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A templomok után most a lelkekkel kell foglalkozni
Megerősödő presbiterszövetség: híd a hívek és az egyház között
Az ifjúsági munkát, idősek támogatását, az egyháztól eltávolodott, Istent kereső szomszédok, munkatársak gondoskodó bevonását, templomépítés után léleképítést célzó stratégiáját ismerteti és tárgyalja februári közgyűlésén a Kolozsvári Református
Egyházmegye Presbiteri Szövetsége. Az idén márciusban megalakult szövetség igyekszik összefogni az egyházmegye presbitereit, címtárat és már több vidéki találkozót szervezett, és fő feladatának tekinti a református hit mellett a nemzeti identitástudat
megőrzését.

 A Kolozsvári Református Egy-

házmegye Presbiteri Szövetségének célkitűzései közé tartozik a
presbiterek református keresztyén önazonosságának erősítése, egyházunk és népünk szolgálata, a presbitériumok és lelkipásztorok közötti együttműködés elősegítése, a gyülekezeti
tagok és presbitériumok közötti
állandó kapcsolattartás biztosítása. Ezt szolgálja a címtár létesítése, presbiteri találkozók szervezése az egyházmegye négy
földrajzi körzetében, amelyre a
39 egyházközséget csoportosítottuk. Kajántón, Kolozson, a kolozsvári Pata utcai Fehér templomban és Tordaszentlászlón a
gyülekezetekkel együtt szerveztünk találkozókat az ősz folyamán, erősítve a falvakon élő református testvéreink hitéletét.
Szövetségünk küldöttsége hat
presbiterkonferencián vett részt.
Az utóbbi két évtizedben számos templomunk megújult, tataroztunk épületeket, új templomokat építettünk. Elérkezett az
idő: az egyháznak többet kellene
foglalkoznia a lelkekkel. Sokkal
több szeretettel és gondoskodással kellene megkeresnünk Istentől nagyon távol került testvéreinket. Itt élnek közöttünk: munkatársaink, szomszédaink, családtagjaink – nem kell nagy távolságokat bejárjunk ahhoz, hogy
őket megtaláljuk. Sokan Isten kö-

zelében látják lelki gondjaik megoldását, de nem tudják, merre induljanak, hol kezdjék, nem ismerik az Istenhez vezető utat. Presbitereink lehetősége és feladata
elveszett testvéreinket megtalálni, templomainkba elhozni.

Évről évre szomorú statisztikákkal szembesítenek a népességcsökkenésről
árulkodó
demográfiai adatok. Ha fáj nekünk, hogy népünk körében a
vegyesházasságok aránya meghaladta az 52%-ot, a legmagasabb a magzatgyilkosságok, öngyilkosságok és káros szenvedélyekben szenvedők száma, akkor tennünk kell valamit ez önpusztító folyamat ellen. Minden nagyobb településen anyanyelvi oktatásban részesülhetnek gyermekeink, a szórványból
iskolabuszok szállítják az igénylőket oktatási központokba, ki

kényszeríti hát a szülőket, hogy
mégis többségi osztályokba írassák gyermekeiket, ahol megszűnik minden kapcsolatuk a magyar értékekkel, hagyományokkal, irodalommal, történelemmel, megszűnik magyar identitásuk? Ki kényszeríti fiataljainkat, hogy vegyesházasságok miatt lassan felszámolják nemzetünkhöz való kötődésüket? Presbitereink személyes példájukkal
és a családlátogatások során hozzájárulhatnak e fájdalmas folyamatok lassításához.
Éves munkatervet fogadunk
el 2014 februárjában, a szövet-

ségi közgyűlésen. Fejlesztenénk
a presbiterképzést, fontosnak
tartjuk a gyülekezeteink időseivel, magányosaival, betegeivel való hatékonyabb foglalkozást. Többéves ifjúsági programot dolgoztunk ki. A kétéves
konfirmációi előkészítő 13–15
éves részvevőit egyhetes táborozásra vinnénk. A lelkipásztor testvérek közül többen is jelezték: szombatonként szívesen látnának egy-egy gyermekcsoportot szánkózással egybekötött kikapcsolódásra, ismerkedésre. Reménységünk szerint
hosszantartó, netán házassággal végződő barátságok is kialakulhatnak. Úgy gondoljuk, hogy
ily nemes célra számíthatunk az
egyházmegye és az egyházkerület anyagi támogatására, de magyar civil szervezeteket is megkeresnénk. Egyházmegyénkben
kb. 400 kátés korú gyermek van.
Hisszük, hogy Istennek terve van velünk, nemhiába teremtett minket Erdély földjére református magyaroknak. Presbiterek, gondnokok, úgy kell végeznünk munkánkat, hogy tudatában legyünk: Istennek kell beszámolnunk az egyház javaival
való sáfárkodásunkról. Köszönjük Bibza Gábor esperes úr erkölcsi támogatását a kezdeti nehézségek idején, és a lelkipásztoroknak, presbitériumoknak,
hogy elősegítették munkánkat.
Istentől megáldott békés,
boldog karácsonyt kívánunk
egyházmegyénk minden tagjának, az új esztendőben élni akarást, tettrekészséget, sikereket
keresztyén magyar népünknek!
Isten áldja gyülekezeteinket!
Floriska István
elnök

Hat presbiterkonferencián vettek részt a kolozsváriak

Nőszövetség – az egyház imádságosan cselekvő gondoskodói
Imanap, konferencia, kirándulás, tábor, munkatársképző – néhány a szeptember végi közgyűlésén megújult kolozsvári református nőszövetség jövő évi tervei közül. A nőszövetség munkája
igehirdetés, olyan szolgálat, amit az asszonyok hitből, szeretetből és önkéntesen végeznek Urunk dicsőségére és az anyaszentegyház építésére.

