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A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium csapata a bibliaismereti vetélkedőn

A díjnál értékesebbet is nyertek
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Húsz éve rendezik meg
az erdélyi és partiumi

it, hogy közös erővel kerestük Jézus Krisztus nekünk, fiataloknak
szánt üzeneteit.”

református kollégiumok

Örök kincsek

diákjainak bibliaismereti

„Csapatunk nagyon különleges
volt, hasonlóan meghitt, szeretetteljes együttműködésben még
sosem volt részem, részünk –
folytatta Telegdi István. – Hiszen
a verseny kezdetén körbeültük
az asztalt, és egymás kezét megfogva, együtt imádkozva vártuk a
tételek kiosztását, majd azok befejezése után együtt adtunk hálát az Úristennek a lehetőségért
és az erőért, amelyet adott a feladatsor megoldásához. (…) Olyan
kincseket gyűjtöttünk, amelyeket sem a moly, sem a rozsda meg
nem emészthet, hiszen jobban
megismertük Istent, egymást és
magunkat, ugyanakkor nagyon
sokat tanultunk társainktól. Csapatunkból kiemelt figyelmet és
hatalmas köszönetet kaphat Tamás, hiszen sokat tanultunk tőle.
Nagyon sok mindent megtanultunk értékelni általa, és talán ő
volt az, aki mindvégig szívből jövő
mosollyal, irigylésre méltó nyugodtsággal, valamint követésre
méltó, Istenbe vetett hittel és bizodalommal tartotta bennünk a
lelket. Köszönettel tartozunk továbbá Juhász Zoltán iskolalelkészünknek, akire mindvégig
bármiben számíthattunk, aki
biztatott, bízott bennünk, és értékelte munkánkat. Összességében elmondhatom, hogy megérte
a tanulás, megérte az erőfeszítés,
és a második díjnál valami értékesebbet is nyertünk: egymás
őszinte baráti szeretetét, Isten
útjainak bőségesebb ismeretét.
Ez a csapat egy kis családdá kovácsolódott össze a felkészülés
és a verseny során” – összegezte.

vetélkedőjét. A tíz felekezeti tanintézet növendékeinek múlt hét végén Marosvásárhelyen
tartott megmérettetésén második helyezést
ért el a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi
Kis Gergely Református
Kollégium csapata.

„B

aráti találkozások, ismerkedések, a kapcsolatok
elmélyítésejegyében gyűlnek össze évről évre más-más iskolában az erdélyi és partiumi
református kollégiumok diákjai:
bibliaismereti tudásukat négyfős
csapatok számára összeállított
vetélkedőkön mérik össze. Idén a
Marosvásárhelyi Református Kollégium volt a házigazdája a versenynek, amelyen a Baczkamadarasi
Kis Gergely Református Kollégiumot Telegdi István 12. B, Kovács Tamás 10. B, valamint Iszlai Virág és
Lukács Lilla 9. B osztályos tanuló
képviselte – mondta el Juhász Zoltán iskolai lelkipásztor, az udvarhelyi diákok felkészítője.

Túljelentkezés
A lelkipásztor örömmel számolt be arról, hogy a diákok

Lukács Lilla, Iszlai Virág, Telegdi István, Kovács Tamás diákok és Juhász Zoltán lelkipásztor
nemcsak érdeklődnek e verseny
iránt, hanem a túljelentkezés
miatt belső megmérettetésen
nyernek kiválasztást a részvételre. „Ez azt jelzi, hogy Isten
Igéje a 21. században is élő és
ható. Nagy öröm látni ifjainkat,
ahogyan elmélyednek a Szentírás egy-egy kijelölt könyvének,
témájának tanulmányozásában,
ami által közelebb kerülnek a
szöveg, a kortörténet, az események jobb megértéséhez is, de
végső soron az Élet Urához, Jézus Krisztushoz. A vendéglátó
iskola színes, gazdag programmal nyújtott betekintést a marosvásárhelyi diák- és kulturális
életbe. A lelkes udvarhelyi csapatnak nemcsak a hétvégén átélt
események, élmények, érzések
váltak emlékezetesekké, hanem az idei verseny témáinak,
Dániel könyvének és Lukács

evangéliumának kimerítő megismerése által a vetélkedőn elért
második helyezés is.”

