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AJÁNLÁS 
 
A PRESBITERI TISZT 

                                   Isten különös ajándéka. 

Nem magától értetődő dolog az, ha valaki a pres-

biteri szolgálatra nyert elhívást, és ezt hittel vál-

lalja. Isten kegyelmének és különös szeretetének 

jele ez a megbízatás. 

Nagy a felelősségük és nagyon szép a mun-

kájuk a presbitereknek! Tisztük olyan nagy fel-

adatot hordoz, amelyet nem is lehet másként jól 

betölteni, csak buzgó imádsággal, sok tusakodás-

sal, állandó belső lelki küzdelemmel és folytonos 

tanulással. Így lesz hitele szolgálatuknak, így di-

csőítik meg szolgálatba állító Urukat. 

A Magyarországi Református Egyházban 

több mint húszezren viselik a kitüntető presbiter 

nevet. Bárcsak mindnyájan a szó bibliai értelme 

szerint láthatnák el a feladatukat és töltenék be 

küldetésüket! 

Ez a kis füzet a presbiteri tiszt betöltéséhez 

oly módon kíván segítséget nyújtani, hogy egyfe-

lől feltárja a tisztség bibliai és reformátori értel-

mét, másfelől rámutat a presbiterséggel együtt 
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járó feladatokra és felelősségre. Meg vagyunk 

győződve arról, hogy a PRESBITEREK 

KISKÁTÉJA jó támpontokat tud adni a 

gyülekezeteknek az alkalmas presbiterek 

kiválasztásához, legfőbbképpen pedig a 

Presbiter Testvéreket segíti abban, hogy 

tisztségük szentírásbeli értelmének megis-

merésében elmélyüljenek.  

Kívánjuk, hogy e könyvecske késztesse min-

den olvasóját lankadatlan könyörgésre azért, 

hogy Isten Szentlelke ajándékozza meg Presbiter 

Testvéreinket a tisztük betöltéséhez szükséges 

kegyelmi ajándékokkal, illetve gerjessze fel 

bennük azokat! 

A Debrecen Nagytemplomi Református Egy-

házközség köszönetét fejezi ki presbiterének, 

Dr. Gaál Botond professzornak, aki hiányt pótló 

munkájával a mindenkori presbiteri tisztújítás 

idején hasznos segítséget kínál a református 

gyülekezeteknek. 

 

A KIADÓ  
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“Isten azért, hogy az Egyházat összegyűjtse, il-

letve létrehozza, vezesse és megtartsa a maga 

számára, mindig választott, választ ma is, és fog 

is választani szolgákat, amíg csak egyház lesz a 

földön. Tehát az egyházi szolgák eredete, intéz-

ménye és feladatköre nagyon régi időkre megy 

vissza és Istentől van, nem pedig valami új 

dolog vagy emberi találmány. Tudna ugyan a 

maga számára Isten közvetlenül, a saját erejéből 

is egyházat alkotni az emberek soraiból, de 

inkább az emberek szolgálata által és az 

emberekkel együtt akarta ezt megtenni. Ezért az 

egyházi szolgákra nem úgy kell tekinteni, mint 

csupán a maguk által választottakra, hanem 

mint Isten szolgáira, akik révén Isten az 

emberek üdvösségét munkálja.” … 

 
MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS, XVIII. fejezet 
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PRESBITEREK  KISKÁTÉJA 
 

“Isten munkatársai vagyunk: Isten 

szántóföldje, Isten épülete vagytok.” 

(1Kor 3,9) 

 
1. Honnan ered a presbiter név?  

A preszbüsz (presbys) görög szó, idős em-

bert, öreg embert jelent. Ennek a melléknévnek a 

középfoka a preszbüterosz (presbyteros), azaz 

két férfi közül az idősebb. A hellén korszakban 

gyakran használták főnévi értelemben is, és a 

keresztyénség a gyülekezet véneit, bölcs 

irányítóit jelölte ezzel a szóval. A zsidóknál is 

megvolt ez a hagyomány, s a zökéním héber szó 

a nép időskorú, tapasztalt vezetőit jelentette, ami 

megfelel a presbyteros kifejezésnek. A 

Bibliában igen gyakran előfordul mindkettő. A 

magyar nyelvben a presbiter szó honosodott 

meg.  
 

