Ura ir-
galmára, aki azonban mégis megbízottja az Istennek 
a maga környezetében. A saját helyzetével (bűneivel) 
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tisztában lévő, de az Isten felemelő és küldetést adó 
kegyelmét megismerő ember tud megfelelően szol-
gálni az egyházban. 

Ehhez egyházismeretre is szükség van. Egyházis-
meretre helyi szinten, országos szinten és világszin-
ten. Mindhárom fontos. Nélkülözhetetlen, hogy a 
presbiter tisztában legyen a saját gyülekezete múltjá-
val, jelenével, terveivel, működési mechanizmusaival, 
hibáival és erényeivel. Csak a tiszta látás segít a józan 
feladatvállalásban és -végzésben. Tudatosan tájéko-
zódni saját közösségem eseményeiben, dolgaiban, a 
közöttünk zajló folyamatokban – ez alapvető köte-
lességünk. De túl is kell látnunk saját településünk 
és egyházközségünk határán. Mi egy nagy család, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház egészének része 
vagyunk. Nem élhetünk úgy, mintha nem élnének 
evangélikusok még vagy ezer településen. Ismernünk 
kell, ami elválaszt és ami összeköt, ami hasonló és 
ami eltérő. Ismernünk kell a szervezetünket, a veze-
tőinket, a közös dolgainkat, s nem utolsósorban lát-
nunk kell, hogy még milyen színek vannak a magyar 
ökumenikus palettán: azaz hogy élnek és munkál-
kodnak más felekezetben élő keresztény testvéreink. 

Végül szükség van a világ ismeretére. Ezt is ta-
nulni kell? – kérdezheti bárki. Hiszen benne élünk, 
a bőrünkön tapasztaljuk, milyen is valójában. Mé-
diumok sokasága árasztja felénk a hatalmas meny-
nyiségű információt, már alig győzzük szűrni, alig 
tudjuk rendszerezni, s kiváltképp nehéz értelmezni a 
rengeteg adatot. Ezt a kulcsot, a világ életének titkát 
kell megismernie a presbiternek, hogy két lábbal eb-
ben a világban állva végezhesse a rábízott és vállalt 
feladatot. 

Mindezekből adódik az igazi, az „egy szükséges” 
ismeret, amely azonban egy tanfolyammal el nem 
sajátítható. Ez pedig az istenismeret. Egy életen át 
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halljuk, tapasztaljuk a legfontosabb információkat, 
Isten kinyilatkoztatását. Bemutatkozott, s újra meg 
újra bemutatkozik, a világnak is, az egyháznak is, az 
egyes embernek is. Az élet legnagyobb lehetősége a 
lehető legjobban megismerni őt. 

De hol és hogyan zajlik ez a tanulás? Mindenek-
előtt magában a gyülekezetben: istentiszteleten, bib-
liaórákon, szeretetvendégségeken, felnőtthittanon. 
Egyházunk számos könyve, kiadványa is segítség a 
tanulásban – akár önképzésről, akár közös tanulás-
ról van szó. Presbiterek részére egyházunk 2010 óta 
rendszeresen szervez képzéseket a révfülöpi Ordass 
Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Több mint 
másfélszáz ember tapasztalta már meg, mit jelent 
a színvonalas, közös tanulás, hogyan gazdagodhat 
a presbiter ismeretben, tágíthatja látóterét mások 
tapasztalata által, és hogyan válik a saját területét is 
csak részletekben szemlélő emberből egész egyház-
ban gondolkodó presbiter. 

A tanulás azonban az egyházban más, mint minden 
más közösség tréningjein. Itt a fejünket használva a 
lelkünkkel is tanulunk. Mert imádság, igehallgatás, 
úrvacsoravétel nélkül lehetünk ugyan profi n képzett 
szakpresbiterek, de az Úr egyházában szolgáló elöl-
járók aligha. Mi viszont a legtöbbet, a legjobbat, a 
minőségit szeretnénk adni annak az Istennek, akitől 
életünket kaptuk, sőt örök életünket várjuk.

Hafenscher Károly (ifj.)
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„A presbitereknek nem az a leckéjük, hogy ta-

nulják meg, mit várhatnak ők a lelkésztől. Ez a 

lelkész leckéje. A presbiternek azt kell megtanul-

ni, hogy mi az ő kötelessége. Az emberek nagyon 

hajlamosak arra, hogy a más leckéjét megtanul-

ják és fejére olvassák a másik embernek. A Kis 

káté végén Luther nagyon jól írta: »Mindenki a 

maga dolgát jól tanulja, jól végezze. Így az egész 

háznak dolgát fölviszi az Úr kegyelme.« Tanulja 

meg minden presbiter a maga leckéjét, és fölviszi 

az egyház dolgát az Úr kegyelme!”

Túróczy Zoltán (1942)

***

„Presbiternek lenni tehát nem jelentett mindig 

egyet. Mégis maga a név, ez a súlyos, patinás – 

bibliás – ékes multú nevezet fi gyelmezteti minden 

viselőjét, hogy nagyra kell értékelnie »presbiteri 

tisztségét«. És meg kell ezt becsülnie azért is, 

mert történelmi kialakulása szép bizonyság ha-

zai egyházunk belső életerejére: a maga sajátos 

körülményei és szükségletei szerint ilyen nagy 

hivatású intézményt tudott kifejleszteni.”