 A nőszövetség a református
egyházhoz tartozó asszonyok
hitéletének ápolására és gyakorlására létrehozott belmissziós
szervezet. A női munkaközösségek az egyes egyházközségekben vagy szervezeti keretben működnek (elnök, titkár
stb.), vagy alkalomszerűen tevékenykednek, kapcsolattartó személy képviseli őket megyei szinten. Az egyházmegyei nőszövetség elnökségének feladata a kapcsolattartás, tanácskozás az egy-

házközségek képviselőivel, illetve az egész megyét érintő tevékenységek összehangolása.
1990-ben, a diktatúra alatti kényszerszünet után, mindkét kolozsvári egyházmegye területén újraindult a nőszövetség. A két megye egyesítését követően, 2013. szeptember 28-án
a Kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetsége konferenciát és alakuló gyűlést tartott
Magyarfenesen, dr. Bibza Gábor
esperes vezetésével. A vendé-

Ősszel alakult a megújult nőszövetség

geket köszöntötte énekkel-verssel a Magyarfenesi Vegyeskar,
rövid beszéddel Lengyel István,
az egyházmegye megbízott miszsziói előadója, Szőllősi Etelka,
megbízott megyei elnök, Lukács Margit, az Erdélyi Református Nőszövetség régiós elnöke. A konferencián két előadás
hangzott el, amelyet kis csoportokban beszéltek meg a résztvevők: Molnár Helén kerületi alelnök mutatta be a Bethlen család egyházunknak adományozott bonyhai kastélyát, majd
Lengyelné dr. Püsök Sarolta
Kommunikáció, a megértetés és
megértetés művészete című előadása hangzott el.
A Kolozsvári Református
Egyházmegye Nőszövetsége új
elnökséget választott. Elnök:
Szőllősi Etelka diakónus-vallástanár; alelnökök: Lengyelné dr.
Püsök Sarolta lelkész-egyetemi
oktató, dr. Buzogány Emese kórházlelkész; titkár: Antal Katalin
kántornő (Györgyfalva); pénztáros: Ágoston Palkó Erika főkönyvelő (Szászfenes); jegyző:
Tibád Júlia Krisztina informatikus (Kolozsvár-Hídelve); elnökségi tagok: Erdélyi Tünde lelkipásztornő (Bodonkút); Farkas Erzsébet könyvelő-tanárnő
(Kolozsvár-Irisztelep); sajtóreferens: Szigeti Anikó nyugdíjas tanár (Kolozsvár-Felsőváros).
A megújult nőszövetség első
rendezvénye a Kárpát-meden-

cei imanap volt december 8-án,
amelyet a Kolozsvár-Hídelvei
templomban szerveztek meg.
Jövő évre a nőszövetség megyei
elnökségi gyűlést tervez az éves
munkaterv kidolgozásával, megyei belmissziós munkamegbeszélést, ökumenikus imanapot,
csendesnapot, Ismerjük meg egyházmegyénket! jelszóval egynapos kirándulást, egyházmegyei

konferenciát és közgyűlést, kétnapos tábort Kolozson, Észak-Erdélyi Régiós Konferenciát, munkatársképző találkozót, Kárpátmedencei imanapot is terveznek, és februárban bekapcsolódna a házasok hete rendezvénysorozatba.
Szőllősi Etelka
L. Püsök Sarolta

Szolgálat a lelki élet terén és ökumené
 A hitélet ápolása érdekében a nőszövetség bibliaórákat és imaórákat, alkalomszerűen csendesnapokat tart tagjai számára, ahol az
asszonyok Isten igéjével foglalkozhatnak és az ige világosságában
beszélhetik meg sajátos lelki és más természetű kérdéseiket. Cél a
hitben való növekedés. Bibliaórai és istentiszteleti közösséget vállal
más felekezetek nőszövetségeivel, arra figyel, ami összeköt, és nem
arra, ami elválaszt. A nők egyetemes imanapjával a nőszövetség bekapcsolódik a világ keresztyén asszonyainak közösségébe.
Diakónia és közművelődés
 A nőszövetség adományaival támogatja és segíti a rászorulókat,

segíti a gyülekezet diakóniai programjainak megvalósítását. Felvállalja a gyülekezet betegeinek otthoni gondozását, utcagyermekek, szenvedélybetegséggel küzdő családok ápolását a felebaráti
szeretet és segítségnyújtás jegyében.
A nőszövetség szervezte előadások nyitottak mindenki felé.
Különösen figyel a korunk asszonyait foglalkoztató témakörökre,
amelyek mind művelődéstörténeti, mind társadalometikai szempontból segítik a nőszövetség tagjait, hogy Isten gyermekeiként
megtalálják helyüket a társadalom napi kihívásai között. Rendezvényein népszerűsíti a keresztyén értékrendet közvetítő, igényes
szépirodalmi alkotásokat. Népművészetünk és a keresztyén etikával nem ellenkező néphagyományaink ápolására és megőrzésére
varrókört, szövőkört, főzőkört stb. szervez, természetismereti és
honismereti kirándulásokat is.