2.  Hogyan alakult ki a presbiteri tisztség? 
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Az első keresztyén gyülekezetek 

létrejöttekor még éltek az apostolok. Nagy 

tekintélynek örvendtek, s ők gondozták, 

irányították ezeket a közösségeket. A 

gyülekezetek számának növekedésével azonban 

a munka megosztása is szükségessé vált. Először 

azt olvassuk, hogy az apostolok munkájának 

segítésére a jeruzsálemi gyülekezet hét 

“Szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfiút” 

választott. (ApCsel 6,3) Egy-két évtizeddel ké-

sőbb pedig a Római Birodalom más vidékein lét-

rejövő új gyülekezetek már “véneket” 

választottak (ApCsel 14,23; 20,17kk.; Tit 1,5), s 

ezeket változatos módon különböző nevekkel 

illették: diakónusok, presbiterek, püspökök, 

pásztorok, evangélisták, próféták, tanítók. Ezek 

az elnevezések többnyire a gyülekezeti 

elöljárókat jelentették, de még nem volt 

pontosan tisztázott a feladatkörük. Szolgálati 

területük legtöbbször átfedte egymást. Rangsor 

sem volt közöttük. Az efézusi gyülekezetben már 

jól kiépített szervezetről beszél Pál apostol: “Ő 

adott némelyeket apostolokul, prófétákul, 

evangé-listákul, némelyeket pedig pásztorokul és 

tanítókul, hogy a szenteket felkészítse a szolgálat 
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munkájára, a Krisztus testének építésére.” (Ef 

4,11-12) Bizonyos idő elteltével két tisztség 

használata vált gyakoribbá (Tit 1,5-8), a pres-

bitereké és a püspököké. A püspök (episzkoposz) 

felvigyázót jelentett. Mindkét tisztség különösen 

is előtérbe került az igehirdetés és a gyülekezeti 

kormányzás terén végzett szolgálatban. A Szent-

írás tanúsága szerint abban a korban még nem 

tettek különbséget a két tisztség között, értelme-

zésüket tekintve ezek is felcserélhetők voltak. 

(ApCsel 20,17. és 28.)  
 

 

3. Voltak-e presbitériumok az első gyülekezetek 

korában? 

Ha nem is pontosan a mai formában, de 

voltak “presbitériumok”. Mind az Ószövetség, 

mind pedig az Újszövetség arról tanúskodik, 

hogy Isten választott népe életében egyaránt 

megvolt az egyéni és testületi vezetés formája. 

Mózes mellett segítőként jelent meg a “nép 

véneinek” közössége (2Móz 19,5kk.), de az 

ősegyház is először az apostolok szolgálatának 

segítésére választotta a már említett, vagy olykor 
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a külön névvel nem is jelölt tisztségviselőket. Az 

apostolok halála után eme tisztségek közül 

emelkedtek ki a gyülekezetek egyéni vezetői. A 

történészek szerint a gyülekezetek testületi 

vezetése, azaz a reájuk bízott felelős “vigyázás” 

(ApCsel 20,28) és a “véneknek való 

engedelmesség” (Zsid 13,7) erősebb szerepet 

játszott az egyéni kormányzásnál. A testületi ve-

zetés a keresztyénség első 300 évében jelentős 

volt, de közben fokozatosan – történelmi 

okokból – az egyház úgy alakította szervezetét a 

sokféle külső támadás ellen, hogy a hierarchikus 

papi vezetés került előtérbe. A püspöki 

rendszert, illetve a pápai kormányzás 

kialakulását ebben a folyamatban kell 

elhelyeznünk. A 4. századtól a “vének 

közösségének”, mai kifejezéssel a “presbité-

riumoknak” a testületi vezetése elhalványult az 

egyház életében. 
 

 

4. Hogyan és mikor került ismét előtérbe a 

presbitérium szerepe? 
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Mivel a presbiteriális egyházkormányzás az 

első keresztyén gyülekezetek életéhez 

hozzátartozott, Zwingli, Kálvin és Bullinger 

reformátorok újították föl ezt a gyakorlatot 

Zürichben, Strassburgban és Genfben. A 

reformáció tanításának egyenes következménye 

lett az egyetemes papság elve, azaz annak a 

hangsúlyozása, hogy Krisztuson kívül nincs más 

közbenjáró, nincs tehát papi közvetítés az ember 

és Isten között, hanem helyette van a boldogan 

hitvalló és engedelmesen szabad keresztyén 

hitélet. Így a Krisztus szolgálatára nézve már 

valamennyi gyülekezeti tag egyenlő jogokkal bír, 

nincs közöttük többé hierarchikus különbség. 

Ezért a gyülekezetek visszatérhettek a minél 

biblikusabb egyházkormányzás újbóli beveze-

téséhez, a választott presbitérium útján megvaló-

suló “önkormányzáshoz”. 
 

 

5. Mire alapozták a reformátorok a presbiteri 

tisztség hangsúlyozását? 

A Szentírás tanítása szerint mindenkinek van 

kegyelmi ajándéka. (1Kor 7,7) Krisztus gyüleke-
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zetében, az egyházban az ajándékok különböző-

sége szerint, de mindenki egyenlőképpen 

szolgálhat. Kálvin a Róm 12 és az 1Kor 12 

alapján ugyanezt hangsúlyozta, s joggal 

következtetett arra, hogy “megvolt tehát 

kezdettől fogva minden egyes egyháznak a maga 

tanácsa, mely kegyes, tekintélyes és szent 

férfiakból állott, …” (Institutio 4. kv. III.8.) Ezek 

voltak a presbiterek. A kálvini elgondolás szerint 

az igehirdetés, a tanítás, a szeretetszolgálat és az 

igazgatás lefedi azokat a területeket, melyek által 

az evangélium hirdettetik, s az egyház szolgálata 

pedig az élet gyakorlatában kiteljesedik. A 

korábban fölsorolt tisztségviselők is ezeket a 

szolgálatokat végezték az ősgyülekezetben. 