Dr. Sólyom Jenő teológiai tanár (1942)
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A Biblia tükrében
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Jézus vonzásában
Bibliatanulmány presbitereknek 

Jn 1,35–51 alapján

János evangéliuma mindig picit kívül áll a körön. 
Amit a másik három – Máté, Márk és Lukács – azo-
nos szemszögből néz, azt ő máshonnan látja. Így van 
ez az első tanítványok elhívása esetében is. Hogyan 
csatlakoznak emberek Jézushoz? János evangéliuma 
olyan képet mutat, mintha egy hógolyó indulna el a 
maga jelentéktelen piciségében, és aztán vonzaná 
magához az újabb és újabb hópelyheket, nőne, növe-
kedne megállíthatatlanul. Ám ebben a növekedésben 
semmi mesterkélt, irányított hálózatépítés nincsen. 
Valami rendkívül vonzó természetességgel történnek 
az események.

Négy típust mutat be az evangélium. A csatlakozás 
négy típusát. A tekintély szava a döntő az elsőnél. Ke-
resztelő János két tanítványa kíséretében közeledik 
Jézus felé. Azt érzékelteti az evangéliumi tudósítás, 
hogy csak ők négyen vannak jelen az eseménynél. 
János, amikor meglátja Jézust, bizonyságot tesz róla, 
ugyanúgy, ahogyan azt korábban kétszer is, sok tanú 
előtt is megtette (Jn 1,19–34). „Íme, az Isten Báránya!” 
– mondja, és két tanítványa a hitvallás hatására Jé-
zushoz csatlakozik. Ilyen ereje van a tanítómester 
szavának, a tekintélyes, hiteles ember megszólalá-
sának. Bizonyára vannak az új presbitériumoknak 
olyan tagjai, akik átélték egy nagy tekintélyű ember 
szavának a súlyát, és ismerik annak a saját életük-
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re, döntéseikre gyakorolt hatását. De biztosan van-
nak közöttünk olyanok is, akikre sokan hallgatnak 
ugyan, de ők mostanában különféle okok miatt el-
csendesedtek. Nem lenne szabad! – fi gyelmeztet ez a 
történet. Krisztus-követővé ma is sokan úgy válnak, 
hogy hallották egy hiteles ember hitvallását.

Aztán gyorsan hétköznapi szintre ereszkednek a 
dolgok. András, az egyik imént csatlakozott tanít-
vány összetalálkozik a saját testvérével, Péterrel. Rög-
tön elújságolja neki a közelmúlt fontos eseményét: 
megtaláltuk a Messiást! Testvér mondja a testvérnek. 
Barát a barátnak. Szomszéd a szomszédnak. Senki 
sem maradhat ki ebből a láncból. Nincs értelme ki-
maradni! Ne engedjünk a torkunkban lévő gombóc 
nyomásának! Nekünk is van testvérünk, akinek épp 
a mi szavainkra van szüksége. Megtaláltunk valaki, 
valami fontosat! Gyere velünk, legyen részed benne! 
Ez a szolgálat minden Krisztus-követő kiváltsága 
és mandátuma. Nem szabad megtagadni és gyáván 
elhanyagolni. Ez a szolgálat nincs pozícióhoz, fog-
lalkozáshoz vagy végzettséghez kötve. Aki számára 
fontos, hogy „megtalálta a Messiást”, az rögtön a 
felhatalmazást is megkapta, hogy hírvivőjévé, kép-
viselőjévé váljék. 

A harmadik lépésben Jézus veszi át a kezdeménye-
zést. Az úton összetalálkozik Fülöppel és megszólítja: 
Kövess engem! Az eddigiek maguktól jöttek, illetve 
egymást hozták. Most Jézus a cselekvő. Minden előz-
mény nélkül követésére hívja Fülöpöt. Ha elképzelem 
a jelenetet, nem tudom megkerülni a gondolatot, 
hogy biztos nemcsak Fülöppel találkozott. Sok min-
denki mással is. De Fülöpöt szólította meg. Ezt a 
hangot mindenki ismeri, aki belépett a gyülekezeti 
elöljárók sorába. Jézus megszólította. Miért pont őt? 
Ki tudja! De nem is ez a kérdés. Aki ismeri, mert 
már hallotta ezt a hangot, annak nincs más útja, 
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mint odaszegődni Jézus nyomába és beállni a töb-
biek közé.

Fülöp meg is teszi, és benne is rögtön elindul a 
láncreakció. A barátját, Nátánaélt szólítja meg, elúj-
ságolva neki a hírt: „Megtaláltuk a Messiást, a Názá-
retből származó Jézust.” És ebben a pillanatban ki-
rajzolódik előttünk a negyedik arc. A kételkedő, hom-
lokráncoló, pesszimista Nátánaél. Jöhet Názáretből 
valami számottevő? Egy ilyen névtelen porfészekből? 
Ez egy jelentéktelen dolog, pajtás – veti oda Fülöpnek, 
és biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerjük 
a mimikát, amely a mondatot kíséri. Hiszen volt már 
részünk ilyen természetű beszélgetésben. Amikor 
valaki, akit mi jóhiszeműen hívnánk magunk kö-
zé, jelentéktelennek titulálja az egészet. Ismerjük a 
lekicsinylő tekintetet, a vállrándítást, a félrehúzott 
ajkat. És ekkor Fülöp kimond egy mondatot, amely 
most már másodszor szerepel ebben az evangéliumi 
szakaszban: „Jöjj, és lásd meg!”