A kolozsvári teológiára készülő
Telegdi István református vallású végzős diák úgy fogalmazott:
„Jézus Krisztus arról tanít minket, hogy ahol ketten vagy hárNem ellenfelek
man összegyűlnek nevében, ott
A tizedikes, nem látó Kovács Ő is jelen van. Egy ilyen verseny
alkalmával, pontosabban a felkéTamás unitárius vallású diák teológiára készül. „Számomra ez a szülés során még inkább keresvetélkedő nem azt jelenti, hogy sük, és meg is találjuk a Vele való
Erdély református kollégiumai közösséget. Természetesen minden egyes verseny más, de az edegymással vagy egymás ellen
versenyeznek, hanem azt, hogy digi tapasztalatok alapján úgy
érzem, hogy valahányszor bibliaegymással találkoznak. Mi, diákok itt megtalálhatjuk akár leg- ismereti vetélkedőre kerül sor, az
ottani hangulat nem olyan, mint
jobb barátainkat, és a régebbi,
évente visszatérő ismerősök- általában a versenyeken. Nem
az ellenfeleket látjuk társainkkel is élő kapcsolatot tarthatunk.
Azért szeretem ezt a vetélkedőt, ban, hanem velük együtt örülünk
mert a készülés során mélyen ta- a Krisztussal való közösségben.
nulmányozhatom a Szentírást, Ezen a versenyen is így történt.
Elmondhatatlanul jó érzés volt
valamint hasonló érdeklődésű fiatalokkal ismerkedhetek meg” – az, amikor közösen próbáltuk
megfejteni a Szentírás rejtelmemondta.

Imaheti találkozások Bencédben
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Igazán hívogató látvány alkonyatban is kivilágított ablakaival, szépséges környezetével az
alsóbencédi unitárius templom.
A múlt hét estéin hosszú harangszó hívta egybe a gyülekezet apraját-nagyját: hétfőtől péntekig olyan
meghívott lelkészek voltak az igehirdetők, akik még nem szolgáltak ott – mondta el kérdésünkre
Makkai-Ilkei Ildikó helyi unitárius
lelkész. Ezúttal vendégeik voltak
Benedek Jakab segesvári unitárius lelkész, Tüzes-Bölöni Ferenc
olaszteleki református lelkész, Lőrinczi Levente kissolymosi unitárius lelkész Isten országáról beszélt
valamint Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi, LőrinA két Bencéd gyülekezete ló igei üzenetének lelkipásztori
czi Levente kissolymosi és Tódor
tolmácsolását. Miként szabadítöbb estén át hallhatta a kariCsaba székelykeresztúri unitáritotta meg Isten a gyarmati rendbi kesztyének idei imahétre szóus lelkészek.

szer megpróbáltatásaitól az Ő
népét. Szó esett a leigázottak jogfosztásáról, önazonosságról, emberi méltóságról, szabadságról,
illetve önmeghatározásról. „Ma
a különböző felekezetű karibi
keresztények Isten kezét látják
abban, hogy véget ért a rabszolgaság. Istennek ez a szabadítása, a szabadság elhozása közös
tapasztalat” – mondta szerdán
Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi unitárius lelkész.
Mi csütörtökön Lőrinczi Levente kissolymosi unitárius lelkészt arról is faggattuk, hogyan
érzi magát szolgálati helyén. A
szeme is mosolygott, amint a
kissolymosi gyülekezetről be-

LÉLEK-CSEPP Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is féljen!(Jn 14, 27)
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szélt, illetve a faluról, ahol érezni a tisztaságot, önzetlenséget és
egymás segítését.
Az imaheti estéken a helyi nőszövetség tagjai szavaltak, kórusuk pedig új, ez alkalomra
betanult repertoárral köszöntötte a vendégeket. Ugyanakkor
megajándékozták a szolgálatvégzőket helyi kiadványokkal
és a Papp Emőke által készített virágkaspóval. A következő
hetekben előadók részvételével
folytatódnak a nőszövetségi alkalmak, március első péntekén
pedig a gyergyószentmiklósi unitárius nőszövetség meghívására
részt vesznek az ottani ökumenikus női világimanapon.
M. M.