Abban az időben a presbiter lehetett felügyelő, 

lelkigondozó és igehirdető egyszerre. Péter 

apostol pedig úgy mutatja be magát, mint pres-

bitertársat. (1Pt 5,1) Amikor tehát a reformá-

torok egyfajta bibliai rend kialakítására igyekez-

tek, korántsem a tisztségek rangsorára tették a 

hangsúlyt, hanem az elhívásból eredő tiszta 

szolgálatra. Ezért a presbiter és a püspök 

tekintélye egyenlő. Mai nyelvre lefordítva, a 

presbiterek és az igehirdetők a kormányzás 
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szempontjából egyenlő felelősséggel és 

terhekkel köteleztetnek el.  
 

 

 

 

6. Miért van akkor szüksége a gyülekezetnek 

lelkipásztorra? 

A lelkipásztor az ő személyes, belső elhívása 

alapján választotta hivatását. Elsősorban az ige-

hirdetés szolgálatáért végzett elmélyült tanulmá-

nyokat, s a gyülekezeti kormányzásban a 

presbiterekkel közösségben vesz részt, a 

presbiterek pedig a lelkipásztor igei irányítására 

kell figyeljenek. A presbiterek általában nem 

lelkészi képzettségűek. A reformáció igei 

értelmezése szerint nincs külön papi rend, van 

azonban Isten igéjének szolgájaként, azaz a 

minister verbi Divini értelmében vett papi tiszt, 

mely szerint a pap mint “Krisztus szolgája és 

Isten titkainak sáfára” lép az apostolok nyomába. 

(1Kor 4,1) A református lelkipásztor azért pap, 

mert az Ige szolgája! De az egyetemes papság 

elve szerint – mint ahogy bármely gyülekezeti 
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tag – a presbiter is lehet “pap”. Kérdezhetjük 

akkor, miben különbözik egymástól a kettő? 

Abban, hogy az igei tanítás szerint a kegyelmi 

ajándékok különböznek, sőt azok mértéke is kü-

lönböző. (Róm 12,6; 1Kor 12,4; Ef 4,7) Ezért 

kell a lelkipásztornak arra figyelnie, hogy az 

igehirdetés vonatkozásában a saját kegyelmi 

ajándéka szerint ő többre kötelezett, a helyes 

igeszolgálatért minősítetten felelős. A presbiter 

is felelős az igehirdetés szolgálatáért, de tudnia 

kell, hogy a lelkipásztornak milyen áldozatot 

kellett hoznia és milyen alázatot kellett vállalnia 

a felelősebb hivatásra való teológiai és lelki 

felkészülés során. Ha pedig egy lelkipásztorra a 

gyülekezeteknek szüksége van, akkor őt az egész 

egyház közössége föl is szenteli, és ezáltal 

megerősíti a szolgálatban a külső elhívás által, s 

így kinyilvánítja alkalmasságát és 

választhatóságát. Így volt ez a bibliai időkben is. 

(ApCsel 13,2-3) 
 

 

7. Mi a szolgálata a presbiternek a gyüleke-

zetben? 
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A “nép vénei” nem csupán a választott nép, 

illetve az ősgyülekezet képviselői voltak. A pres-

biterek sem csak valamilyen “népképviseleti” 

választottak, hanem valóságosan is vezetők, akik 

elhívást kaptak a kormányzásra (Zsid 13,7), az 

irányításra (1Kor 12,38). Korántsem valamilyen 

magisztrális méltóságot képeznek, hanem mint 

“elöljárók az Úrban” (1Thess 5,12) vannak meg-

különböztetve. Így, és csakis így vannak fölru-

házva vezetői felelősséggel és tekintéllyel. – A 

presbiteri szolgálatnak ma már nem követelmé-

nye, hogy e tisztségre választottak a “gyülekezet 

vénei” közül kerüljenek ki, hanem helyt kaphat-

nak e vezetői szolgálatban a fiatalabb nemzedék 

tagjai is, a hitük gyakorlásában érett nők és fér-

fiak egyaránt.   
 