Semmi sem helyettesíti a személyes tapasztalatot! Fü-
löp szól így a történetben a szkeptikus Nátánaélhez. 
De előtte már Jézus is ugyanezt mondta Andrásnak. 
Hogyan is történt ez? Keresztelő János bizonyságté-
telét hallva Jézus nyomába szegődik a két tanítvány, 
András és meg nem nevezett társa. Jézus hátrafor-
dul, és megkérdi: „Mit kerestek?” Ez a kérdés Jézus 
első mondata János evangéliumában. Most szólal 
meg először. Nyilván jelentősége van a mondatnak. 
A körülötte tébláboló, érdeklődő, de el nem kötele-
zett embert Jézus előbb-utóbb megkérdezi: mit kere-
sel? Mi a szándékod? Mi a célod? Nem nagyon lehet 
Jézus közelében inkognitóban maradni. Ez az első 
látszat ellenére nagyon pozitív tény. Mennyi bajunk, 
felhalmozott gondunk, megoldatlan problémánk 
származik abból, hogy elindulunk, de nem járunk 
végig utakat, nem merünk szembesülni érzésekkel, 
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felötlenek, de rögtön el is illannak pozitív szándékok. 
Jézus megkérdezi: mit akarsz? Mi a szándékod? Ha 
pillanatnyilag nehéz is, előbb-utóbb elő kell lépnünk 
a homályból, az el is határozom meg nem is, akarom 
is, meg nem is állapotból.

Ahogyan megteszi ezt a két tanítvány is. Kérdéssel 
válaszolnak: „Mester, hol laksz?” Napnál világosabb, 
hogy a kérdés a közelebbi kapcsolatfelvételt célozza, 
az együtt tölthető hosszabb időt. Erre a kérdésre 
válaszol Jézus a fent már említett mondattal: „Jöj-
jetek, és meglátjátok.” A mai napig így van ez. A Jé-
zus-követésről személyes tapasztalatot kell szerezni. 
Ezt nem helyettesíti tárgyi tudás, elméleti ismeret. 
Rá kell lépni az útra, föl kell vállalni az életformát, 
csak ekkor tudhatjuk meg, mit jelent kereszténynek, 
Krisztus-követőnek lenni. Az óvatos ember itt picit 
rosszul jár. Nem modellezheti elméletben a dolgokat. 
Nem végezhet előzetes kalkulációt. Illetve végezhet, 
csak semmi értelme nincs, mert nem fog számottevő 
eredményre jutni. A tanítványságba fejest kell ugra-
ni. Csak a gyakorlatban körvonalazódnak a dolgok. 
Hogy mit jelent Krisztus-követőnek lenni, azt csak 
az az ember tudja, aki a saját bőrén, a gyakorlatban 
megpróbálta. Aki viszont kipróbálta, az tudja, csu-
pa jó dolog következik. Csak bátornak kell lenni. A 
történet rögtön mutat egy példát, Nátánaél szúrós 
megjegyzése gyönyörű hitvallássá változik a szemé-
lyes tapasztalat nyomán. 

Érdemes egy félmondatra még felfi gyelni. András 
és a másik tanítvány, akik először kapnak meghívást 
Jézustól – „Jöjjetek, és meglátjátok” – valóban elmen-
nek Jézushoz, és az evangélium úgy számol be erről, 
hogy „nála maradtak”. Vagyis nemcsak benéztek, 
nemcsak felületes látogatást tettek, hanem tartós, 
elmélyült beszélgetést folytattak Jézussal. És hogy 
micsoda jelentősége van ennek, azt jelzi egy rövid 
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félmondat: „körülbelül délután négy óra volt ekkor”. 
Olyan fontos volt ez a látogatás, hogy András évekkel 
később is tudja, mindez négy óra tájban történt…

Aki megkockáztatja a komoly, személyes tapasz-
talatot, az mindig többet kap, mint amit várt. És így 
van ez a végtelenségig – a szó szoros értelmében. 
Nátánaél elragadtatott személyes hitvallására Jézus 
így felel: „Ennél még nagyobb dolgokat is fogsz látni.” 
Ez ismét olyan igazság, amit mindenki tanúsíthat, 
aki tartósan Jézus nyomában maradt. 

Bármi felemelőt élünk át ma, annál csak nagyobb 
és jobb következik holnap. Minél mélyebb személyes 
ismeretet szerzünk a Mesterről, annál megragadóbb, 
felemelőbb dolgokat fogunk átélni. Lehet, hogy hihe-
tetlen nagy eredményeket, de az is lehet, hogy meg-
tartatást, talpon maradást szenvedésben és nehéz 
próbák között. 

Ahogy telik az idő, egyre mélyebbé válik az isme-
retünk, és egyre nagyobb területen bizonyosodik be: 
Jézus hűségesen és megbízhatóan tart ki mellettünk, 
mindig, mindenféle helyzetben. Egyre nagyobb dol-
gokat látunk…

Ezt a reményt kívánom minden most induló pres-
biternek és tisztségviselőnek. 

Most elkezdődik valami, ami növekszik, mélyül, 
gazdagodik, egészen addig, míg egykor kiteljesedik 
Isten országában, ahol Jézus arcát fogjuk meglátni.

Szabóné Mátrai Marianna
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12 újszövetségi bátorító ige 
a presbiteri szolgálathoz
Szeretett Presbiterjelölt Testvérem az Úrban!
Egy második szolgálati ciklusa végén járó „vén” bá-
torító gondolatait olvashatod itt, hogy megerősödjék 
szíved a presbiteri szolgálatra, amelyet maga Jézus 
rendelt, s így te is az ő szolgája leszel, ha vállalod ezt 
az Úrért és egyházáért végzett feladatot, melynek fő 
célja egy szóban: gyülekezetépítés.

A Luther Kis kátéjában található „Szentírási igék 
házi gyűjteménye” után szabadon összegyűjtöttem 
egy tucat olyan igét az Újszövetségből, amely sokat 
jelentett nekem szolgálatom során. A gyűjtemény 
segítsen, hogy mi Jézus mai tanítványaiként, re-
formátorainkkal az egyetemes papság elvét vallva, 
hívásának engedelmeskedve, akarata szerint Isten 
dicsőségére végezhessük önként vállalt küldetésün-
ket, nem feledve, hogy Isten már az Ószövetségben is 
rendelt hetven vént a nép előjáróiul. Legyen az ázsi-
ai keresztyének imádsága a mi nyitányunk: „Uram, 
ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam! Uram, építsd 
gyülekezetedet, és kezdd velem!” (EÉ 737. o.)

