
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Tibor vagyok, Cegléden születtem 1972.12.25-én.  Többgenerációs 

református családból származom. 1985-ben Lizik Zoltán Nagytiszteletű 

úrnál konfirmáltam, ahol sok élménnyel és tudással gazdagodtunk. 

Feleségemmel 1995-ben fogadtunk egymásnak örök hűséget a 

Nagytemplomban, majd 1998-ban megszületett Nóri 2001-ban pedig 

Levente. Mindketten református iskolát választottak a  továbbtanuláshoz 

és 2013-ban együtt konfirmáltak itt a Nagytemplomban. 

Karosszérialakatos-mester vagyok, 27 éve önálló vállalkozóként 

dolgozom.  Édesapám 4 cikluson keresztül 24 évig volt aktív presbitere a 

gyülekezetnek, most már a Tiszteletbeli presbiter cím birtokosa.  Életem 

egyik mérföldköve 2018-ban a máriagyűdi Református Cursillo, ahol 

Krisztus szeretete és közelsége megérintett és rámutatott arra, hogy aktív 

résztvevőként segíthetjük a lelkipásztor és a gyülekezet munkáját. Ebben 

szeretnék presbiterként szolgálni.  

Kérem Isten áldását és a gyülekezet támogatását ehhez a munkához. 

Cseh Tamásnak hívnak, 38 éves vagyok, autóbuszvezetőként dolgozom. 

Cegléden születtem és itt élek feleségemmel, Cseh-Kállai Csillával és két 

lányommal, Pannával és Emesével. Felnőttként keresztelkedtem és 

konfirmáltam 2007-ben.  Házasságkötésünk után, 2009-ben költöztünk újra 

Ceglédre és akkortól vagyunk a nagytemplomi gyülekezet tagjai. Az Úr 

kegyelméből 2017-ben eljutottam egy csendes hétvégi alkalomra, ahol megnyílt 

a szívem Krisztus előtt. Azóta próbálok teljes egészében rá hagyatkozni, az Ő 

akaratát felismerni életemben és azt követni. „Krisztussal együtt keresztre 

vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az 

életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 

szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2.20)  A mostani jelöltséget 

örömmel vettem és alázatos szívvel várom az Úr további terveit és nekem szánt 

feladatait. Hiszem, hogy mi is válhatunk olyan közösséggé, mint az első 

keresztyén gyülekezetek, akikről így beszéltek: „Nézzétek, mennyire szeretik 

egymást!” Ehhez „csak” Krisztus parancsait kell követnünk: ”…szeressétek 

egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 

egymást!”(Jn13.34) 

"Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem." 

Zsoltárok 25:4 

Jákó Gábor Patriknak hívnak, 2000 márciusában születtem Cegléden. 

Református családban nevelkedtem és ez a tanítás, nevelés meghatározta 

későbbi utamat. Az általános iskola elvégzése  után, a nagykőrösi Arany 

János Református Gimnáziumba jelentkeztem, ahol már az első találkozás 

meghatározó volt és eldöntöttem, hogy abba az iskolába szeretnék járni. 

Az érettségi után jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

matematika-történelem tanári szakára, ahova felvételt nyertem. Mindig is 

vonzott, hogy gyerekekkel foglalkozzam, oktassak, tanítsak és bízom 

abban, hogy Isten segítségével ez megvalósulhat. Sokszor vállaltam 

gyermekfelügyeletet a vasárnapi iskolában ami jó gyakorlás volt, hogy az 

itt szerzett tapasztalatot később kamatoztatni tudjam. Sokan talán fiatalnak 

tartanak, hogy presbiteri választáson elinduljak, de a fenti zsoltár kifejezi 

azt, miért is döntöttem így. Életem azon szakaszán járok, ahol fontos, 

hogy útmutatást kapjak és Isten segítségével az így megszerzett 

tapasztalataimat megosszam korosztályommal és a nálam fiatalabbakkal. 

Remélem, hogy a továbbiakban is hasznos tagja lehetek közösségünknek. 

Soli Deo Gloria 