 

8. Hogyan történik a presbiterek kiválasztása? 

A református egyházban a presbiteri tiszt-

ség azért a legmagasabb tisztség, mert a pres-

bitereket a gyülekezet választja. Így tanít erről a 

Második Helvét Hitvallás is a XVIII. fejezet-

ben. A helyes tehát az, ha a gyülekezet nem a 
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maga jelöltjét, hanem a Szentlélek segítségül 

hívásával az Isten választottját keresi a “tetszék 

a Szentléleknek és nekünk” (ApCsel 15,28) igei 

szabály szerint. Ami pedig a hívő gyülekezet vá-

lasztását illeti, sohasem szabad a “tetszék ne-

künk és a Szentléleknek” fonák, igeellenes mód-

szerrel élni. Ahol az emberi érdekek, vagy becs-

vágyak szerint mérlegelnek, majd pedig arra em-

beri módon ráütik a Szentlélek pecsétjét, az ide-

gen a Krisztus gyülekezetétől. A presbiterek ki-

választásakor a gyülekezetnek azt kell 

mérlegelnie a hite által, hogy kiben-kiben milyen 

kegyelmi ajándékokat ismert föl (1Kor 12,4; 

Róm 12,6), és ezek a kegyelmi ajándékok milyen 

mértékben vannak meg a jelöltekben (Ef 4,7; 

16). Tehát a Szentlélek által elhívott emberek, 

azaz a gyülekezet tagjai ismerik föl, illetve 

ismerik el a másik emberben a Szentlélek 

ajándékát, illetve annak alkalmasabb mértékét 

egy bizonyos szolgálatra.  

 

 

9. Miért választ a gyülekezet presbitert? 
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A presbiter nem “képviselő”, nem egy gyüle-

kezeti csoport reprezentánsa, hanem az egész 

gyülekezet elöljárója. Megválasztásával a gyüle-

kezet felruházza azzal a bizalommal és felelős-

séggel, hogy az egész gyülekezet nevében dönt-

sön, szavazzon vagy járjon el. Azért nem “nép-

képviseleti” tisztséget tölt be, mert felhatalmaz-

tatott a hivő gyülekezet által a helyettük és 

nevükben történő felelős döntésre az egész anya-

szentegyház dolgaiban. A gyülekezet bizalma 

folytán a presbiterség így a hivő élet látható jele, 

a hitben érett gondolkodás bizonysága és a 

Krisztus ügye melletti legbelső személyes 

elkötelezettség tanúsága. A presbiter 

nyilvánvalóan állandó kapcsolatot tart fenn a 

gyülekezet tagjaival, de a döntéseit hitben, 

legjobb lelkiismerete szerint ő maga hozza a 

gyülekezete javára és Isten dicsőségére, és 

sohasem az emberi érdekek szerint. Ezért bízik 

meg benne a gyülekezet és elfogadja azt is, ha a 

presbiter másképpen döntött, mint ahogyan ők 

elgondolták.  
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10. Miben különbözik a presbiteriális egyház-

kormányzás más egyházkormányzati rend-

szertől? 

Általában minden felekezetnek sajátos veze-

tési rendszere van. Az egyszerűség kedvéért álta-

lánosítunk és ezeket történeti kialakulásuk 

szerint három különböző csoportra osztjuk.  

A püspöki egyházkormányzat lényege az, 

hogy ebben a rendszerben is van zsinat, vagy ta-

nács, de mindig a püspökök elnöklete alatt, a 

felülről való kormányzás hatalmával fölruházva. 

A tisztségviselőket is a felsőbb egyházi vezetők 

nevezik ki, de az egyházszervezet alakítása is 

felsőbb döntés eredménye. A magyar reformátu-

sok ezt az egyházkormányzati rendszert a római, 

vagy a görög katolikus testvérek gyakorlatából 

ismerhetik leginkább. 

A presbiteriánus vagy presbiteriális egyház-

kormányzat úgy működik, hogy az egyes 

gyülekezetek is ténylegesen részt kapnak a 

kormányzásban azáltal, hogy ők választják meg a 

presbitériumukat, s a presbitérium jelölése 

alapján a lelkipásztorukat. Miután megválasz-

tották a presbitériumot, a továbbiakban a 
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gyülekezet életét illető minden kérdésben, de 

még az egyházkormányzás szervezeti felépítése 

tekintetében is, a gyülekezet nevében és 

fölhatalmazásával a presbitérium mint testület 

dönt. A presbitérium döntését a gyülekezet 

elfogadja. 

A kongregacionalista egyházkormányzás 

sok tekintetben megegyezik a presbiteriánussal, 

azonban nem ismerik el a magasabb szervezeti 

egységek (egyházmegye, egyházkerület, zsinat) 

kormányzói tekintélyét. Ezért olykor őket 

függetleneknek is hívják. A presbiter ebben a 

rendszerben nem dönthet a gyülekezete nevében, 

hanem minden ügyet “vissza kell vinnie” a 

gyülekezet döntési hatáskörébe. 
 

 

11. Miért nevezzük a Magyarországi Református 

Egyházat presbiter-zsinati rendszerű egy-

háznak? 

