
Buzgólkodván az Úrnak dolgában 
 

 
„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 

dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor.15,58.) 

Nagy István, a feketelaki missziós egyházközséghez tartozó kispulyoni szórvány 

gyülekezet gondnoka, egyházmegyei képviselője, lelki és anyagi vezetője. Első találkozásunk 

30 évvel ezelőtt volt, amikor, mint a gázvállalat munkása, Szentmáté, Újős határában 

dolgozott. Eljött a templomba, részt vett az istentiszteleten és elbeszélgettünk az egyházi 

életről. Érdeklődését fejezte ki az anyaszentegyház ügyei iránt. Évenként az egyházmegyei 

közgyűléseken találkoztunk.  

Ő a pásztor nélküli nyáj pásztora. Istentiszteletek alkalmával személyesen hívogatta 

házanként a híveket. Az egyház anyagi ügyeit tisztán kezelte és kezeli. Gondjai közé tartozott 

a templom rendben tartása, az egyházi épületek karbantartása, az úrasztala megterítése. A sok 

szolgálat és távolságok miatt a gyülekezet lelkipásztorai sűrűn váltogatták egymást. A 

beszolgáló lelkipásztorok egymást követő sorát, az egyházi vendégeket, valamint a gyakran 

helyettesítő teológusokat kedves feleségével, Annus nénivel mindig szeretettel hívta 

asztalához, és igaz keresztyén szeretettel látta vendégül. 

Nagy István számára fontos volt az egymáshoz való tartozás ápolása. Ha valahol 

templomszentelés vagy más alkalom adódik, ahol a hívek összegyűlnek, ő ott volt az atyafiak 

imádkozó közösségében. Az egyházi sajtó szorgalmas olvasója. 

Egyházmegyénk nevében megköszönöm az egyházkerületnek és a Diaszpóra 

Alapítványnak a Dési Egyházmegyére való figyelését. Nem ez az első alkalom, hogy ezt a 

díjat a Dési Egyházmegyében dolgozó szórványmunkás kapja. Néhai Sárkány Ferenc 

egyházmegyei főgondnok, Terebesi László magyarköblösi, Szabó István göci gondnok, 

Czinege Sándor felsőtöki gondnok, Kabai Ferenc szamosújvári lelkipásztor, és most Nagy 

István kispulyoni gondnok. Örvendünk a munkálkodó atyafiaknak, akiket az egyházkerület és 

a Diaszpóra Alapítvány erre érdemesített. Isten áldását és a munkálkodásban hosszú, gazdag 

életet kívánunk Nagy Istvánnak és élete párjának. Isten éltesse sokáig! 

„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, 

és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt.5,16) 
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