
Bemutatkozás 
 

1 ÁLTALÁNOS ADATOK: 

Név: Vekerdi János Gábor 

Szak: Teológus – lelkész 

Évfolyam: 3. 

Megpályázott tisztség: Szenior-helyettes 

2 NYILATKOZAT 

Alulírott Vekerdi János Gábor kijelentem, hogy a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetemen, tanpályám során még nem töltöttem be az általam megpályázott diákvezetői 

tisztséget. 

Debrecen, 2019. 04. 29.    _________________________ 

      Aláírás 

 

  



3 ÉLETRAJZ 

A nevem Vekerdi János Gábor. 22 éves debreceni lakos vagyok. 2015 szeptembere óta 

vagyok a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatója, jelenleg 3. éves a teológus 

– lelkész szakon. 

3.1 Tapasztalatok 

Gyülekezetem szolgálatában aktívan részt veszek. 2015 óta ifjúsági csoportot vezetek 

gyülekezetünk lelkipásztorainak megkérésének köszönhetően. Ez bizonyos vezető 

készségekkel felruházza az embert, hiszen a 14-18 éves korosztály vezetése és lelkigondozása 

nem egy egyszerű feladat. Ezt a feladatot képességeimhez mérten igyekszem ellátni, nem 

hibátlanul, de annál lelkesebben. 

2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 5. között Angliában voltam önkéntes az Önkéntes 

Diakóniai Év Programiroda és a Europen Volunteering Service jóvoltából. Itt Rev. Dr. Chris 

Dowd gyülekezeteiben, Kingston upon Hull városában voltam. Az itt töltött egy év alatt 

rengeteg benyomás ért, egy újfajta világszemléletet ismerhettem meg. Feladataim közé tartozott 

rendszeres gyülekezeti alkalmak vezetése és szervezése, közösségépítő programok 

lebonyolítása, továbbá missziós munka. Ilyenek voltak például a bibliaórák vagy a reggeli 

meditációs alkalmak vezetése. Részt vettem a gyülekezeti kirándulás szervezésében a kanári 

szigetekre, illetve több csendes hétvégéhez segítő kezet nyújtottam. Gyakran kellett a 

gyülekezet banki ügyeit intéznem, így valamiféle jártasságot szereztem az ügyintézésben is. 

Valamiféle missziós nyitottságra is szert tettem az ottani „Szólj be a Papnak” a szervezése által 

(Have a chat with the minister).  

Annak ellenére, hogy teológiailag nem feltétlen értettem mindenben egyet a gyülekezet 

vezető lelkészével, mégis azt tudom mondani, hogy rengeteg tapasztalattal tértem haza 

Angolföldről, mind gyakorlati, mind lelki értelemben, a nyelvtudásról nem is beszélve. 

Részt vettem az idei évben a Hitéleti bizottság munkájában, ahol társaimmal együtt 

igyekeztünk a programok szervezésén. Kicsit ezáltal beleláthattam abba, hogy milyen feladatai 

is vannak például a Hitéleti bizottság vezetőjének. 

Ezeken felül, jelenleg a Csillagpont VIP munkacsoportjának a tagja vagyok, itt vagyok 

segítő. 



3.2 MAGAMRÓL 

Fő tulajdonságaimat legjobban jellemezni a flegmatikus személyiségtípussal tudnám. 

Alapvetően hidegvérű, rendszerezetten gondolkodó, tervező típus vagyok. Gyakran ezzel a 

rendszerezettséggel jár egyfajta őszinteség, melynek megvannak az előnyei és a hátrányai. 

Legtöbb dolgomat igyekszem imádságban véghezvinni, e mellett azonban nem félek kiállni 

amellett amiben, hiszek és a lehető legésszerűbben kiállni a jó ügy mellett. Minden akadályt 

igyekszek több felől megközelíteni, rálátni minden apró részletre. Hobbijaim közé tartozik a 

zenélés, illetve kártyatrükkök tanulása és előadása hallgatótársaim kisebb/nagyobb örömére.  

  



4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

4.1 A TISZTSÉG ÉS ÉN 

Számomra a szenior-helyettesi tisztség nagy jelentőséggel bír. Diákvezetőnek lenni 

hatalmas feladat, felelősség és megtiszteltetés is egyben. A diákvezető számomra az, akire 

mindig lehet számítani, valaki, aki segíti a diákok életét. Előttem remek példák álltak, csupa 

olyan emberek, akik remekül végezték ezt a felelősségteljes feladatot/szolgálatot. Számomra 

így a diákvezetővé válás egyenlő lenne a mentorrá válással. Szeretnék jó példává és vezetővé 

válni, akire felnézhetnek az emberek és bármivel fordulhatnak hozzá. 

A következőekben a közös küldetésnyilatkozatunkat mutatnám be, melyet együtt 

fogalmaztunk meg a tisztségünkkel kapcsolatban. 

4.2 A TISZTSÉG ÉS MI 

Vannak bizonyos sarokpontok, melyeket, mint gyengeségeket látunk a teológus 

hallgatók közösségi életében, s amelyeket – mint lehetséges teológus vezetők – a jövőben az 

Igére hagyatkozva, a közösség egészével szeretnénk átgondolni. Céljaink közé tartozik annak 

a megerősítése, hogy egy a küldetésünk, és annak munkálása, hogy egy irányba, közösen 

mozduljunk. Ehhez szükségesnek tartjuk az imádságos élet felpezsdítését, a feladatok 

megosztásában való fejlődést és a növekvő szabadságot a véleményformálásban és 

megosztásban. Meggyőződésünk, hogy hitéletünk bizonyos pontjait illetően hallgatói 

közösségünknek újra és újra közösen kell véleményt alkotnia és ennek mentén újraértelmezni 

rendeltetését, feladatkörét, szokásait.  

