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“Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő 

akarata szerint, meghallgat minket.” 
1 János 5,14 

 

         A 2020-as lelkészjelentéseket olvasva a vírusjárvány nyomai jól látszanak a vallás- és 

kátéoktatásban is. A nyári vakációs biblihetet nem tudta senki megtartani, a vallásórák hol 

szüneteltek, hol megtarthattuk őket, a konfirmációi bizonyságtétel ideje is kitolódott nyárra vagy 

őszre. Ez az esztendő hatalmas próbatétel és visszaesés volt minden gyülekezet számára a 

katekizáció szempontjából is.   

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 összgyereklétszáma 886. Hat gyerekkel több, mint 2019-ben volt. Ebből 

parókiális vallásórára járnak  523-an. Huszonkét gyerekkel kevesebb, mint 2019-ben, a gyerekek 

59,02% jár, mίg a 40,98% otthon marad, elkallódik.   

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 vallástanítás: 365 bibliai történet Evert Kyt, 

Tegzes Lajos: Gyermek Istentiszteleti tanίtások, Holland segédanyag, Református hittankönyv 

gyerekeknek, iskolai tanterv, saját készítésű terv szerint, Gyermekbiblia szerint, stb. 

Többnyire az iskolai vallásoktatást a vallástanárok végzik, a következő gyülekezetekben  

azonban lelkipásztor tanίt:  Kaplony, Magyarcsaholy és Magyargéres. 

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

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

Belváros, Nagykároly-Kertváros, Piskolt, Szilágyszér és Tasnádszántó. 

Börvely, Érszakácsi, Pelekeszi, Szilágypér, Tasnád - gyülekezetekben tagja a vallástanár az 

egyházközségnek. 

           Vakációs bibliahetet ahogy fent említettem egyetlen gyülekezetben sem tartottak meg. Az 

előző években minden gyülekezetben nagy öröm volt a bibliahét és sok gyerek hallhatott igei 

tanítást és épülhetett általa, most azonban a járvány miatt nem lehetett megszervezni. 



Kátéoktatás: Gyülekezeteinkben a lelkipásztorok végzik a kátéoktatást, kántor, vallástanár, 

segédlelkész vagy gyakornokok segίtségével. Pozitívum, hogy gyülekezeteink nagyrészében 14 

éves korban történik a konfirmáltatás, azonban még mindig 8 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! 

2020-ban 143 ifjú tett konfirmációi fogadalmat, 11 ifjúval kevesebb, mint 2019-ben.  

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

Érendréd, Érkávás, Érszodoró, Krasznamihályfalva, Mezőterem és Tasnádszántó.  

Ahol nem is lesz: Adyfalva, Bere, Érkávás, Érszodoró, Érendréd, Érszentkirály, 

Krasznamihályfalva, Királydaróc, Mezőterem és Piskolt. 

Elsőéves konfirmándus: 139. Tizenöttel több, mint 2019-ben 

Másodéves konfirmándus: 124. Huszonöttel kevesebb, mint 2019-ben  

Felnőttkonfirmálás történt a következő gyülekezetekben: Nagykároly-Kertváros 1, Szilágypér 2. 

Összesen: 3 

Szomorú megállapítás az is, hogy 2020-ban nem szervezhettük meg a gyerektábort, a 10-ik 

gyerektáborra   került  volna  sor,  de  sajnos  a Covid járvány ezt is megakadályozta,  ahogy a  

bibliaismereti vetélkedőt is, hisz ősszel kezdődött a járvány második hulláma, ami miatt ez is 

elmaradt. Sok közös élmény, igei tanítás maradt ki a gyermekeink, ifjaink életéből, azonban 

továbbra is hisszük, hogy az Úr kiutat ad, és lesznek vallás- és kátéórák heti rendszerességgel 

megszakítás nélkül, valamint táborok és bibliaismereti vetélkedők.  
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