A presbitereket a magyar református 

gyülekezetek maguk választják a presbiteriális 

elvek szerint, a presbitériumok pedig úgy 

döntöttek mindmáig, hogy az egész egyházi 
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szervezetüket az egyházmegyei, egyházkerületi 

és zsinati rendszer szerint építik föl. Az 

egyházmegyéknek és egyházkerületeknek van 

tanácsuk, közgyűlésük, az országos egyháznak 

pedig van zsinata, legfelsőbb törvényhozó 

testülete. Valamennyi testületbe – amely a 

maga nemében mind nevezhető zsinatnak – a 

presbitériumok választása alapján kerülhetnek 

be az azt alkotó tagok. Ebben a rendszerben a 

kormányzás és a szervezeti élet a gyülekezetek 

által választott presbitériumoktól függ, sőt 

magát a zsinatot is mint legfelső törvényhozó 

testületet a presbitériumok közakarata hozta 

létre. Az így létrehozott felsőbb testületek 

törvényes döntéseit a presbitériumnak el kell 

fogadnia. A presbiter-zsinati egyházkor-

mányzási rendszer egy sajátos “demokráciát” 

jelent, amely a történelmi múltban a modern 

politikai demokráciának is alapjául szolgál-

hatott. 

 

 

12. Miért maradt meg a magyar reformátusság 
körében a püspöki tiszt? 
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Tudnunk kell, hogy a Szentírás csak útmuta-

tást adhat, az ősgyülekezetek pedig csak mintául 

szolgálhatnak, de a keresztyénség kezdeti 

korszakának kormányzati rendszere alapján nem 

alkotható meg az egyházkormányzás örök időkre 

szóló, uniformizált mintája. Az egyes korok és 

helyzetek más-más megoldást igényelnek, s ezzel 

a szabadsággal lehet élni. A magyar református-

ság történelmi helyzete, különösen is a 16. és 17. 

században olyan volt, hogy célszerűbb volt meg-

őrizni a püspöki tisztséget és egyúttal kialakítani 

a presbiteri rendszert. Őseink az egyéni és 

közösségi kormányzás réges régi bibliai 

megoldását alkalmazták az akkori 

egyházformáló és nemzetmentő történelmi 

helyzetben. A püspöki tisztség református 

értelmezése jelentős részben különbözik a kato-

likus egyházak hierarchiájának értelmezésétől. 
 

 

13. Mikor alakult ki a presbiteri rendszer a 

magyar reformátusság körében?  

Az 1567. évi Debreceni Zsinaton a Második 

Helvét Hitvallás elfogadásával létrejöttek a pres-

biteri rendszer elvi és hitelvi feltételei. Ezt a 
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döntést előkészítették a Debrecen-Egervölgyi 

Hitvallás (1561) és a Tarcal-Tordai Hitvallás 

(1562) presbiteriális egyházkormányzásra 

vonatkozó tételei, valamint más korábbi 

határozatok. Ezt követően lassan formálódott a 

presbiteri rendszer, s csak a l7. században a 

Dunántúlon és a Dunamelléken kezdődött a 

presbitériumok létrehozása, majd a 17. század 

második felétől a puritánusok fáradozása révén a 

presbitériumok száma egyre növekedett, és így a 

presbiteri rendszer általános egyházkormányzati 

tényezővé vált. Annak egyházjogi 

megalapozásában jelentős szerepet játszottak az 

1734. évi bodrogkeresztúri konvent, az 1791. évi 

budai zsinat és az 1881. évi debreceni zsinat 

végzései.  
 

 

14. Mi a Szentírás tanításának summája a pres-

biteri tisztségre vonatkozóan? 

Pál apostol foglalja ezt össze a legszebben, 

amikor az efézusi gyülekezettől elbúcsúzik: “Vi-

seljetek gondot azért magatokra és az egész 

nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká 
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tett az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, 

melyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 

20,28) 
 

 

15. Mit jelent az, hogy “viseljetek gondot maga-

tokra”? 

A presbitereknek tudniuk kell, hogy ők “pél-

daképei a nyájnak”.(1Pt 5,3) Ezért választattak 

meg! A gyülekezet megtapasztalta a Krisztus 

szeretetében való buzgóságukat, a bibliás 

kegyességüket, a nem ingadozó hitüket, a 

vezetésre alkalmas bölcsességüket, a békességre 

és szeretetre igyekvő magatartásukat, a 

gyülekezet hitélete iránt tanúsított 

felelősségérzetüket, az úrvacsorában való 

példaadó részvételüket, a mindennapi munkában 

mutatott becsületüket, az embertársaikkal szem-

beni türelmüket, a rászorulók iránti irgalmassá-

gukat, az anyagiak terén hozott áldozatukat, a 

közügyekben való jártasságukat, a családi éle-

tükben mutatott jó példájukat. Ezek azok a na-

gyon fontos követelmények, amelyek valakit a 

gyülekezet vezetésére alkalmassá tesznek, s 
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ezekben szükséges “elöljárni”, “magukra gondot 

viselni”, hogy valóban példák lehessenek 

minden ember előtt, és ezáltal váljék hitelessé a 

vezetői szolgálatuk. Kálvin általános tanácsát 

érdemes ma is megszívlelni: “… csak olyanok 

választassanak meg, akik a tudományukban józa-

nok, tiszta életűek és semmiféle olyan hibájuk 

nincs, ami őket tekintélyüktől megfoszthatná,…” 

(Institutio 4. kv. III.12.) 

