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Vas Lajos

Vezetők létrehozása a 
gyülekezetekben

I. rész

lán lehetőség rá) a hit versenypályáján? Vagyis ne egy 
vezető személy véleményétől, misszióhoz való hozzáál-
lásától függjön a gyülekezet vezetőinek, szolgálattevő-
inek a személyi állománya, szolgálata, missziója, tulaj-
donképpen a gyülekezet jövője!

A Szentlélek erejéből élő közösséget ugyanis a ke-
gyelmi ajándékok sokfélesége jellemzi. A lélek adja a 
kegyelmi ajándékokat, amelyek meggazdagítják a kö-
zösség életét. A vezetőknek segíteniük kell abban, hogy 
a tagok felismerjék és használják kegyelmi ajándéka-
ikat, és fel kell őket készíteniük a szolgálat végzésére. 
Megfelelő számú felkészített vezető híján a gyülekezet 
nem tudja bővíteni misszióját, végül még saját magát 
sem fogja tudni megfelelő színvonalon lelkileg ellátni. 
Külső igehirdetők kellenek majd, a többet akaró, több-
re vágyó gyülekezeti tagok pedig elközömbösödhet-
nek, elmehetnek stb. 

A gyülekezet fejlődési üteme megegyezik az új veze-
tők létrejöttének, szolgálatba való beépülésének/beépí-
tésének ütemével. de mondjuk ki azt is: ha egy gyüle-
kezet missziója elsorvad, ez azt jelenti, hogy sok nem 
hívő embertársunk nem hallja meg az evangéliumot, 
és megy a kárhozatba... 

Egy Istentől elhívott vezető nem tud nyugodtan 
aludni, ha az elveszettek sorsára gondol, és nem tett 
meg minden tőle telhetőt a misszió érdekében! Van a 
vezetőkben tűz, odaszánás, belső szenvedély az elve-
szettek elérésére? Enélkül ne legyen senki vezető! Ez 
a vezetőképzés színvonalában is megmutatkozik! ha 
látunk egy gyülekezetet elsorvadni, egyik előidéző 
okként nyugodtan gondolhatunk a fent említett tanít-
vány-/vezetőképzés elmaradására is. A felelősséget, a 
szolgálat terheit a jelenlegi vezetőknek ugyanis meg 
kell osztaniuk, illetve át kell adniuk ezek vállalására 
képes és kész, illetve erre felkészített új személyeknek: 
gondoljunk Mózes és Józsué, Illés és Elizeus, dávid és 
Salamon, Jézus Krisztus és a tanítványok stb. esetére. 

Az egyházkormányzásban minden gyülekezeti tag 
részt tud venni a saját lelki ajándékai szerint, a 
maga módján. A gyülekezet vezetőinek a felelős-
sége, hogy felismerjék az egyes tagoknak adatott 
kegyelmi ajándékokat, és aszerint építsék be a 
Krisztus-testbe. Feladatuk, hogy minden egyes be-
töltendő tisztséghez a legalkalmasabb lelki aján-
dékkal rendelkező személyt megtalálják. 

Isten áldását jelenti egy gyülekezetnek, ha van egy 
csoport odaszánt életű férfi, akik Isten akarata iránti 
hajlíthatatlan elkötelezettséggel egységes vezetést biz-
tosítanak a gyülekezet számára.

A gyülekezeti misszió fejlődése/folytatása csak új és 
újabb szolgálattevők, vezetők felkészítésével, szolgálat-
ba állításával/kirendelésével lehetséges! A misszió fej-
lődése a gyülekezeti vezetők életének, létszámának fej-
lődését jelenti! odaszánt életű, hiteles vezetők nélkül a 
gyülekezet nem tud fejlődni, a misszió és a gyülekezet 
lelkileg és létszámban is elsorvad. 

A helyi gyülekezeteknek célszerű lenne készíteniük 
egy, a későbbiekben ismertetett táblázathoz hasonló 
írott/íratlan protokollt, illetve nyilatkozatot a hatás-
kör/felelősség/felhatalmazás/kirendelés/megbízatás 
témakörében, amelyhez minden gyülekezeti tag tart-
hatja magát: hogyan lehet előrelépni (van-e egyálta-
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Nézzük végig a vezetők létrejöttének vázlatos lelki folyamatát a gyülekezetekben! 
hogyan történik egy hívő személy lelki fejlődése ideális esetben?

A lelki élet vázlatos fejlődési folyamata

Alapelv, melyet a vezetőknek folyamatosan kell hirdetniük, munkálniuk és képviselniük a gyülekezetben: A hit versenypályá-
jára (a misszió iránti növekvő felelősséget igénylő és felvállaló életre) lépni és a szolgálat végzésére minden rendezett életű 
gyülekezeti tagnak van lehetősége, sőt felelőssége is rálépni erre az útra! Ehhez a gyülekezeti tagoknak a vezetők minden 
segítséget és támogatást megadnak.

