NYITOTT TEMPLOM ÉJSZAKÁJA EBESEN
Különleges időpont, különleges programok, különleges helyszín. Sok nyitott
kérdés volt bennünk a rendezvény sikerét illetően, mert hogy első alkalommal
szerveztünk ilyen programot: a „Nyitott Templom Éjszakáját” Ebesen, az Isten
házában.

Az ebesi református templom
Az Ebesi Református Egyházközség szeretettel hívta és várta a
településen élőket, a hívőket felekezeti hovatartozásuktól függetlenül, valamint a
nem hívőket is , a gazdagnak ígérkező késő esti programra.
Kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz a rendezvény fogadtatása
Lesznek-e érdeklődők, résztvevők? A gyermekek nem álmosodnak-e el az este
9 órától éjfélig tartó program alatt?
Nagy örömünkre sok család érkezett gyermekekkel, gyülekezeti tagok és
felekezeten kívüliek, de olyanok is, akik máskor még nem jártak ebben a
templomban. Eljött Debrecenből a templomot 18 éve megálmodó építész
tervező, és a templom karzatkazettáit alkotó festőművész is a éjszakai
„templomtúrára”.
Nem átlagos hétköznapi esemény volt a látogatóknak az a lehetőség, hogy
felmenjenek a szószékre. Többen éltek a lehetőségekkel. Közülük néhányan
később elmondták, hogy milyen nagyszerű érzés volt az igehirdetés helyéről
szemlélni a templombelsőt, s az érdeklődő látogatókat, vagy beülni a Mózesszékbe, a lelkipásztorok helyére.
Napjainkra a templomi ülésrend korábbi szigorú szabályai enyhültek ugyan, de a
Mózes-székbe, azaz a lelkészek padjába nem mindennap ülhetnek be a
templomba érkezők.
A zongorázni tanuló gyermekek kipróbálhatták az orgonát is. Néhányuknak volt
elegendő bátorsága és önbizalma, hogy egy-egy jól ismert egyházi ének kezdő
sorainak dallamával megszólaltassa a templomi orgonát. A jelenlévő kántor
pedig kitartóan teljesítette a kívánságokat, elorgonálva kinek-kinek a kedves
református énekét.

A program egyik fontos, kiemelt eseménye volt a diavetítéssel illusztrált
előadás a hitéletről, és a templom elmúlt 18 évéről. A történeti ismertetőből
álljon itt egy rövid áttekintés:
- Az első templomterv ökumenikus templom építéséről szólt, mely
szerint a megépült református és katolikus templom helyett egy ökumenikus
temploma lett volna községünknek, Ebesnek. Az eredeti terv nem valósult meg,
de Hortobágy községben tíz éve épülőben van.
-1997. június 8-án szentelték fel a harangokat: a Mária és Márton nevű
harangok Gombos Lajos őrbottyáni harangöntő mester műhelyében készültek.
-1997. október 5-én adták át a templomot dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli
református püspök és Bukáné Zakar Zsuzsanna tiszteletes asszony ünnepi
istentisztelete mellett.
-A templom külső déli oldalán jó adottságai, feltételei vannak szabadtéri
istentisztelet, vagy hangverseny megtartásának, ami különösen felkeltette a
jelenlévők érdeklődését
- Azt sem tudtuk mindannyian, hogy a templomépítés legnagyobb
támogatója településünk testvérvárosa, a svájci Meilen, volt. Önzetlen
támogatásukért, a többi támogatóval együtt ismételten köszönetet mondunk!
- Sokan megcsodáltuk a templom karzatának festett kazettáit, Buka
László debreceni festő-rajttanár munkáit, a bibliai motívumok és református
jelképek ábrázolásait.
-

Számtalan vidám és kedves képet láthattunk bibliaórákról, gyülekezeti
kirándulásról, templomi koncertekről, ünnepi alkalmakról, gyerekfoglalkozásokról, templomon belül és kívül.

A programra szánt idő gyorsan elrepült. A Nyitott Templom Éjszakája
zárásaként Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor asszony éjféli áhítatra invitálta a
kitartó vendégeket – köztük örömünkre sok gyermeket is. Az előző este kezdődött
programnak éjfél után pár perccel lett vége, amikor hazaindultak a szép számban
megjelent templomlátogatók.
Ha pedig valamelyik gyerek mégis fázott a hűvösebb levegőn, - úgy apukája ölbe
kapta az apróságot -és pár méter futás után mindketten megmelegedtek.
Távozáskor az arcokról sugárzó mosoly fejezte ki, hogy mindannyian szép és
tartalmas estét töltöttünk templomunkban!
Ebes, 2015. június 28-án
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