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Lelkészválasztási különszám					

2010. április 18.

Jézus Krisztus „adott némelyeket apostolokul, prófétákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse
a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének
építésére” (Ef 4,11-12).

Pál apostol ebben az igében a Krisztus

testének (az egyháznak) az építésére hívja fel
a figyelmet. Ezzel kapcsolatosan a II. Helvét
Hitvallás a 18. fejezetében ezt szögezi le: „tudna ugyan az Isten közvetlenül a maga hatalmával is egyházat gyűjteni, de jobban tetszett
neki az emberek között az emberek szolgálata
által munkálkodni. Ezért az egyházi szolgákra
(úgy kell nézni), mint akik által Isten munkálja az emberek üdvösségét.” Egyszerűen szólva,
a lelkészválasztásnál Isten akaratát figyelembe kell venni!
Az egyházi szolgák munkába állításával kapcsolatosan így rendelkezik a Hitvallás:
„Az egyházi szolgákat törvényes egyházi választással meg kell választani, szép rendben,
zavargás, pártoskodás és marakodás nélkül. De ne akárkit válasszanak, hanem alkalmas embereket, akik szent és igaz tudománnyal, kegyes ékes szólással, természetes bölcsességgel,
életük tisztességével tűnnek ki az apostoli előírás szerint.”
E mostani kiadványunkkal – a pályázó lelkipásztorok bemutatkozó szolgálatát kiegészítve –, segítséget kívánunk nyújtani Testvéreinknek ahhoz, hogy a választás előtt bizonyos
ismereteket szerezve, tudják megtalálni azt a lelkipásztort, akire nézve elmondhatjuk: „mert
a Szentlélek jónak látta és vele együtt mi is úgy láttuk jónak” (ApCsel 15,28).
Ne szűnjünk hát meg „a szíveket ismerő Isten”-től (ApCsel.15,8) imádságban elkérni a
vezetést a lelkészválasztással kapcsolatos döntéshez.
								
Szász Barnabás, lelkipásztor
A megüresedett lelkészi állásra beérkezett pályázatok megismerése után, a presbitérium titkos szavazással úgy határozott,
hogy Veres János kőszegi és Karcza Sándor monostorpályi lelkipásztort kívánja bemutatkozó szolgálatra meghívni.
2010. április 18-án Veres János nagytiszteletű úr, április 25-én pedig Karcza Sándor nagytiszteletű úr bemutatkozó
szolgálatára kerül sor.
A lelkészválasztó egyházközségi közgyűlés 2010. május 9-én lesz, amit két megelőző vasárnap a szószékről is ki
fogunk hirdetni. Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy minél többen jöjjenek el a bemutatkozó szolgálatokra és az
azt követő lelkészválasztó közgyűlésre!

Karcza Sándor
református lelkipásztor,

Monostorpályi

Ifj. Karcza Sándor református lelkipásztor vagyok. 1967.

február 4-én születtem Berettyóujfaluban. Körösszegapátiban, lelkészcsaládban nevelkedtem fel, ott végeztem általános iskolai tanulmányaimat is. 1985-ben érettségiztem a
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, ahol
szeretett vallástanárom, dr. Rózsai Tivadar volt rám nagy
hatással. Érettségi után felvételt nyertem a Debreceni
Református Teológiai Akadémiára, ahol 1990-ben I. lelkészképesítő vizsgát, 1991-ben pedig II. lelkészképesítő vizsgát
tettem jó eredménnyel. Segédlelkészi évemet a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Fiúinternátusában töltöttem, mint nevelőtanár, lelkigondozó. 1993 márciusában fél éves amerikai ösztöndíjat kaptam, majd 1993
szeptemberében az újraindult Sárospataki Református
Teológiai Akadémia meghívására Sárospatakra kerültem,
ahol beosztott lelkipásztorként segítettem a teológushallgatók lelkipásztori szolgálatra való készülését.
Közben posztgraduális képzésben is részt vettem (Hattem, Hollandia – International Reformed Theological
Training), majd a Teológia Szakkönyvtára számítógépes feldolgozásának elindításában tevékenykedtem.
1998 tavaszán kaptam meghívást a Monostorpályi Református Egyházközség lelkipásztori állására.
Az elmúlt 13 év alatt a gyülekezet „fizikai” építésén és lelki megújításán munkálkodtam a presbitérium
és a gyülekezet tagjainak segítségével, támogatásával. A Debreceni Református Egyházmegye közalapi
előadója vagyok, 2003-tól az egyházmegye pénztárosaként is tevékenykedem. Ebben a ciklusban az Egyházkerületi Közgyűlés egyik lelkészi képviselője vagyok. 1999. novemberében házasodtam. Feleségem,
Kéri Mónika, biológia-kémia szakos tanárnő. Házasságunkat Isten eddig egy leánygyermekkel áldotta
meg. A Debrecen Árpád-téri Református Egyházközség megüresedett lelkipásztori állásának betöltésére
kiírt pályázatot érdeklődéssel olvastam el. Azt gondolom, hogy a gyülekezet nagyon szép, és Isten akarata
szerint való célokat tűzött ki maga elé. Ebből egy olyan jövőkép rajzolódik ki, ahol minden korosztály
– fiataloktól az idősekig – otthon érezheti magát és közösen munkálkodhat a gyülekezet fizikai építésén
(épületek karbantartása és hasznossá tétele, önfenntartó gazdálkodás, számítógépes könyvelés) és lelkiszellemi növekedésén (bibliaórák, hitmélyítő alkalmak, Bibliaiskola, óvodai és iskolai hitoktatás, ifjúsági munka, kulturális programok, nyitás a Campus felé, testvér-gyülekezeti kapcsolatok, kirándulások).
Ez egy sokrétű feladat, ahol igazi „csapatmunkára” van szükség. A kitűzött célok megvalósításában mindenkire szükség van: lelkipásztorra, gondnokra, presbiterekre, gyülekezeti tagokra, nyugalmazott lelkipásztorokra, fiatalokra és idősekre.
Amennyiben Isten és a gyülekezet is úgy akarja, örömmel veszek részt a közös szolgálatban.