Az adott személy 
életének eseményei Az adott személy lelki fejlődésének 

eredményei, látható jelei, értékeléseVezetők felé irányuló szolgálata, 
támogatása, vele kapcsolatos döntései

1.
Megtérés, újjászületés

Igeolvasás, imádság, gyülekezetbe járás
Igehirdetés, bizonyságtételek

2.
Bemerítés vállalása

Hitvalló, érett bizonyságtétel
Barátkozók órája

3.
Növekedés a tanítványságban

Tanítványság-tanfolyamon való aktív és hűséges részvétel
Tanítványság-tanfolyam tartása a részére

4.
Beépül egy házicsoportba Aktív részvétel a házicsoport munkájában, missziójában. Ez 

akár meg is egyezhet a Tanítványság-csoportjával, ha folytat-
ják az alkalmakatFelajánlani neki egy élő közösséget 

5.
Felfedezi lelki ajándékait, talentumait, kvalitásait

A lelki ajándékok felfedezése egy keresési lelki folyamat 
eredménye lesz

Házicsoport vezetője és más vezetők

6.
Megtalálja a helyét a gyülekezetben

A lelki ajándékainak megfelelő területeken elkezd szolgálni a 
vezetők jóváhagyásávalIlletékes vezetők jóváhagyásával történik a szolgálat 

elkezdése

7.

Jó bizonyság lesz az élete a gyülekezetben és a kívül-
valók előtt egyaránt Hűségesen, kitartóan, jó minőségben végzi a rábízott felada-

tokat. A gyülekezeti tagok és a kívülvalók is jó véleménnyel 
vannak róla, elfogadják életétVezetők folyamatos mentorlása, tanácsadása, igaz-

gatása

8.

Csoportvezető-képző tanfolyamon bővíti vezetéssel 
kapcsolatos ismereteit Csoportvezető-képző tanfolyam hűséges elvégzése, vezetés-

sel kapcsolatos alapismeretek megszerzéseCsoportvezető-képző tanfolyamok indítása vezetők 
részéről
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„”9.

A vezetők és a gyülekezet is látja a szolgálatait, és 
ennek megfelelően kisebb önálló missziókkal, felada-
tokkal vagy igeszolgálatokkal bízzák meg Hűségesen, kitartóan, jó minőségben végzi a rábízott felada-

tokat.
Vezetők folyamatos mentorlása, tanácsadása, igazga-
tása, felügyelete, ellenőrzése

10.

Egyre komolyabb feladatokkal vagy igeszolgálatok-
kal bízzák meg

Hűségesen, kitartóan, jó minőségben végzi a rábízott komo-
lyabb feladatokat is.
Bizonyos fokú szellemi tekintélyt szerez saját szolgálati 
területén

Vezetők ellenőrzése, felügyelete, tanácsadása, men-
torlása

Az adott személy életének eseményei
Az adott személy lelki fejlődésének eredményei, látható jelei, 
értékeléseVezetők felé irányuló szolgálata, támogatása, vele 

kapcsolatos döntései

11.

Különféle vezetői szolgálatokkal bízzák meg az 
illetékes vezetők (pl. misszió végzése, ima-/házicso-
port vezetése vagy egyéb önálló missziók) a „többre 
bízatás” bibliai alapelve szerint

A misszióban és a gyülekezetben végzett szolgálatával 
bizonyítja, hogy szíve az elveszettekért ég. A vezetőkben és 
a gyülekezeti tagokban is elfogadás, bizalom alakul ki szemé-
lyét, szolgálatát illetően, mely jó alapnak bizonyul a jövőbeni 
szolgálataihozVezetők ellenőrzése, felügyelete, tanácsadása, men-

torlása

12.
Vezetőségi tagságra jelölés

Kilép a gyülekezet nyilvánossága elé, vállalva Isten előtt a 
fokozott felelősséget, a nyilvános megmérettetést

Az illetékes vezetők jelölik vezetőségi tagságra

13.