Most pedig lássuk ezeket a presbiteri „aranymon-
dásokat”, melyek a szolgálat előtt, alatt és után is ér-
vényesek! A tíz apostoli igét Jézus két szava keretezi, 
mert ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó.

1  Övé a kezdet. Nem mi jelöljük önmagunkat erre 
a szolgálatra; s ez szilárd alapot jelent, mert csak 

így lesz „nem hiábavaló” a mi munkánk az Úrban! 
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választot-
talak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és 
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gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmarad-
jon.” (Jn 15,16) 

2  Ha felkérést kapsz a jelölőbizottságtól, akkor 
tudhatod: „…nem az a megbízható ember, aki 

önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” (2Kor 
10,18) 

3  Ne csüggedj, ha őszintén önmagadra tekintesz, 
és látod korlátaidat, alkalmatlanságodat! Nála 

minden lehetséges. Mindnyájan annak tudatában 
vállalhatjuk ezt a küldetést, hogy nem „önmagunk-
tól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, 
ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van”. 
(2Kor 3,5)

4  Nem bújhatsz el, s nem futhatsz ellenkező irány-
ba, mint Jónás, ha az Úr hív és küld. De milyen 

is lesz a presbiteri felvételi vizsga? Mert „meg kell 
vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhe-
tetlenek; olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta 
lelkiismerettel”. (1Tim 3,10.9) 

5  Zsinati törvényeink nyelvén fogalmazva: legyen 
rendezett életvitelű az egyházi tisztségviselő! 

Pál ezt így „fordította le” Titusznak: „…presbitereket 
állíts szolgálatba: ha van olyan, aki feddhetetlen, egy-
feleségű férfi , akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók 
kicsapongással, és nem engedetlenek.” (Tit 1,5–6) 

6  Timóteusnak még meg is indokolja ezt a felté-
telt: „…akik mind gyermekeiket, mind a maguk 

háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok 
szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorsá-
got nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.” 
(1Tim 3,12–13)

7  Ilyen volt az első presbiteri beiktatás: „Miután 
pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak 

nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, 
akiben hittek.” (ApCsel 14,23) 
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8  Ez volt az iktatási alapige: „Viseljetek gondot 
tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek 

őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek 
az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” 
(ApCsel 20,28) 

9  Részlet Péter szolgálatra indító prédikációjából: 
„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, 

a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, va-
lamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek 
az 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)

10  Tudhatjuk, hogy a presbiter tevékenységi köre 
igen tág, és senki sem azért Isten munkatár-

sa, hogy „valaki” legyen, hanem, hogy valamit tegyen. 
A tőle kapott talentumaival, kegyelmi ajándékai haté-
kony hasznosításával gondozza, vezesse, őrizze, védje 
gyülekezetét! Presbiteri munkánk során, nemcsak az 
anyagi ügyekben való felelős döntéseinkben, hanem 
minden más kérdésben is, ez Isten elvárása: „…a 
sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük 
hűségesnek bizonyuljon.” (1Kor 4,2) 

11  Minden szolgálati területen tartsuk szem előtt 
a fő célt, amivé Urunk általunk is formálni 

akarja vérén megváltott gyülekezetét: „Ti azonban 
választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet 
vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek 
nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos 
világosságára hívott el titeket.” (1Pt 2,9) Így lesz a meg-
újult gyülekezet stratégiai célja, a misszió, megélt 
valósággá, minden tagjának egész élete bátorító bi-
zonyságtétellé Istennek az evangéliumban meghir-
detett örökkévaló szeretetéről. Részt vállalni ebben 
a lélekmentő munkában minden Krisztus-követő 
gyönyörű kiváltsága és örökre boldogító lehetősége. 
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12  S mi lesz szolgálatod jutalma? Urad nem 
titkolja utolsó szavában, de felkínálja a foly-

tatás lehetőségét az örökkévalóságban. Így szól majd 
hozzád is a megjutalmazáskor: „Jól van, jó és hű 
szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, 
menj be urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,21.23)

Drága Evangélikus Testvérem!
Vállald velem együtt ezt a presbiteri szolgálatot, amíg 
ő akarja, hogy e tucatnyi aranymondás minden igéje 
valóra válhasson életedben!

Hittestvéri üdvözlettel:

Garai András
a nyíregyházi nagytemplomi gyülekezet 
presbitere és számvevőszéki elnöke
www.garainyh.hu
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„A presbiter bibliai őse a szeretetmunkában a 

diakónus. A hét diakónus, akit (ApCsel 6) az apos-

tolok – magukat az igehirdetés főszolgálatára 

felszabadítandó – az asztalok körüli szolgálatra 

választottak, presbiter volt. Az őskeresztény gyü-

lekezetben mindenki részt vett a szeretetmun-

kában (ApCsel 4,32). Ahogy senki nem hihet he-

lyettem, úgy a szeretetmunka rám eső részét sem 

végezheti el senki helyettem.”