Veres János

református lelkipásztor,

Kőszeg

Mindenekelőtt szeretném megköszönni annak a le-

hetőségét, hogy bemutatkozhatom. Veres Jánosnak hívnak, Debrecenben születtem 1966 12.01.-én. Édesanyám
református, édesapám római katolikus felekezetű volt.
Így kell mondanom, hiszen mára már mindketten elmentek a mindenélők útján. Egy nővérem van, aki Budapesten
él. A Homokkerti József Attila általános iskolában kezdtem
meg tanulmányaimat, innen nyertem felvételt, a Debreceni
Református Kollégium Gimnáziumába. Ezen idő alatt konfirmáltam a Nagytemplomi gyülekezetben Pásztor János
professzor úr kezei alatt. Szeretném itt megemlíteni Rózsai
Tivadar „bácsit”, akinek nagy szerepe volt abban, hogy jelentkeztem a teológiára. Jeles eredménnyel végeztem, gondolom, így kerültem a Mester utcai gyülekezethez, Tóth
Lajos nagytiszteletű úr mellé segédlelkésznek.
Ebben a gyülekezetben kötöttünk házasságot feleségemmel, aki a nyírbátori gyülekezet segédlelkésze
volt. Szinte másnap indultunk is Kőszegre, nászútra! Ami, immáron valamivel több, mint 15 esztendeje
tart. Itt születtek meg gyermekeink is, a most 13 éves Veronika és a már majdnem 12 esztendős Vencel.
Tavasszal töltötte be János a 10. esztendejét, Virág pedig a harmadikat. Feleségem jelenleg főállású anya.
Közegyházi tisztségeim mellett, (megyei, kerületi tanácsos, valamint megyei és kerületi missziói előadó)
igyekszem a városomban közéleti tevékenységet is folytatni. Tagja vagyok a Polgári Kaszinónak, és az
amatőrcsillagász egyesület kőszegi csoportjának is. 2003-ban szereztem meg Debrecenben, a pasztoral
pszichológiai diplomámat is.
Nagyon sok időm nincs, hiszen gyülekezetünkben jelenleg is több kiscsoport működik: az ifjúsági kosárlabda csapatunk mellett, negyedévente tartunk film klubot. 15 fővel, családi Istentiszteleti alkalmunk
is van. Jelenleg négy egymástól különböző témájú biblia körünk fut egymással párhuzamosan! Évente
több hegyi túrát is szervezünk, valamint egy közös többgenerációs családi napot! Évente több kiállítást
is rendezünk. Vasárnaponta, a kereken 140 fős választói tagsággal rendelkező gyülekezetünkből, 50-60
fő ott van az Istentiszteleten. És Istennek legyen hála, nem mindig ugyanazok. Nyílván érezhető, hogy
vannak segítőim! Presbiterek, munkatársak, akik pontosan tudják, mit köszönhetnek Istennek. Azt gondolom, hogy az első néhány esztendőben egy családias, közvetlen hangvételű kapcsolatrendszert tudunk
kialakítani, hogy hosszútávon, a közösen lefektetett új, és közös célok mentén tudjunk majd megszólítani
mind többeket, és többeket.
			
