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 Meglepetésszerűen ért a felkérés pár nappal ezelőtt, 

hogy Nagy István kispulyoni gondnok eddigi tevékenységét 

méltassam, hiszen lelkészek hosszú sora szolgált előttem a 

kispulyoni református gyülekezetben Nagy István 

gondnoksága alatt, én pedig alig 8 hónapja hirdetem az Igét 

ebben a kis szórványgyülekezetben. 

 Köszönöm a lehetőséget. Úgy érzem, hogy az eddigi 

közös szolgálati idő kellő betekintést adott eddigi 

szolgálatára anyaszentegyházunkban. 

 Nagy István 1928. április 5-én született 

Kispulyonban. Házasságkötése után munkásként dolgozott 

építőtelepeken, közben a földművelést sem hanyagolta el. 

Mint Istenét, egyházát szerető, templomba járó férfit a 

gyülekezet 1975. február 5-én egyhangúlag megválasztotta 

gondnokának.  

 Három évtizede tölti be tisztségét úgy, hogy kiérdemelte a gyülekezet, a lelkipásztorok 

megelégedését és háláját. Eddigi szolgálatát Wass Albert egyik kiadott művének címével 

fényjelezném: „Hűség bilincsében.” 

 Mert Urát és Egyházát nem tagadta meg az elmúlt rendszerben sem, és nem tagadta 

meg a rendszerváltás után sem, amikor sokak életéből felsötétlett a nemtelen, anyagiakba 

keretezett sötét arc.  

30 év alatt szolgálatát hivatásszerűen végezte, tudta, hogy nincs véletlen; ő elhívott és 

megbízott, s ezt Urától kapta, – felelősséggel tartozik Krisztusának. 

 Lelki és anyagi téren egyaránt hűséggel szolgálta egyházát. 

Lelki, hitbeli téren úgy, hogy családjával együtt már harangozás előtt templomba indult, 

rendbe szedte a lelkészi lakást, s igyekezett másokat is Istenhez vezetni. Be-beszól 

családokhoz, szeretettel hívja őket Isten Házába. 

 A szolgálatra érkező lelkészeket, teológusokat a 

parókia kapujában várja, majd istentisztelet után családjában 

megterített asztal fogadja az igehirdetőket, és teszi ezt 

három évtizede. Hálát nem várt, még a köszönetet is 

visszautasította. Erejük felett küzdenek a gondnokok 

Feketelaktól Cegéig a megmaradásért, egyházuk jelenéért és 

jövőjéért, mert tudják, hogy Isten velük van. „A víz szalad, 

de a kő marad!”.  

 Nagy István gondnok testvérem szeret utazni, látni, 

hallani, tanulni. A presbiteri, gondnoki konferenciákról, 

gyűlésekről nem hiányzik. Véleményét, meglátásait 

nagyobb közösségben nem nyilvánítja ki, de a hazafelé tartó 

út alkalmat ad, hogy lelkipásztorának elmondja egyszerűen 

és érthetően azt, amit ott nem mer elmondani. 

 Türelmes és jóindulatú volt az igehirdetők iránt, 

megbecsülte őket, mint Isten elhívott szolgáit. 

 Úgy érzem, hogy illik hitbeli, lelki életére, 

szolgálatára Pál apostol 2Tim 3,10 verse: „Te pedig kövesd az én tanításomat, életmódomat, 
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szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam 

estek…” 

 Az egyházközség anyagi téren való megmaradását és jövőjét is szívügyének tekintette; 

hogy a templom és lelkészi lakás udvara és környéke szép, otthonos legyen. Az egyházközség 

földterületeinek visszaszerzésében és hasznosításában is lelkiismeretesen igyekszik eljárni. 

 Mindezeket talán nem végezhette volna el, ha nincs mellette hozzá illő, Bibliát olvasó, 

imádkozó lelkületű segítőtársa, Annus néni. Köszönjük őt Istennek, de mindenekfelett az Úr 

Jézusnak adunk hálát, aki azt ígérte övéinek: „Én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig!” 

 Gratulálok gondnok testvéremnek a megérdemelt Földes Károly-díjért, és Pál apostol 

szavait idézve kívánom: 

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind 

testetek, mind lelketek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunknak Jézus Krisztusunknak 

eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket és Ő meg is cselekszi azt.” (1Tessz 5,23-24) 
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