 

 

16. Mit jelent az, hogy “viseljetek gondot a 

nyájra”? 

A “nyáj legeltetése” igen sokrétű feladat. Eb-

ben a lelkipásztornak a legfőbb segítője a presbi-

ter. Így önállóan részt vehet a gyülekezeti tagok 

lelkigondozásában, a hitoktatói munkában, a 

betegek látogatásában, a rászorulók 

vigasztalásában, a fegyelem gyakorlásában, az 

anyagi ügyek intézésében, az istentiszteleti hely 

és alkalmak méltó rendjének megtartásában, a 

diakóniai munka szervezésében, az ige és a 

sákramentumok helyes szolgálatában, az ifjak 
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konfirmációra való felkészítésében, és még 

megannyi időszerűen adódó szolgálatban.  

 
17. Hogyan végzi a munkáját a presbitérium? 

A presbitérium munkájának végzése nincs 

túlszabályozva az egyházi törvények által. Min-

den gyülekezetnek vannak saját hagyományai, 

munkaterületei, s általában van kialakult 

szolgálati rendje. A presbitérium mindig ehhez 

igazítja munkáját, s a gyülekezet jó előmenetelét 

figyelembe véve tervezi a jövőt. Példaként 

említhető meg az a gyakorlat, mely szerint a 

presbitérium a saját tagjai sorából létrehozza a 

speciális bizottságait. Sok helyen működik a 

missziói bizottság, a diakóniai bizottság, az 

ifjúsági ügyekért felelős bizottság, a pénzügyi 

bizottság, a fegyelmi bizottság, az építésügyi 

bizottság és egyéb bizottságok a gyülekezeti élet 

sokrétűségének megfelelően. A munkaterületek 

kialakításában a presbitériumnak szabadsága 

van. A presbiteri gyűlések tartásának rendjét az 

egyházi törvények szabályozzák.  
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18. Mi a törvényes módja a presbiterek válasz-

tásának? 

A presbitereket a gyülekezet választja a min-

denkor érvényes választójogi törvény szerint. 

Ezt a törvényt a Magyarországi Református 

Egyház Zsinata alkotja. A választás módjának 

részletes törvényi szabályozását a gyülekezet 

lelkipásztora ismerteti a törvény előírásai 

szerint. A megválasztott presbiterek alkotják a 

gyülekezet presbitériumát, s ugyancsak a 

gyülekezet választja meg főgondnokát vagy 

gondnokát is.   

 

*  *  *  *  *  
“Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket 

megcselekedhet, feljebb hogynem mint kérjük vagy 

elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak 

légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által 

nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen!” (Ef 

3,20-21) 

 

 FÜGGELÉK 

 

A presbiteri eskütétel kérdései, feleletei 

és szövege 
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Kérdések: 

1. Miután egyházközségünk Testvéreinket 

presbiterré, pótpresbiterré, illetve főgondnokká, 

gondnokká választotta, megkérdezem, is-

meritek-e az egyházi törvények és szabályrende-

letek presbiterekre és gondnokokra vonatkozó 

rendelkezéseit? 

Felelet: Ismerem, és azokat magamra nézve 

kötelezőnek fogadom el. 

2. Hajlandók vagytok-e az Isten és a 

gyülekezet színe előtt magatokat esküvel is 

elkötelezni a presbiteri, gondnoki tisztséggel 

járó feladatok teljesítésére? 

Felelet: Isten megsegítő kegyelmében bízva, 

igen. 

 

 

 

Eskü: 

Jobb kezeteket a szívetekre téve, mondjátok utá-

nam az esküt: 
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Én … esküszöm a Szentháromság Istenre, hogy 

a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat, 

szolgálatomat Isten dicsőségére, egyházunk 

épülésére és népünk javára, a Magyarországi 

Református Egyház rendjében úgy igyekszem 

teljesíteni, hogy az egyház hasznát mindenkor a 

magam hasznának elébe helyezem. Isten engem 

úgy segítsen. Ámen. 
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Az egyházi törvények 
főgondnokra/gondnokra, presbiterekre 

vonatkozó rendelkezései 
(1994. évi II. tv.) 

 

 

A főgondnok vagy gondnok(ok) 

44. § (1) Minden egyházközségben a törvény-

ben megállapított kötelességek teljesítésére a 

legalább 3 évi presbiteri szolgálattal rendel-

kező presbiterek közül gondnokot vagy gond-

nokokat kell választani. 

(2) Több gondnok választása esetén főgond-

nokot kell választani. 

(3) A gondnok – több gondnok – választása 

esetén a főgondnok a presbitérium lelkészi 

elnökével alkotja az egyházközség elnökségét. 

