
 

 

ÚJ LELKÉSZ SZOLGÁL A KISKÁPOLNÁBAN 

 
„Te légy a népnek szószólója az Isten előtt,  

és te vidd az ügyeket Isten eleibe.” (2Móz 18,19) 

 
Simon István személyében új lelkipásztora van a Liszt Ferenc utcai adventista 

gyülekezetnek. Az erdélyi származású, de már hosszú idő óta Magyarországon élő, 
szolgáló lelkészt arra kértük, mutatkozzon be lapunk Olvasóinak:  

 
- Marosvásárhelyről költöztünk át 1994-ben a családommal Gödöllőre – egy hajszál 

híján Kecskemétre. Ezzel már el is árultam, hogy több évtizede tartó személyes kötődésem 
van a „hírös” városhoz.  Feleségem laborasszisztens Gödöllőn, s három felnőtt gyermekünk 
van. Lányom bölcsész, kisebbik fiam médiakommunikációs szakember, újságíró. Nagyobbik 
fiam jogászként részt vállal az egyházunk munkájában, sőt nemzetközi feladatai is vannak. A 
lelkipásztori hivatást viszont továbbra is én képviselem a családban.   

 
Újprotestáns egyház a miénk. A 19. század első felében jött létre néhány más 

protestáns, presbiteriánus jellegű egyházzal együtt Amerikában. Az evangélium alapján 
megfogalmazott hitelveink közül a szombat megtartásának fontossága mellett valljuk, hogy 
hit és erkölcs vonatkozásában egyedül a Biblia az irányadó. A 19. század végén már 
Európában is létrejöttek adventista gyülekezetek. Büszke vagyok arra, hogy az 1870-es 
években mindkét nagyanyám a magyarországi első gyülekezet, a Hetednapot Ünneplő 
Keresztény Adventista Egyház alapító tagja volt. Így én már harmadik generációs hívő 
vagyok. A romániai viszonyok között nagyon nehéz volt teológiai területen továbbtanulni, 
ebből következően fiatal koromban nagy lelkészhiány is volt. Engem például egy bizonyos 
gyakorlat, jártasság után „tanfolyamon” képeztek ki lelkésznek, s csak később, a 
rendszerváltás után végeztem el a Bukaresti Teológiai Egyetemet.  

 
Magyarországi tartózkodásunk folyamán jó néhány gyülekezetnek voltam a pásztora, 

legutóbb például a főváros XX. és XXI. kerületében végeztem ezt a feladatot. 2013 júliusában 
kerültem a kecskeméti gyülekezethez, s ezzel egy időben elvállaltam két kisebb, közel eső 
gyülekezet pásztorolását is, a ceglédiét és az albertirsaiét.  

A kecskeméti nagyon kedves, ígéretes gyülekezet, ami annak is köszönhető, hogy igen 
kiegyenlített a korosztályi összetétele. Vannak tapasztalt, idős tagjai. Vannak jól terhelhető, 
megbízható középkorú testvérek és együttműködő lendületes fiatalok. Velük együtt nagy 
számban járnak ide gyerekek is.  Az igazság az, hogy többet kaptam itt Kecskeméten, mint 
amire számítottam. A nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején sokat jártam ide egy 
akkor még kicsi gyülekezetbe. Azóta megépült az imaház, és háromszorosára növekedett a 
gyülekezet. Száz körül van a létszáma, de a családtagokat is hozzászámítva ennél jóval 
jelentősebb az itt rendszeresen megfordulók száma. Azt, hogy élő gyülekezetről van szó, mi 



sem bizonyítja jobban, minthogy májusban újabb négy hívőnk fog bemerítkezni. Nagy 
érdeme a gyülekezetnek az is, hogy nem csak egy aktív mag vesz részt a célok, feladatok 
megvalósításában, hanem mindenki egyaránt tevékeny. Éppen ezért a létszám szerinti 
súlyunkat meghaladó mértékben tudunk jelen lenni a város és a szélesebb adventista 
hitközösség életében.    

A Wojtyla Ház kezdeményezéséhez kapcsolódva rendszeresen kivesszük a részünket a 
városban folyó karitatív tevékenységből. Lovas Andrásné, gyülekezetünk vezetője és segítői 
felvették a kapcsolatot Pászti András képviselő úrral és a Mátyás Iskola ifjúságvédelmi 
felelősével, hogy felkutassák a Hunyadiváros nehéz körülmények között élő kisiskolásait. 
Mikuláskor 15 család fogadta el a meghívásunkat egy bábelőadással, ruhabörzével 
egybekötött teadélutánra. Az itt kiosztott ajándékcsomagokban az édesség mellett tartós 
élelmiszerekhez is hozzájutottak a nehezebb sorsú családok.  El kell, hogy mondjam, nagy 
segítségünkre van mindebben a nemzetközi hálózat tagjaként működő ADRA Adventista 
Fejlesztési és Segély Alapítvány.  

Mi magunk is teszünk ez irányú lépéseket. Adventi koncertünk bevételét idén a Juhar 
utcai Készségfejlesztő Speciális Szakiskola számára ajánlottuk fel, amit a gyermekek nevében 
szép szavak köszönetében vett át Szilvási László tagintézmény-vezető. Az ünnepi 
hangversenyen saját kórusunk muzsikája mellett hálásak vagyunk az esten fellépő vonós trió: 
Ittzés Tamás, Ambrus Anett és Szűcs Máté közreműködéséért.  

 
Személyes törekvésem, hogy igyekezzünk Kecskemét város rangjához méltóan 

tevékenykedni, egyúttal tovább nyissunk abba az irányba, ami az elfogadáson, megismerésen 
túl a jó irányú kezdeményezésekhez való sokrétű kapcsolódást is jelenti. A „Templomok 
éjszakája” rendezvényünk sikere arra ösztönöz, hogy részt vállaljunk a város kulturális 
életének további színesítésében is. Gyermekkoromban lelkész és karmester szerettem volna 
lenni, s hálás vagyok, hogy mindkettő megadatott. Biztató jeleket látok arra, hogy rövid időn 
belül létrejöjjön egy városi szintet megütő kórus, amely nemcsak az istentiszteleteken, hanem 
városi rendezvényeken is jó színvonalon képviselheti a gyülekezetet – az éneklés által is 
hirdetve az Evangéliumot. Más oldalról: keresztény tematikájú, de mindenki számára nyitott 
előadások, programok szervezését is tervezzük.  

Következő lépés, hogy kialakítsuk az istentiszteleteink online-közvetítését. Jó partner 
ebben a gyülekezet, melynek tagjai igen sokat tesznek azért, hogy az igehirdetés, a kórus 
közreműködése és kulturális estjeink méltók legyenek a közvetítésre. Kápolnánk 
elhelyezkedése miatt e programjainkkal elsősorban a bennünket befogadó városrész polgárait 
szeretnénk megszólítani, mint ahogy szolgálataink is nagyrészt feléjük irányulnak.   

 
Továbbra is szeretettel várjuk a városrészben élőket a programjainkra, mindenekelőtt a 

szombatonként fél tízkor kezdődő istentiszteleti alkalmainkra.  
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