Szabó József (1942)

***

„A presbiter otthonát az teszi keresztyénné, hogy 

van egy láthatatlan, de mindig jelen lévő vendége: 

Jézus. Meghallgatják az ő igéjét, dicsérik nevét 

énekben, imádságban, szolgálnak néki. Mindezt 

összefoglalva: a presbiter otthona olyan otthon, 

melyben családi áhítatokat tartanak. Aranynál 

fényesebb és ércnél maradandóbb betűkkel van 

ráírva a homlokzatára: »Én és az én házam az 

Úrnak szolgálunk.« (Józs 24,15)”

Dr. Keken András (1942)
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Lelki mozaikok
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Szavak a szolgálat kezdetén
Istenem!
Presbiter lettem. Rám bíztad ezt a felelősséggel járó 
szolgálatot. Nem értem még egészen, hogy mit vársz 
tőlem. Gyakran tör rám az érzés, hogy egyáltalán 
nem vagyok alkalmas elöljárónak, felelős vezetőnek 
ebben a gyülekezetben. Ha körülnézek, látok magam-
nál érettebb, alázatosabb keresztényeket.

Engedd megértenem, hogy presbiternek lenni nem 
presztízskérdés, nem előjogokkal járó tisztség, hanem 
feladat. Ugyanakkor öröm is: lehetőség arra, hogy 
valamit én is tegyek, mondjak, képviseljek – hogy gaz-
dagodjon, növekedjen ez a közösség tebenned.

Segíts, hogy megtaláljam a helyemet, hogy észre-
vegyem a nekem való feladatokat. Segíts, hogy ne 
pusztán a szavaimmal, inkább a tetteimmel, az élet-
formámmal beszéljek rólad másoknak.
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Hála a lehetőségért
Kaptam egy áldást.
Útnak indultam másokkal együtt, hogy dolgozzam 
a szőlődben, Mester! 

Köszönöm, hogy eddig is velem voltál.
Nem volt egyszerű az utam, amíg idetaláltam, ebbe 

a közösségbe. Te segítettél. 
Jó érezni azt, hogy befogadtak, hogy most már itt 

a helyem.
Remélem, én is tudok majd adni valamit.
Kérlek, áldd meg ezt a gyülekezetet, áldj meg min-

denkit, áldj meg engem is.

Presbiteri ülés előtt
Életünk Istene!
Ma újra összegyűltünk, mert sürgető feladatok vár-
nak: megoldást kell találnunk néhány problémára, 
döntést kell hoznunk gyülekezetünk ügyeiben.

Köszönjük neked, hogy nem kell a magunk ere-
jére, bölcsességünkre, ítélőképességünkre hagyat-
koznunk. 

Te tudod, hogy mennyi mindent elrontanánk így.
Köszönjük, hogy te vagy, aki élteted, formálod, 

gazdagítod ezt a gyülekezetet.
Te vagy a tanács és erő Lelke. Jöjj közénk!
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Arról álmodom…
Uram, arról álmodom, hogy presbiterként egy egész-
séges, nyitott légkört tudok teremteni a gyülekeze-
temben.

Uram, arról álmodom, hogy vezetőként „a találko-
zások közösségében” őszinte hangon tudok másokat 
megszólítani.

Uram, arról álmodom, hogy gyülekezeti tagként 
természetes örömmel tudom fogadni a hozzánk be-
térőt. 

Uram, arról álmodom, hogy nem elvont és mester-
kélt módon, hanem egyszerű szavakkal tudok embe-
reket megszólítani a te ügyed számára.

Uram, arról álmodom, hogy a te nevedben nyíltan 
tudunk beszélni örömeinkről és kihívásainkról.

Uram, segíts, hogy álmom valósággá váljon. 

Generációk hangja
Add nekem, Uram, a vének bölcsességét, hogy ne 
legyek személyválogató, másokat kiközösítő.

Add nekem, Uram, az apák és anyák felelősségtel-
jes szavát, hogy döntéseimmel, hozzászólásaimmal 
segítsem közösségemet.

Add nekem, Uram, a tinédzserek kíváncsiságát, 
hogy kutassam szavaidat, és ne érjem be olcsó köz-
helyekkel.

Add nekem, Uram, a gyermekek bizalmát, oda-
adását, hogy otthonommá, menedékemmé váljék a 
gyülekezet. 
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Légy jelen
terveimben,

gondolataimban,
vágyaimban,

céljaimban,
Légy jelen!

szavaimban,
döntéseimben,

az igenekben 
és a nemekben,

Légy jelen!

ahogy hiszek, 
ahogy teszek,

ahogy adok,
ahogy kapok,

Légy jelen!

ha kérdeznek,
ha megkérnek,

ha küldenek,
ha elfelednek,

Légy jelen!

ha kérdezek,
ha megkérek,
ha küldök és

ha felejtek,
Légy jelen!
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Presbiter templomi imája
Uram, a te szemed erre a házra nézzen, erre a helyre, 
amelyről azt mondtad: ott lesz az én nevem.

Köszönöm, Istenem, hogy templomodban kaptam a 
presbiteri megbízatást.

Köszönöm, hogy fogod a kezemet, amikor az uta-
mat keresem a gyülekezet életében.

Köszönöm, hogy a lelkészünk munkáját én is se-
gíthetem.

Köszönöm, hogy te naponta tanítasz a szent hely 
szolgálatára.

Uram, a te szemed erre a házra nézzen, erre a helyre, 
amelyről azt mondtad: ott lesz az én nevem.

Kérlek, Istenem, adj nekem bátor és építő mondato-
kat a gyülekezet előtt.

Kérlek, adj hiteles életet, hogy sokakat meg tudjak 
szólítani tettekkel és beszéddel.

Kérlek, mutasd meg azokat, akik régóta rám vár-
nak, és én eddig mégis elkerültem őket. 

Kérlek, megújuló hitet teremts bennem, hogy el ne 
fogyjon a lelkesedésem az évek során.