4.2.1 Legáció 

Legációs szolgálatunk jelenlegi állapotáról szeretnénk hallgatói fórumot indítani. 

Véleményünk szerint a teológus hallgatók szolgálatra való felkészülésének egyik fontos pontja 

az ünnepről-ünnepre való gyülekezetlátogatás, igehirdetés. Két fő pontról szeretnénk 

beszélgetést kezdeményezni ezzel kapcsolatosan.  

(1) Az utóbbi időben (vagy akár már hosszabb ideje) megerősödött az a tendencia, 

miszerint egyes gyülekezetek támaszthatnak egészen speciális igényeket is a hozzájuk 

legációba érkező teológussal kapcsolatban, mely által bizonyos legációs helyeket nincs 

lehetősége látogatni csak az egyik nemnek és/vagy csak bizonyos évfolyamúaknak. 

Véleményünk szerint minden teológus Isten szolgálatára szegődött el: ebben mindannyian 



egyenlőek vagyunk: ezt az alapvető igazságot fontosnak tartjuk erősíteni mind a szolgálatra 

készülőkben, mind a szolgálókat fogadókban. Ez által hallgatói közösségünk és az egyes 

egyének látásmódja is formálódhat, ráadásul, mint szolgáló közösség már most megkezdhetjük 

szolgálatunk egy fontos részét: egyházunk jövőjének formálását.  

(2) Lelkészi szolgálatra való készülésünk egy másik sarokpontját érinti a teológusok 

támogatásának jelenlegi formája. Szeretnénk fórumot nyitni a legátum mibenlétének (akár 

teológiájának) kérdéséről. Gyülekezeteink nagylelkűen ajánlanak fel összegeket a teológusok 

támogatására, ám ahogy egyházunk minden hagyományát, szokását, jó gyakorlatát 

időközönként érdemes újragondolni, úgy egyetemünk és a teológus képzés ez ősi 

hagyományáról is érdemes beszélnünk. Szolgálataink során felvetődött bennünk annak a 

kérdése, hogy egyrészt miként tekintenek a gyülekezetek a teológusok szolgálatára, és hogy 

másrészt miként tekintenek a teológusok a szolgálatra magára. Ezzel kapcsolatos fő kérdésünk: 

nem építünk-e gyülekezeteinkben és szolgálóinkban egyaránt hamis képet a szolgálat céljáról, 

megfizethetőségéről? Ezzel kapcsolatban úgy véljük az ok, motiváció, cél hármas 

kérdéskörében érdemes újragondolnunk tevékenységünket.  

4.2.2 Egység – közösség 

Ahhoz, hogy a közösséget és annak egységét tovább erősítsük, fontosnak tartjuk, hogy 

a már most is aktív hallgatók segítsenek nehezebben kibontakozó társaiknak, hogy meg tudják 

találni a hozzájuk illő szolgálatot az egyetem falain belül. Ehhez kívánunk közös gondolkodás 

eredményeképpen egy működőképes keretet biztosítani, hogy ezáltal a szolgálat ne csak egy 

adott csoport ügye legyen, hanem mindenki számára felelősség és lehetőség lehessen egyaránt. 

Fontosnak tartjuk tehát, hogy miközben egymást is jobban megismerjük ezáltal a szolgálati és 

közösségi lehetőségeket is sokszínűsítsük (bibliaórák, dicsőítések, alternatív áhítatok, 

előadások, egyetemen kívüli szolgálatok, kiszállások, önképző körök stb.) Ez által 

reménységünk szerint nem csak a hitéleti, hanem a nem-hitéleti szakosok közösségi életre való 

kedvét is megnövelhetjük.  

Ezt a munkát természetesen a Hitéleti Bizottság vezetőjével és tagjaival közösen 

kívánjuk elkezdeni és munkálni. 

4.2.3 Istentisztelet 

Az előbbieknek megfelelően szeretnénk felmérni a hallgatók istentiszteletünkkel és 

úrvacsorai közösségünkkel kapcsolatos tapasztalatait és gondolatait további hallgatói fórumok 



keretében. Mint egyetemi gyülekezetünk lelki életének legfőbb eseménye, az akadémiai 

istentisztelettel kapcsolatban minden gyakorlati és teológiai kérdés nagy jelentőséggel bír.  

4.2.4 Paritás 

Amint azt a hallgatói fórum alkalmával Rektor úr által hallhattuk, s a hallgatói közösség 

által megerősítettük – a HÖK elnökségében az alapszabály módosítása által változás állt be. 

Célunk, hogy megválasztásunk esetén ezzel a változással együtt élve igyekezzünk majd 

feladatunkat megfelelően betölteni a diákság javára. Remélhetőleg azok az új feladatok és 

helyzetek, melyekkel az új elnökségnek szembe kell majd néznie inkább munkálják majd az 

egységet, mint a széthúzást. Mi ennek semmilyen formában nem szeretnénk útjában állni, 

mindazonáltal törekedni fogunk arra, hogy az új közös irány is hű maradjon egyetemünk 

profiljához.  

 