45. § Az egyházközségi főgondnok vagy 

gondnok hatáskörébe tartozik: 
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a. a presbitériumot a lelkipásztorral 

együtt összehívja és a gyűlés társ-

elnöke,  

b. a lelkésszel együtt képviseli az egyház-

községet,  

c. a lelkésszel együtt aláírja a presbiteri 

gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait,  

d. a lelkésszel együtt kezeli az egyház-

község vagyonát, ha az egyház-

községnek pénztárosa van, annak 

működésére a lelkésszel együtt fel-

ügyel,  

e. gondoskodik az egyházközség épüle-

teinek jó karbantartásáról,  

f. a lelkésszel együttesen gondoskodik az 

egyházközség költségvetésének és 

zárószámadásának elkészítéséről,  

g. ellátja mindazon feladatokat, amelye-

ket a törvény hatáskörébe utal. 

A presbiterek 
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46. § (1) A presbiterek az egyházközség lelki és 

anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség 

életének felelős irányítására az egyházközségi 

választók névjegyzékébe felvett egyháztagok 

közül kell választani a törvény előírásai szerint. 

(2) Presbiterré az választható, aki legalább 3 

éve teljes jogú egyháztag és a választó 

gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. 

47. § A presbitérium választott tagjainak 

létszámát minden egyházközségre nézve a 

presbitérium határozata alapján az egyház-

megyei közgyűlés hagyja jóvá. A presbiterek 

száma a lelkészeket és a (fő)gondnokot nem 

számítva négynél kevesebb nem lehet. A 

presbitériumnak hivatalból tagjai az egyház-

község megválasztott lelkészei.  

48. § A presbiterek mellett pótpresbitereket is 

kell választani, akiknek a száma a választott 

presbiterek számának legalább negyed része. 

Ha a presbiteri tisztség a választási cikluson 

belül megüresedik, a presbitérium által behívott 

a választás sorrendjében következő pótpresbiter 

foglalja el a megüresedett helyet. 
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49. § (1) A presbiter tisztsége megszűnik a 

választási ciklus lejártával, a választók név-

jegyzékéből való törléssel, továbbá elhalá-

lozás, lemondás vagy jogerős határozattal 

történt elmozdítás folytán. 

(2) Ha a presbiter a presbitérium három 

egymást követő gyűlésén nem jelenik meg, és 

elmaradását nem igazolja, presbiteri tiszt-

ségéről lemondottnak kell tekinteni. A 

presbitert lemondottnak nyilvánító presbitéri-

umi határozat ellen, annak kézhezvételétől 

számított 8 napon belül az egyházközség 

elnökségéhez benyújtott, de az egyházmegyei 

bírósághoz intézett panasznak van helye. 

A presbitérium 

50. § A presbitérium az egyházközség vezető 

testülete, lelki és anyagi életének irányítója. E 

körben feladatai: 

a. az istentiszteleti, missziói és lelki-

gondozói feladatokat végzi, és telje-

sítésére felügyel,  
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b. a gyülekezeti és intézményes diakónia 

gyakorlását szervezi,  

c. az egyházi törvény szerint ráruházott 

jogkörben gyakorolja az egyházfe-

gyelmezést,  

d. új tisztségek és állások szervezéséről és 

betöltésének feltételeiről határoz,  

e. az egyházközség ingó és ingatlan javait 

kezeli, vagyontárgyainak elide-genítése 

vagy megterhelése, új vagyon-tárgyak 

szerzése, kölcsön felvétele tárgyában 

határoz,  

f. az egyházközség költségvetését és 

zárószámadását évenként elfogadja, és 

jóváhagyásra felterjeszti,  

g. egyházközségi szabályrendeletet alkot,  

h. az egyházmegyei közgyűlésre 

képviselőt választ, és szavaz a törvény 

értelmében felsőbb egyházi hatóságok 



36 

tagjainak és tisztségviselőinek megvá-

lasztásáról,  

i. a választók betűrendes névjegyzékét 

elkészíti és felterjeszti az egyház-

megyének,  

j. általában eljár a törvényben hatás-

körébe utalt minden ügyben. 

51. § (1) A presbiteri gyűlés elnöke a 

lelkipásztor, társelnöke a főgondnok vagy 

gondnok. A gyűléseket a presbitérium 

elnöksége hívja össze és vezeti. Az elnökség 

tagjai az elnöki feladatok végzése tekintetében 

egymás között megegyezhetnek. 

(2) Az egyházközség elnökségének aka-

dályoztatása esetén a presbitérium össze-

hívásáról az egyházmegyei elnökség gondos-

kodik. 

(3) Ha az egyházközségnek több lelkipásztora 

van, a presbitérium három naptári évre választja 

közülük a presbitérium lelkészi elnökét. 
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52. § (1) A presbiteri gyűlést szükség szerint, 

de legalább negyedévenként kell tartani. 

(2) A presbiteri gyűlést össze kell hívni akkor 

is, ha a presbitérium tagjainak negyed része a 

tárgyalandó ügyek megjelölésével írásban kéri, 

vagy ha a felsőbb egyházi hatóság elrendeli. 

(3) A presbiteri gyűlés az egyháztagok számára 

nyilvános, de az elnök vagy a jelenlevő 

presbiterek negyedrészének kívánságára zárt 

ülést kell tartani. 