Vezetőségi tagként is szolgál tovább
Vezetőségi tagként is szolgál tovább:

– Hűségesen, kitartóan és jó minőségben végzi itt is a rábízott 
feladatokat

– Vezetői kvalitásait bizonyítja a vezetőségben is
– Jó bizonyság továbbra is az élete
– Szoros kapcsolatban van Jézus Krisztussal, a Szentlélek 
vezeti

– Ragaszkodik az Igéhez, a bibliai alapelvekhez
– Tűz, odaszánás van az életében az elveszettekért
– Szentségben, tisztaságban, feddhetetlenül él
– Családi életében is feddhetetlen, egy felesége van, a bibliai 
erkölcsi követelményeknek is megfelel az élete

– Nincs felfuvalkodás benne, nincs könyökharc, törtetés az 
életében, hanem krisztusi alázattal szolgál továbbra is

– Szolgálatkészsége, felelősségvállalása példamutató
– Olyan intellektuális képességei vannak, melyek alkalmassá 
teszik emberekkel való bánásmódra, a nyáj pásztorolására

A vezetőség elfogadja, befogadja 
személyét, szolgálatait

14.

Több éven át végzett hűséges szolgálata után a 
vezetőkben megérik a látás arra nézve, hogy az adott 
személy minősített vezetőként szolgáljon tovább. 
Megértik Isten kiválasztását, hívását, nagyobb tervét 
a jelölt felé a minősített szolgálat végzésére

A vezetők és a gyülekezet előtt is nyilvánvalóvá válnak az 
adott személyben levő kormányzás vagy lelki vezetés lelki 
ajándékai és lelki érettsége. 
Méltónak és alkalmasnak, felkészültnek látják Jézus Krisztus 
és a gyülekezet képviseletére még szakramentális szintű 
eseményekben isA vezetőség bizalma, elfogadása kialakul felé a minő-

sített szolgálat végzésére is

Az adott személy életének eseményei
Az adott személy lelki fejlődésének eredményei, látható jelei, 
értékeléseVezetők felé irányuló szolgálata, támogatása, vele 

kapcsolatos döntései

15.

A vezetők elindítják (illetékes társaival együtt) egy 
presbiteri/diakónusi felkészítő tanfolyamra. Az evan-
gélisták külön felkészítése nem szokás gyülekezete-
inkben (vagy van tűz bennük, vagy nincs…)

A jelölt lelkileg formálódik, elcsendesedik Isten előtt, isme-
retben és lelkileg is felkészül a végső nagy megmérettetésre, 
illetve a közösség elé való állásra. Megismeri leendő felada-
tait, felelősségi körét, szolgálatának új területeit, vele járó 
esetleges terheit, kapcsolatrendszerét, elmélyül alázatban. 
Megerősödik a bibliai alapigazságok vállalásában, Isten 
szentségének és szeretetének képviseletében stb.

Illetékes vezető vezeti ezt az alkalomsorozatot, mely 
akár 1–1,5 év is lehet
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A vezetőképzés alapja a tanítványképzés: azokat lehet 
kiképezni valamilyen szintű vezetőknek, akik már ta-
nítványok lettek (vannak lelki alapjaik), és ennek tanú-
jelét is adták. A mi Urunk Jézus Krisztus is, földi szol-
gálatának közel felében vezetőképzéssel, a 12 tanítvány 
nevelésével, a misszió végzésére történő felkészítésével 
foglalkozott! de máshol a Biblia beszél 72 kirendelt 
tanítványról is… Pál apostol szintén így készítette fel 
a vezetői szolgálat végzésére Timóteust, levelei közel 

16.

A vezetőség titkos szavazással dönt az adott személy 
ajánlásáról az avatásra a gyülekezetnek

A jelölt addigi szolgáló élete alapján születik meg a döntés
Vezetők döntése, látása róla

17.

A gyülekezeti ajánláson a vezetőségi (és esetleg gyü-
lekezeti) ajánlások megtétele az illetékes szabályzat 
szerint Nyilvánvalóvá válik a jelölt életének értékítélete, elfogadott-

sága, támogatottsága a gyülekezetben
A gyülekezet kifejezi bizalmának arányát a jelölt és 
társai felé

18.

A gyülekezeti végső szavazáson a vezetőség és a 
gyülekezeti tagok döntenek (szavaznak) a jelöltekről 
az illetékes szabályzat szerint Nyilvánvalóvá válik a jelölt életének értékítélete, elfogadott-

sága, támogatottsága a gyülekezetben, mekkora a gyüleke-
zet bizalma a jelöltek iránt

A gyülekezet kifejezi bizalmát a jelölt és társai felé

19.

A jelöltek ünnepélyes eljárás keretében történő fel-
avatása az avatotti szolgálat végzésére Ez kirendelést, felhatalmazást jelent a jelölt számára a szent 

munka nagyobb szellemi hatalommal történő végzésére 
(bővebben lásd a szöveges részt)

A gyülekezet, a vezetők és az avatottak közös örö-
münnepe, amilyen mértékben a gyülekezet döntése 
egyezett a Szentlélek akaratával

20.

