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Július 18-án szentelték fel Mezőpanit 
újjáépült református templomát

▾  FOTÓK: HAÁZ VINCE

ebből is érezték, hogy a gyülekezet a 
szívén hordozza az építkezést – mesélte 
a pap. „Amikor elkezdtük, még szó nem 
volt járványról, közben az is jött, de úgy-
is adakoztak. A magyar kormány egy-
millió-ötvenezer euróval támogatta ezt 
a projektet. De tudjuk, hogy a pénz nem 
minden, mert az embernek lehet pénze, 
de nem biztos, hogy azzal olyan dolgokat 
tud megvalósítani, ami életet hoz. Panit-
nak és a gyülekezetnek reményt adott a 
jövőre, hogy itt érdemes élni, tervezni, 
hogy nem vagyunk elfelejtve, van, aki 
mellénk álljon, hogy érdemes álmodni. 
A remény, amit ez az építkezés adott ne-
künk, megfi zethetetlen” – tette hozzá Ko-
vács Tibor.

Másfél év munka után készült el a 
templom. Mint a lelkész elmondta, legna-
gyobb örömük az, hogy Isten mindenben 
megsegítette őket, hiszen a legjobb szak-
emberek dolgoztak itt, minőségi munkát 
végeztek. Jó döntés volt, mert a templom 
már most tele van, mintegy hatszáznegy-
ven férőhely van, ottjártunk előtti va-
sárnap is ötszázan vettek részt az isten-
tiszteleten. Nagyon hamar megszerette 
a gyülekezet. Sok mindenre alkalmas, a 
kórusnak, zenekarnak is van helye. Sok 
lehetőséget kínál most az udvar is és a 
nyári fi lagória is, tavasztól ifj úsági alkal-
makat, gyülekezeti ebédet is szerveztek 
már ott, a gyerekek ott csocsóznak, ping-
pongoznak. Ezek is mind most épültek, 
kivéve a gyülekezeti házat, az a kilenc-
venes években. De még egy harangláb 
is készült a gyülekezet kétszáz éves ha-
rangjának, ami öt évvel ezelőtt elrepedt, 
most akarják megjavíttatni. Erős házas-
társi csoportjuk is van, nőszövetségi és 
ifj úsági csoportjuk, hetven-nyolcvan 
gyerek jár vallásórára, gyerekmegőrző is 
működik, vasárnapi iskolájuk van, ahol 
önkéntesek szolgálnak a gyerekekkel. 
Hatvantagú kórusa, három zenekara, 
többek között egy 14 tagú gyerekzeneka-
ra is van Mezőpanitnak. „Azt szeretnénk, 
hogy aki ide eljön, érezze, hogy szerves 
része a gyülekezetnek. Amikor azt mon-
dom, hogy gyülekezet, akkor egy nagy 
családban gondolkodom, ahol szeret-
nénk nyitottak lenni egymással, odafi -
gyelni egymásra” – vallotta be a lelkész.

Ma még többen járnak, 
mint a járvány előtt

A járvány fordítva sült el Panitban, ahol 
a református lelkész azt tapasztalta, hogy 
itt az emberek nem féltek, mert sokan 
hisznek Istenben, akinek van hatalma 
arra, hogy bármi legyen, megőriz minket. 
„Így én sem estem kétségbe, összeültünk 

a presbitériummal, és eldöntöttük, hogy 
most fogunk felhúzni minden létező vi-
torlát, noha minden arról szólt a világban, 
hogy le kell húzni a vitorlákat. De tudtam, 
hogy most egy olyan időszak következik, 
amikor sötét alagútba kerülünk, és most 
kell világítani. Összehívtuk minden in-
formatikusunkat a gyülekezetből, hogy 
mit lehet tenni, hogy az online térben is 
jelen legyünk. Amíg a karantén tartott, 
három hónapig mindennap online pré-
dikáltam, és töltöttem fel hanganyagot, 
imádságot, a kántorunk pedig ráénekelt” 
– mondta a lelkipásztor. Az ifi sek minden 
szolgálatát begépelték, és nyomtatott 
formában kivitték hetente az idősekhez, 
akiknek nem volt internetük. A karantén 
végén az iskola udvarán gyűltek össze, és 
már az első ilyen alkalomra félezer ember 
jött el. Tavaly október végéig ment így, 
majd amikor lehetett, bementek a kul-
túrotthonba, és novembertől használat-
ba vették az új templomot. Eleinte három 
részre osztották a falut, három istentisz-
teletet tartottak, ha enyhült a helyzet, 
akkor kettőt, amíg visszaállt a régi rend 
– mesélte a járványhelyzetben megélt 
időszakról Kovács Tibor. 

„A mi gyülekezetünkbe most nyolc-
van-száz emberrel jár több, mint a jár-
vány előtt. A biztatásra összpontosí-
tottunk, ez is volt a jelszavunk: Biztató 
szavunk a mindennapokra. Mielőtt tel-
jesen bezártunk tavaly márciusban, az 
utolsó istentiszteleten, ahol négyszázhú-
szan voltunk, azt mondtam, higgyék el, 
hogy ez is a javunkra van, és lesznek em-
berek, akiknek pont erre van szükségük” 
– emlékezett vissza a pap.