Az Úr áldásával:
									
Veres János, református lelkipásztor


A Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség
szempontrendszere a lekipásztorválasztáshoz
1. A Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség pozicionálása
– kiemelt egyházközség
– város- belváros-Campus (+YBL)-Főnix csarnok közelsége
– közintézményekhez és belvároshoz való közelség: közéletiségi kompetencia
2. “Nyitott arcú” templom/parókia
– hívogató jellegű, vonzó és nyitott gyülekezeti élet kialakítása
– egyházi és világi kulturális eseményekben (pl. orgonahangverseny) való részvétel, helyszín biztosításával is
3. Gyülekezeti élet
– múlt: neves lelkipásztorok, jelentős gyülekezeti tagok, egyházpolitikában korábban betöltött meghatározó szerepünk
– a leendő lelkipásztornak méltónak kell lenni az elődökhöz, egyházpolitikai téren is
4. A területén jelentős világi értelmiségi kör él
– a lelkipásztornak meg kell tudni szólítani a világi értelmiségieket is
5. Nagyvárosi gyülekezeti jellegből adódó feladatok
– területén általános iskola és több óvoda található, ahol hittanoktatást kell végezni. Ez az intézményi létszám még kezelhető, a
hittanoktatás ellátásáról a lelkipásztor gondoskodik (szükség esetén hitoktató bevonásával)
– a gyülekezetbe betagolni kívánt gyermekek gyakran nem abba az iskolába járnak, amelyik a gyülekezet területén fekszik, de
őket is meg kell tudni szólítani (hittanórás gyermekeken kívüli fiatalság beintegrálása a gyülekezetbe), gyülekezeti programok,
gyermek- és ifjúsági csoportok, programok rendszeres megtartásával
– egyetemi ifjúság megszólítása
– területén található (világi) szociális intézményekben szolgálat végzése
6. Főnix Csarnok közelsége
– a Főnix Csarnok programszervezőivel, üzemeltetőjével való jó viszony kiépítése, esetleges együttműködés kulturális programokban
7. Családlátogatás
– a lelkipásztor ismerje fel a családlátogatás városi lehetőségeit
8. A presbitériummal való kapcsolat
– a lelkészcentrikus irányítás helyett, jó munkatársi viszony kialakítása a presbitérium tagjaival, a gondnokkal
9. Gazdálkodási látásmód
– a gyülekezetnek visszakapott ingatlanja van, melynek üzemeltetéséről legyen konkrét elképzelése a leendő lelkipásztornak
– a gyülekezet tulajdonában álló mindhárom ingatlan (templom, parókia, Csonka utcai volt iskola épülete) állapota leromlott,
sürgősen felújításra szorul, ezért előnynek tekintjük, ha a lelkipásztor rendelkezik ingatlan felújítási, beruházási, pályázati tapasztalatokkal
– önfenntartó gyülekezetben való gazdálkodás szem előtt tartása
10. Az egyházmegye lelkészi közössége
– nélkülözhetetlen a lelkipásztor egyházmegyei lelkészi munkaközösségbe való aktív betagozódása
11. Igehirdetői karakter
– városi-polgári-értelmiségi körök igényeinek kielégítése
– vendégigehirdetők, előadók rendszeres meghívása
12. Nyugdíjas lelkipásztorok
– területén több nyugdíjas lelkipásztor él, fontos a ny. lelkipásztorokkal, hitvesükkel való kapcsolattartás, gyülekezeti életbe történő bevonásuk
13. A lelkipásztori munka
– a nagyvárosi gyülekezet ellenére, a kazuáliák nem terhelik le a lelkipásztort (temetés, esketés, keresztelés - nincs túl sok)
14. Financiális kérdések
– fizetés és egyéb juttatások meghatározása
A gyülekezet jelenleg önerőből el tudja tartani lelkipásztorát, a lelkészi minimál javadalom felett biztosítIstentiszteleti és egyéb alkalmaink:
ja fizetését, továbbá szolgálati lakást biztosít, melynek
fizeti rezsi költségét.
A lelkészválasztás segítéséhez felállított szempontrentszert
a presbitérium 2010. február 21-én hagyta jóvá.



Vasárnap: de. 9 óra, templom – istentisztelet
Vasárnap: de. 9 óra, gyülekezeti terem – gyermek istentisztelet
		
Tartja: Kustár Gábor lelkipásztor
Szerda:
du. 16 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra
Minden hétköznap: de. 8 óra, gyülekezeti terem – reggeli áhítat
•

Felelős kiadó: Szász Barnabás lelkipásztor
Szerkesztők: Szilágyiné Asztalos Éva
és Tóth László
Fotók: magánarchivum

•
•

Nőszövetségi teadélután: minden hónap harmadik vasárnapján délután 15 órakor, a gyülekezeti teremben
Presbiteri bibliaóra: minden hónap első szerdáján,
du. 16 órától a gyülekezeti teremben
Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján,
délután 16 órától a gyülekezeti teremben.