Az újonnan kirendelt avatott személyek beillesztése a 
gyülekezeti életbe, a vezetői szolgálatukba A felavatott személy lelki ajándékainak megfelelően végzi 

tovább áldásos szolgálatát – hasonló odaszánással, lelkese-
déssel, tűzzel, mint az előző évtizedekben…A vezetők részletesen ismertetik az új avatottakra vo-

natkozó feladatokat: mi lesz az új szolgálati területük, 
milyen hatáskörük lesz, hol fognak szolgálni stb.

Figyeljük meg a táblázatot: a „többre bízatás” bibli-
kus alapelvét lenne szükséges megvalósítani minden 
szolgálati szinten, ami alapján az érintetteknek egyre 
fontosabb és nagyobb volumenű szolgálatokat, megbí-
zatásokat kellene kapniuk az illetékes vezetőktől, ha az 
adott szinten jól, megbízhatóan és hűséggel szolgáltak.
Minden gyülekezetnek létre kellene hoznia ehhez ha-
sonló tartalmú/felépítésű lelki fejlesztési tervet, más 
néven tanítványképzési/vezető-utánpótlási protokollt. 
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„Folyamatosan (körülbelül kétéves gyakorisággal) kellene 
az ígéretes vezetőjelölt fiatalokat/idősebbeket elindítani a 
vezetővé válás nem könnyű útján. A tanfolyamok alatt kiderül, 
kiből lehet jó eséllyel valamilyen vezető, és ki nem alkalmas rá.”

• A gyülekezetekben tehát célszerűen legalább három-
szintű képzésnek kellene lennie folyamatosan, ahogy 
vannak rá résztvevők: tanítványképzés/vezetőkép-
zés (pl. házicsoport-vezető stb.). de jó lelki folyama-
tok esetén belátható időn belül szükség lehet avatotti 
(főleg presbiteri vagy diakónusi) képzésre is...

2000 év távlatából is rengeteg üzenetet hordoznak azok 
számára, akik komolyan akarják venni a gyülekezeti 
vezetőképzést.

A helyi gyülekezetre vonatkozó (a fenti táblázathoz 
hasonló) terv/protokoll elkészítésének és használatá-
nak több előnye is lenne:
• A gyülekezeti tagok előtt egy világos, egyértelmű, 

lelki fejlődési utat tudnánk bemutatni, amelyre az 
új vagy a régi tagok ráléphetnek – ha akarnak…

• Az egységesített tanítvány-/vezetőképző anyagok 
megkönnyítik az alkalmakat vezető személyek dolgát. 
A vezetők pedig könnyen ráláthatnak, milyen témák-
kal foglalkoztak/foglalkoznak az érintettek, amelye-
ket természetesen lehet módosítani szükség esetén. 
Ma már kiváló tanítványképző anyagok kaphatók, és 
a vezetéselméletben is nagyon jó színvonalú könyve-
ket lehet beszerezni. Ezeket az adott gyülekezet életé-
hez lehetne igazítani, aktualizálni vagy plusztémák-
kal kiegészíteni. Általánosságban azt lehet javasolni, 
hogy a tanítványképzés ideje maximálisan egy év 
legyen, a vezetőképzés ideje (gondoljunk a fokozott 
felelősséggel bíró avatottak képzésére) bátran lehet 
hosszabb: Nagy épületnek erős alapok kellenek!

• Az is előny lehetne, ha a vezetőképzés nem véletlen-
szerűen indulna el, hanem az illetékesek tudatosan 
figyelnének oda azokra a személyekre, akikből a je-
lek alapján esetleg potenciálisan vezetők válhatnak 
a jövőben valamilyen területen.

• Folyamatosan (körülbelül kétéves gyakorisággal) 
kellene az ígéretes vezetőjelölt fiatalokat/idősebbe-
ket elindítani a vezetővé válás nem könnyű útján. A 
tanfolyamok alatt kiderül, kiből lehet jó eséllyel va-
lamilyen vezető, és ki nem alkalmas rá.

• A tanfolyam elvégzése után a döntés kettős irányú 
legyen: az a személy, aki részt vett a tanfolyamon, 
nem kötelezhető arra, hogy utána vezető szolgálatot 
is vállaljon, ha nem érzi rá magát késznek. A má-
sik oldalról: a gyülekezet vezetőinek sem kell köte-
lezettséget vállalniuk arra, hogy az adott személyt 
a tanfolyam elvégzése után mindenképpen vezetői 
pozícióba emelik…

• Ezeken a vezetőképző alkalmakon nemcsak ismere-
teket lehet szerezni, még fontosabb az egymás meg-
ismerése, lelki formálódás, élő közösség létrejötte, 
készülés a közös szolgálatra, a misszió végzésére, 
minden felmerülő kérdésre választ adni és kapni. 
Nagyszerű lehetőség a lelki fejlődésre!