Uram, a te szemed erre a házra nézzen, erre a helyre, 
amelyről azt mondtad: ott lesz az én nevem.
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Keresztségünk óta
Istenem, ne engedd, hogy elfelejtsem a tanítást, az 
üzenetet és a hitvallást!

A fejemre hullott vízcseppeket is hadd érezzem 
újra. 

A hittanleckét szívesen ismétlem most.
Krisztus szavának hallása: újult élet.
Krisztus jelenlétének érzése: energia mások felé.
Krisztus türelmének ismerete: békesség bennem.
Krisztus jóságának látása: kötődés a társakhoz.
Krisztus erejének kérése: naponkénti szép pilla-

natok.
Krisztus közelségének tapasztalása: bátorság a 

tetteimben.
Krisztus szeretetének ünneplése: alázatos követés.
Istenem, őrizz meg engem ebben, ne maradjon 

terméketlen ismeret és tudás a keresztségem az éle-
temben!

Kívánságima
Tegnap keményen odaszóltam, és sokakat kiborí-
tottam.

Ma olyan nehezen tudok indulni, mert nincs ked-
vem találkozni senkivel.

Tegnap kioktattam mindenkit, csak utána ébred-
tem rá, mennyire messze jártam az igazságtól.

Holnap is muszáj ütköznöm?
Holnapután is kell hangoskodnom?
Adj nekem, Uram, csendes és alázatos presbiter-

séget!
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Hiteles(s)-ég
Arcod, tükröd vagyok, melybe sokszor belenéznek, 
letörölnek, kifényeznek…

Törött üvegemen át fény árad a sötét, hideg temp-
lompadokra. 

Ki vagyok én? Mit ér a szavam? 
Ígéretedet, szavadat adod nekem. 
Hitel s ég, és e kettő együtt a te ajándékod nekem.

Túl…
Túl hangos vagyok, Uram, másokat túlkiabálok. 
Taníts, kérlek, csendet tartanom!

Túl lelkes vagyok, Uram, megégetek másokat. 
Taníts, kérlek, visszafognom magam!
Túl okosnak tartom magam, Uram, lenézek máso-

kat. Taníts, kérlek, másokra fi gyelnem!
Túl fontosak a szavaim, Uram, mindenki rám hall-

gat. Taníts, kérlek, az alázatra!

Vágy
Olyan gyülekezetbe vágyom, Uram, ahol az első ta-
lálkozás légkörének szele megcsap. Ahová hazaér-
kezem, ahová visszavárnak, s ahol nincsenek előre 
lefoglalt helyek. 

Olyan gyülekezetbe vágyom, Uram, ahol a kérdé-
seimmel nem vagyok egyedül, ahol az őszinte szavak 
bátorítólag hatnak rám és másokra is.

Olyan gyülekezetbe vágyom, Uram, ahonnét a 
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frissesség és az öröm sugárzik szét. Ahol az énekek 
valóban rólam és hozzám szólnak.

Olyan gyülekezetbe vágyom, Uram, ahol egy cse-
lekvő és alkotó közösség kreativitása magával ragad. 

Presbiter imádsága 
a gyülekezetéért
Annyi mindent szeretnék most megbeszélni veled, 
Istenem! Gyakran eléd viszem ennek a gyülekezet-
nek a gondját-örömét. Mindig arcok villannak föl 
előttem: testvérek, akiket ismerek, akikkel közös az 
utunk, akikkel téged keresünk: szándékaidat kutat-
juk, útmutatásodat várjuk. 

Tudom, hogy sok testvérünk nehéz gondokkal küzd.
Próbálunk egymásnak segíteni, de nem egyszerű 
megtalálni a vigasztalás, bátorítás jó szavait, a gya-
korlati segítség formáit. 

Évről évre elmennek közülünk idős, hűséges em-
berek. Az esztendő végén gyertyákat gyújtunk, és 
felidézzük életüket. A padok, ahol ültek, még emlé-
keztetnek rájuk.

Aztán ott vannak a nagyünnepi keresztények, a 
templomkerülők… Miért nem tudjuk őket „idesze-
retgetni”, ebbe a közösségbe? Olyan jó lenne, ha ők 
is megismerhetnének téged.

Sokat gondolok a gyerekekre, a fi atalokra, Istenem.
Lehetnének jóval többen is – de nagyon örülök, hogy 
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néhányan megmaradnak a konfi rmandusok közül, 
és vasárnaponta pár család babakocsival érkezik.

Lelkészünkért és családjáért imádkozom hozzád.
Azt látom, hogy olykor nagyon fáradt, mindig rohan 
valahová. Nekem is panaszkodik néha, hogy nem 
sokat tud azzal foglalkozni, ami valójában a dolga 
lenne. Vigyázz rá, kérlek, hogy megmaradjon a te kö-
zeledben, és erőt meríthessen szereteted forrásából.

Őrizd meg, kérlek, gyülekezetünket: a kicsiket és 
nagyokat, a fi atalokat és időseket, az erőseket és a 
támaszra szorulókat, a hűségeseket és a kételkedőket, 
a bizakodókat és a csüggedőket, az érted lelkesedőket 
és a rád várókat!

Add áldásodat ránk!

A Tiéd és az enyém
Az enyém, Uram, a honnan? és a mit?

A Tiéd, Uram: az innen és az ezt.

Az enyém, Uram: a miből? és a kitől? 
A Tiéd, Uram: az ebből és a tőle.

Az enyém, Uram: a mikor? és a mennyit?
A Tiéd, Uram: a most ennyit.