110 év alatt három lelkész

Kevesebb híve van most a gyülekezet-
nek, mint a kilencvenes években, de nem 
sokkal – tudtuk meg. A 17. század óta Me-
zőpanit alapvetően református község. 

Az 1800-as évek végén megindultak a 
neoprotestáns mozgalmak, akkor szüle-
tett egy kisebb adventista közösség is itt, 
katolikusok szinte egyáltalán nem voltak, 
most is mintegy tizenhárman vannak, or-
todoxok voltak, de ők is nagyon kevesen.

Az elmúlt 110 évben mindössze há-
rom lelkésze volt Mezőpanitnak. Váradi 
Albert 51 évig volt a gyülekezet lelkipász-
tora, és ő nagyon meghatározta a gyü-
lekezet arculatát. „Ha megnézzük előtte 
a lelkipásztorok névsorát, látjuk, hogy 
évente váltogatták a lelkészeket. De ő 
nagyon karakán, határozott ember volt, 
és 51 évig szolgált itt. Utána Sárpataki Já-
nos tiszteletes volt 25 évig, Pitó Antal 26 
évig, és utána következtem én” – mondta 
el Kovács Tibor. A kilencvenes években 
volt főleg jellemző az, hogy Panit több 
lelkészt is adott a református egyháznak. 
Közöttük van Balogh Csaba professzor, a 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
dékánja, de rajta kívül is még legalább 
hét mezőpaniti származású lelkész szol-
gál ma Erdélyben.

Mezőpanit szinte Marosvásárhely tö-
vében terül el, kijár ide a városi busz, de 
a városi élet nem vonzó a panitiaknak, 

igazi lokálpatrióták – jellemzi gyüle-
kezetét a lelkész. „Nem jellemző sem a 
kiköltözés, sem a beköltözés a faluba. 
Mezőpanit zárt közösség, vigyáznak 
a földjeikre, telkekre, a legtöbb megü-
resedett ház a családban marad. Nem 
jellemző az eladó ház felirat sem, meg-
nézik, kinek adnak el, nagyon öntuda-
tos közösség. Hozzák magukkal az Isten 
iránti szeretetet, de van bennük székely 
virtus is. A mezőség szélén élnek, de 
felmenőik, akik székelyek voltak, a vi-
tézségükért kapták ezt a területet juta-
lomként. A székely virtus és a mezőségi 
ember hite, alázata Isten előtt szépen 
keveredik bennük” – mesélte el nekünk 
Kovács Tibor, mielőtt körbevezetett ben-
nünket az újjáépült istenházában.

kell bontani, gyakorlatilag a toronyszer-
kezeten kívül az egész templomot. Ez az 
épület nem volt műemlék templom, de 
engedélyeket kellett beszereznünk, még 
a szebeni műemlékbizottságot is megjár-
tuk az engedélyekért. A fal bontása során 
is kiderült, hogy nem tartalmazott olyan 
értéket, amelyet mindenképpen meg kel-
lett volna menteni. Nehéz döntése volt a 
presbitériumnak, hogy megértsük, hogy 
a templom jövője szempontjából jobb és 
egészségesebb lebontani és ugyanazzal 
az architektúrával ugyanúgy visszaépíte-
ni, hogy a régi templom felismerhető le-
gyen kívülről is, belülről is. Utólag sokan 
úgy látjuk, hogy nagyon jó döntés volt. 
Az volt a katartikus pillanat, ami meg-
rázott embereket, mert sokan csak akkor 
szembesültek azzal, hogy az északi falat 
is lebontottuk, mert ez már egy műszaki 
döntés volt, nem egy közgyűlési döntés. 
Megértettem őket is, mert sok idős azt 
hitte, hogy ők már nem érik meg azt, 
hogy itt újból templom legyen, de aztán 
látták, hogy épül a templom, és el tudták 
fogadni. Érdekes módon az idősek közül 
sokan biztattak minket arra, hogy jó lesz 
és csinálni kell” – idézte fel a döntés előz-
ményeit. 2019 áprilisában kezdődött el a 
bontás, és 2020 novemberében fejezték 
be a templomépítést Mezőpanitban.

A remény megfizethetetlen

Magyarország Kormánya és az Erdélyi 
Református Egyházkerület állta a költsé-
geket, de a gyülekezet is tetemes összeg-
gel járult hozzá a templomépítéshez: 200 
ezer eurót tettek össze erre a templomra, 

zni, álmodni
zőségi ember Istenbe vetett hite

Amikor azt 
mondom, hogy 
gyülekezet, 
akkor egy 
nagy család-
ban gondol-
kodom, ahol 
szeretnénk 
nyitottak lenni 
egymással, 
odafi gyelni 
egymásra.

Hétszáz férőhelyesre bővült az új 
templom

A kisgyerekes szülők számára is van 
hely az istenházában