(4) A presbiteri gyűlésen a pótpresbiterek és az 

egyházközség alkalmazottai tanácskozási jog-

gal vehetnek részt. 

(5) Az egyházközség intézményeinek vezetőit 

tanácskozási joggal meg kell hívni. 

53. § (1) A presbitérium gyűlésére a 

presbitérium valamennyi tagját a gyűlés 

helyének, idejének és a tárgyalandó ügyek 

megnevezésével legalább 48 órával előbb meg 

kell hívni rövid úton vagy levél útján. 
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(2) A meghívón nem közölt ügyekben döntés 

nem hozható. A gyűlés előtt legalább 24 órával 

beadott minden önálló indítványt a napirendre 

fel kell venni. 

54. § (1) Érvényes határozathozatalhoz a 

presbitérium tagjai több mint felének jelenléte 

szükséges. Ha a presbiteri gyűlés első ízben 

határozatképtelenség miatt nem volt meg-

tartható, másodszori meghívásra a jelenlevők 

számára való tekintet nélkül határozatképes. 

(2) A presbitérium a jelenlevők szavazatainak 

egyszerű többségével (50% + 1) hozza hatá-

rozatait. Szavazategyenlőség esetén az ülést 

vezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdés 

esetén titkos szavazással kell dönteni. 

55. § A presbiteri gyűlést a lelkész imád-

kozással és bibliaolvasással nyitja meg és 

imádkozással zárja be. 

56. § A presbiteri gyűlésről a jelenlevők 

nevének felsorolásával, valamint az ügyek 

tárgyalását részletesen feltüntető jegyző-

könyvet kell készíteni, amelyet az elnökség, a 
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jegyző és a két felkért tag aláírása hitelesít. A 

jegyzőkönyvet a következő presbiteri gyűlésen 

ismertetni kell, a határozatokat fel kell olvasni, 

és ezután kerül sor a hitelesítésére. 

57. § (1) A presbitérium határozata ellen 

közlését követő 15 napon belül az egyház-

megyei közgyűléshez fellebbezésnek van helye. 

(2) A határozat ellen fellebbezéssel élhet az, 

akit a határozat érint, illetve az egyházközség 

választóinak 1/10 része. 

(3) Ha a presbitérium megállapítja, hogy 

határozata jogszabályt sért, azt saját hatás-

körében visszavonhatja vagy módosíthatja. 

Ellenkező esetben a fellebbezést a presbitérium 

elnöke a presbitérium észrevételével együtt 8 

napon belül köteles az egyházmegyei közgyű-

léshez felterjeszteni. 

58. § (1) A presbitérium határozata csak az 

egyházmegyei közgyűlés jóváhagyása után 

válik érvényessé, ha: 
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a)az egyházközségek addigi beosztásának és 

egymáshoz való viszonyának a változtatására, 

új egyházközség szervezésére, vagy az egyház-

községeknek több önálló egyházközségekre 

való megosztására, 

b) új lelkészi állás szervezésére, illetve létező 

megszüntetésére vonatkozik. 

(2) A presbitérium határozata fokozatos 

egyházi hatóság jóváhagyásával válik érvé-

nyessé, ha a döntés: 

a) ingatlan vagyon szerzésére, megterhelésére 

vagy elidegenítésére, kölcsön felvételére,  

b) ajándék, örökség elfogadására vagy vissza-

utasítására ,  

c) műemlék vagy műemlék jellegű ingatlanra, 

műkincs vagyonra, egyházi tulajdon átalakí-

tására vagy építkezésre vonatkozik. 

(3) A jóváhagyási rendet a gazdálkodásra 

vonatkozó egyházi jogszabályok állapítják 

meg. 
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59. § (1) Ha felsőbb egyházi hatóság azt észleli, 

hogy az egyházközség jogszabálysértő 

határozatot hozott, a határozat végrehajtásának 

felfüggesztését rendelheti el, és határidő 

kitűzésével a határozat felülvizsgálatára vagy 

megváltoztatására hívhatja fel a presbité-

riumot. Ha a presbitérium ennek nem tesz 

eleget, az ügyet az egyházmegyei elnökség 

döntés végett az egyházmegyei közgyűlés elé 

terjeszti. 

(2) Amennyiben az egyházmegyei közgyűlés a 

presbitérium határozatát hatályon kívül helye-

zi, a presbitérium 15 napon belül megfelelő új 

határozatot köteles hozni. 

(3) Ha a presbitérium sorozatosan törvény-

ellenes határozatokat hoz vagy a felsőbb 

egyházi hatóságok törvényes rendelkezéseinek 

végrehajtását megtagadja, az egyházmegyei 

közgyűlés kimondhatja a presbitérium felosz-

latását és új presbitérium megválasztását. A 

választás megtörténtéig az egyházközség 

ügyeinek vitelére az egyházmegye másik 

egyházközségnek presbitériumát jelölheti ki. 
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