Az enyém, Uram: erőtlenségem.
A Tiéd, Uram: ebben ér célhoz kegyelmem.
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Fiatal presbitereknek
Az ifjú Jeremiás mondata szöget ütött a fejembe, 
Istenem.
Én is fi atal vagyok még a feladatra, amelyre hívsz. 
Milyen mulatságos is ez: presbiter vagyok: 
tehát „vén”, 
pedig éveim száma még nem indokolná 
ezt a „rangot”…
Alig töltöttem be a harmincat.

Először a gyermekbibliakörbe jártam, 
majd az ifi  következett – és most itt vagyok, fi atal 
presbiterként a többi, idősebb testvér között.
Nem tudom, hogyan kell jól „presbiterkedni”.
Azt azonban érzem, 
hogy vannak és lesznek majd olyan feladatok, 
amikor képviselhetem a fi atal nemzedék látásmódját, 
szempontjait.

Hiszen a gyülekezetünk jövője a tét…

Jó, hogy megbíztál ezzel a szolgálattal, Istenem.
Jeremiással együtt engem is vigasztal, 
erősít igéd:
„Ne félj, mert én veled leszek!”

Köszönöm.
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Amikor nincs egyetértés 
köztünk
Nézeteltérésem van a lelkészemmel, Istenem. 
Másképp gondolkodunk ugyanarról a dologról.
Nem tudom, hogy mi a jobb megoldás: hagyjam rá 
az egészet vagy küzdjek a magam igazáért?
Tudom, az lenne a jó, ha közös megegyezésre jut-
nánk. Próbálom, de nagyon nehéz.

Kérlek, segíts, hogy megértsem az ő szempontjait, 
de mégse legyek megalkuvó, megalázkodó,
csak hogy elkerüljem a konfl iktushelyzetet.
Adj nekem bölcsességet és főleg: 
elegendő, nagy szeretetet!

Új lelkészt keresünk
Lelkészválasztásra készülünk, Istenünk.
Néhány hete olyan a gyülekezetünk, mint egy felboly-
dult méhkas: tanácskozunk, tanakodunk, latolgatjuk 
a lehetőségeket.
Mostanában mindenkit az foglalkoztat, hogy ki le-
gyen az új lelkészünk, még az utcán is erről beszél-
getünk. Szeretnénk jól dönteni. És áldd meg azt a 
lelkészt is, akit végül megválasztunk.
A te kezedben, a legjobb helyen tudjuk gyülekeze-
tünket. Biztosak vagyunk benne, hogy reményt és 
jövőt adsz nekünk.
Hiszen te azt akarod, hogy nyájad ne széledjen el.
Maradj velünk, vezesd népedet!
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 Presbiterválasztás
Presbiteri választás van. Urunk hozzád fordulunk,
presbiteri jelölteket mutass nekünk, hű Urunk. 
Mi csak külsőképp ismerjük, Te szívük is ismered,
már most tudod: szolgálnak-e hűségesen majd Neked.
Választásuk: hat évre szól, mint viselik magukat 
különböző helyzetekben, megtartják-e szavukat!
Nem elég, ha gyűléseken megjelennek pontosan, 
terheket is vállalni kell, mit nem kedvelnek sokan.
Példás családi életük lássuk szavak nélkül is, 
munkájuk nem csak mi látjuk, látja azt a Krisztus is! 
Legyen példakép előttük Péter, az ősz presbiter, 
lélekmentés hevítette, és nem látható siker. 
Gyülekezet presbitere megpróbált ember legyen,
gyülekezet munkájában hűségesen részt vegyen.
Gyülekezet lelkészével az egységet keresse, 
a rábízott testvéreket mint önmagát szeresse. 
Gyülekezet alkalmait látogassa boldogan, az igéből 
tudhatja meg, új hona a mennybe’ van!

Imádságot meghallgató dicsőséges Istenünk, 
presbiteri választáshoz bölcsességet adj nekünk!
Presbiterré azt válasszuk, ki hűséggel jár Veled, 
szolgálata akkor lesz majd Néked tetsző tisztelet!

Pecznyík Pál 
Celldömölk, 2011. december 14.
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Ki a jó presbiter?
Sokszor felteszem ezt a kérdést magamban, 
de a válaszaim nagyon töredékesek.
Igazából nem is merek felelni erre…
Tudom, hogy mások is gondolnak rá, 
amikor nehezen megy a gyülekezetünk élete.
Hol vannak a jó presbiterek, 
akik építik a közösséget,
akik összetartják a híveket,
akik segítik a lelkészt,
akik elmennek a templomtól elszakadtak otthonába,
akik  imádkoznak a gyülekezetért,
akik nagyon ritkán vitatkoznak, 
akik egymás nézeteit tisztelik
és a különbségeket jól kezelik?

Kik a jó presbiterek?
Nem tudok felelni a kérdésre,
mégis látok egy kirajzolódó Krisztus arcot,
aki biztat erre az önvizsgálatra
és éppen Rajta nyugszik, 
nála van a különleges válasz:
ezt a rövid kérdést tedd fel holnap is magadnak,
ismételgesd naponta,
mert minden új nap új feleletet ad neked.

A jóság mindig újra születik éppen ott, 
ahol te fáradozol.
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Presbiterek
Kinek lelke vágyik a fényre,

kinek kenyere az Úr igéje, 
és kenyeréből másnak is szel,

az presbiter.

Kinek van szeme 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 fi gyel,
az presbiter.

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

de kedves élet Isten előtt: 
megáldja és megszenteli őt.

Füle Lajos
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Átragyog-e rajtunk?
Benéz a nap a templomablakon. 

Átragyog a színes ruhájú 
tizenkét férfi alakon. 

Tarka foltokat vet a padsorokra, 
s a kisfi úra édesanyja mellett. 
Az nézi egy ideig álmélkodva 

a szép mozaik templomablakot, 
a tizenkét sugárzó alakot. 

