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“Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívűl, aki Jézus krisztus.” 
I Korintus 3,11 

 

         A 2019-es jelentéseket olvasva egyetlen esetben történt növekedés, ha a számadatokat 

figyeljük, azonban tudjuk, hogy Isten a keveset is megsokasíthatja és a sokat is elveheti. 

Próbáltam független lenni a számok valóságától, de megiscsak üzenettel bírnak. A parókiális 

vallásoktatás során  egyre nagyobb nehézségekkel szembesülünk, az idei jelentésekből ezt 

éreztem ki.  Fontos a fennt említett alapra építkezni, mert egyedül ez jelent megmaradást, életet.  

A  hitre való  nevelés nemcsak egy többlet a gyermek számára, hanem az alap. Kívánom, hogy 

mindenki sikeresen építsen erre az alapra.  

A vallásórák, illetve a két éves kátéoktatás folyamán nem tehetünk  mást, mint a krisztusi tanίtást 

követve  eljuttatni őket a személyes bizonyságtételre és a keresztyén élet folytatására. 

 A Nagykárolyi Református Egyházmegye 36 gyülekezetében  folyó katekézisről, a vallás és 

kátéoktatás hatékonyságáról, nehézségeiről és a számadatok alapján feldolgozott 

tevékenységeiről szeretnék beszámolni. 

        

Vallásoktatás: Parókiális vallásoktatás minden gyülekezetben folyik, ahol vannak gyerekek, 

Adyfalva, Érkávás, Krasznaszentmiklós,Érszodoró,Mezőterem kivételével. 

Egyházmegyénk összgyerek létszáma 879, -  34 gyerekkel kevesebb, mint 2018-ban volt, ebből 

parókiális vallásórára járnak  541-en- 10 gyerekkel kevesebb, mint 2018-ban, a gyerekek 62% 

jár, mίg a 38% otthon marad, elkallódikik.   

A parókiális vallásoktatást túlnyomórészt a lelkipásztorok végzik, de több gyülekezetben a 

lelkipásztor feleség, vallástanár, kántor és segédlelkész is. 

Gyülekezeteink nagytöbbségében heti egy alkalommal egy csoportban folyik a katekizáció, mίg 

5 gyülekezetben 2 illetve 3 korcsoportra osztva.  

           Milyen terv szerint folyik a gyülekezeti vallástanitás: 365 bibliai történet Evert Kyt, 

Tegzes Lajos: Gyermek Istentiszteleti tanίtások, Holland segéd anyag, Református hittankönyv 

gyerekeknek, iskolai tanterv, saját készitésű terv szerint, gyermek Biblia szerint. 

Többnyire az iskolai vallásoktatást a vallástanárok végzik, a következő gyülekezetekben  

azonban Lp tanίt: Érszentkirály, Kaplony, Kismajtény, Krasznamihályfalva, Magyarcsaholy, 

Magyargéres, Szaniszló. 

A következő esetekben a vallástanár nem tagja a gyülekezetnek: Ákos, Bogdánd, Dobra  

Érendréd Érdengeleg, Domahida, Hadad, Hadadnádasd, Iriny, Lele, Nagykároly- Belváros, 

Nagykároly-Kertváros, Szilágyszér, Tasnádszántó. 

Börvely, Érszakácsi, Gencs, Pelekeszi, Piskolt, Szilágypér,  Tasnád,  - gyülekezetekben tagja a 

vallástanár az Egyházközségnek. 



           Vakációs bibliahetet majdnem minden gyülekezetben tartottak, ahol vannak gyerekek, 

kivéve egy gyülekezetet. A vakációs bibliahétre összesen 1032 gyerek ment el, van olyan 

gyülekezet, ahol megduplázódik a létszám a vallásórára járókhoz képest. 

Káté oktatás: Gyülekezeteinkben a lelkipásztorok végzik a kátéoktatást, kántor, vallástanár, 

segédlelkész vagy gyakornokok  segίtségével. Pozitivum, hogy gyülekezeteink nagyrészében 14 

éves korban történik a konfirmáltatás, azonban még mindig 10 gyülekezetben 13 éves korban  

konfirmál az ifjú, viszont 12 éves korban már egyetlen gyülekezetben sem konfirmálnak az ifjak.  

 Idéntől minden gyülekezetben két év a konfirmációra való oktatás ideje! 

2018-ban 154  ifjú tett konfirmációi fogadalmat, egy ifjúval kevesebb, mint 2018-ban. 

Istené legyen a dicsőség!!!  

A következő gyülekezetekben nem volt konfirmálás: Adyfalva, Ákos, Domahida, Érdengeleg 

Erkávás, Érkőrös, Érszodoró, Kaplony, Mezőterem, Krasznaszentmiklós, Pelekeszi, Piskolt.  

Ahol nem is lesz: Adyfalva, Ákos, Erkávás, Érszodoró, Érdengeleg, Érszentkirály, 

Krasznaszentmiklós,  Királydaróc, Mezőterem, Tasnádszántó. 

Első éves konfirmándus: 124 – 12-el kevesebb, mint 2018-ban 

Másod éves konfirmándus: 149. 15-el Több mint 2018-ban  

Felnőtt konfirmálás történt a következő gyülekezetekben:  Bogdánd: 1  Érszentkirály 1, 

Kismajtény 1, Nagykároly Kertváros 1, Szilágypér 4,Szilágyszér1, Tasnádszántó 1 . Összesen: 
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           Beszámolómban elengedhetetlennek tartom, hogy Isten iránti hálámat kifejezzem a már a 

kilencedik esztendeje beindult gyerektábor áldása miatt. A tavaly is 9 lelkipásztor, 3 teológus és 

4 vallástanárnő vezette és felügyelte az itt folyó munkát. Színesebb volt a 2019-es gyerektábor az 

előbbieknél, hisz kirándulásokat szerveztünk és az Istentől kapott környezetünk, világunk 

megvigyázására is hangsúlyt fektettünk. Köszönet a munkatársak  szolgálatáért, önzetlen 

munkájukért, az Úr áldja meg életüket. 

Továbbá Isten előtti bünbánattal írom le, hogy 2019-ben elmaradt a biblia vetélkedő, hiszem, ha 

az Ur megengedi 2020-ban megtarthatjuk. Isené legyen a dicsőség a gyerekek és ifjak között 

folyó munkáért. 
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