Aztán kérdez, legrosszabbkor talán. 
Megkérdi: „Kik azok, édesanyám?”

Tart még az igehirdetés. 
Édesanyja csak arra fi gyel. 

S a kis kérdezőt súgva, hirtelen 
egyetlen szóval csendesíti el: 

„Keresztyének!” 
S hangzik tovább a prédikáció, 

szól az orgona, zeng az ének.

„Gyerekek!” – vetődik fel hittanórán 
néhány nap múlva váratlan a kérdés: 

„Milyen emberek a keresztyének? 
Ki mondja meg nekem?” 

S a kis csapat nagy igyekezettel 
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfi ú jelentkezik. 
– Tanítója ilyen feleletet 

egyhamar újra aligha kap. – 
„A keresztyének olyan emberek, 

akiken átsüt a nap!”
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Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés 
tovatűnő évek alatt: 
átragyog-e, átsüt-e rajtad, 
átragyog-e rajtam a Nap?!

Túrmezei Erzsébet
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Lelkész imádsága 
segítőkért

Istenem! 
Hálát adok neked a régi, hűséges munkatársakért 

a gyülekezetünkben. 
Adj erőt most az újak gyűjtésére is!

Hamar el tudok csüggedni, 
ha kevesebben vannak ma, mint tegnap.

Bizonytalanná válnak a szavaim, ha eltűnnek 
a stabil és öröknek hitt régiek mellőlünk, 

és csupán elvétve, 
itt-ott látok fi atalt 

és új segítő testvéreket a templomunkban.

Figyelmeztess időben, 
hogy a jövő a te kezedben van,

de ez nem ok az én lustaságomra, 
hogy nehezen induljak az emberek után.

Lendíts ki ok nélküli passzivitásomból!

Ébressz fel és adj jó mondatokat a nyelvemre, 
amikor új arcok jelennek meg közöttünk.

Tedd elevenné a közeledésünket a szokatlanhoz, 
az újhoz, a másféléhez.

Adj vonzó és közvetlen találkozásokat idegenekkel,
készíts utat a „nehéz” emberekhez is.

Mutasd meg, mindig vagyunk annyian, 
hogy küldetésünk ne legyen hatástalan,

és senki se maradjon 
magára a gyülekezetünkben. 
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Áldás
Áldás szálljon rád a magasságos Istentől

Töltsön be téged a Világosság és a Bölcsesség Lelke
Ragadjon meg téged az Elköteleződés és a Hűség 
Lelke
Formáljon át a Jóság és az Alázat Lelke
Gazdagítson az Élet és az Erő Lelke

Legyen tekinteted nyílt és szíved őszinte
Találd meg a neked készített ajándékokat
Szeresd a feladatokat, amelyekkel Isten megbíz téged
és az embereket, akik felé lépteidet irányítja

Áldás szálljon rád a magasságos Istentől 
Legyen életed szabadsággal és szépséggel teljes
a Lélek erejével járj, szólj, cselekedj –
hogy sokan gazdagodjanak általad

* * *

Erősítsen meg téged a szerető Isten,
aki elhívott szolgálatára.
Adjon neked jóságában gyökerező mély bizalmat,
lelkesedni képes szívet, találékony szeretetet.
Őrizzen meg téged a hit zarándokútján,
ajándékozzon meg a tevékeny élet örömével,
a közösség megtartó erejével, 
hogy áldás lehess: 
jó ember, igaz tanú –
Isten szeretetének jele a világban!
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Néhány kérdés 
önmagunkhoz

Van-e bátorságom ahhoz, hogy „látó” módon ter-
vezzek?

Találtam már elég kincset mások életében, amelyet 
szeretnék megőrizni bennük és a gyülekezetünkben?

Mennyire ragaszkodom a szívemből is gyülekezetünk 
öröméhez vagy bánatához?

Megvédem-e a lelkészünk jó hírét akkor is, amikor 
kikezdik, és olcsó pletykákat terjesztenek róla?

Van-e olyan bizalmi kötődésem a lelkészemhez és 
presbitertársaimhoz, hogy a kritikámat is bátran el 
tudom mondani nekik?

Vagyok-e néhány embernek biztos támasza a gyü-
lekezetben?

Fordulnak-e hozzám gondjaikkal az emberek?

Nem sajnálom néha önzésem miatt az adományomat, 
energiámat a gyülekezettől?

Képes vagyok arra, hogy felszabadultan ajándékoz-
zak másoknak?

Elfogadom alázattal az engem ért bírálatokat?

Ismerem a rossz tulajdonságaimat?

presbiterfuzet_5_5.indd   168presbiterfuzet_5_5.indd   168 2012.03.09.   10:38:062012.03.09.   10:38:06



169

Mikor engedtem, hogy mások szavai tükröt tartsa-
nak elém?

Észrevettem és megköszöntem már a lelkészünk 
munkáját?

Miért és hányszor marad üres a helyem a templom-
ban? 

Hívtam-e már személyesen valakit „távolról” a gyü-
lekezetbe?

Örülök annak, hogy aktív lehetek a közösségben?

Megköszöntem-e imádságban Istennek a presbiteri 
élet áldásait?
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Én, N. N. 
esküszöm az élő Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek egy igaz Isten, 
hogy presbiteri tisztségemben 
egyházunk törvényes rendjét
elfogadom és megtartom;
gyülekezetünk belső békéjét
őrzöm és építem;
ebben egyházi elöljáróimat
készségesen támogatom;
magam is példásan élek,
és tisztségemmel járó feladataimat
legjobb tudásom szerint
hűségesen végzem el.
Isten engem úgy segéljen / Isten segítsen erre.
Ámen.
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