
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan...“ /Mt 11,28/ .....ez a rövid igei rész van kivarrva a Borsi 
református templom szószéki terítőjén. Nagy örömünkre szolgál hogy 2022-ben az 
istentiszteletek visszatérhettek a templomba és most már oda jöhetünk Őhozzá mindnyájan.  

A 2020-2021-es években kivitelezett templomfelújítás alatt az istentiszteletek lehetőségek 
szerint más-más helyszínen lettek megtartva. Volt hogy a templom közvetlen szomszédságában 
álló gyülekezeti ház adott othont az istentiszteleteknek, de gyakran használtuk a helyi kultúrház 
és az alapiskola helységeit, amiért külön köszönet jár a község és az iskola akkori 
vezetőségének. Már a templomfelújítás közben világos volt számunkra, hogy a templom belső 
berendezése, így a padok, szószék, Mózes szék és a karzat korlát része cserére szorul. Gyűjtést 
hírdettünk ezért a gyülekezetben és a faluban is és újra megtapasztalhattuk Istenünk kegyelmét. 
Az összegyűlt összegből ugyanis megtudtuk valósítani a padok cseréjét. Ennek köszönhetően, 
bár még szószék és Mózes-szék nélkül, de 2022 március 13.-án, közel két év után, újra 
templomi istentiszteleten vehetett részt a gyülekezet. Eközben pályázatot nyújtottunk be 
a magyarországi Bethlen Gábor Alapítványhoz és Kassa Megyei Önkormányzatához 
a templom maradék belső bezendezésére. Istennek legyen hála, mindkét pályázat sikeres lett, 
így az idén betudtuk fejezni a templom berendezését. Magyarország kormányának 
köszönhetően 750 000 forint támogatásban részesült a gyülekezet, amiből 2022 június 9.-én új 
szószéket és Mózes-széket telepíthettünk a templomba. Kassa Megyei Önkormányzata 3012 
euróval járult a karzat korlát részének cseréjéhez. Ezek a munkálatok 2022 szeptember 27.-én 
lettek elvégezve. A templom minden új fa berendezésének elkészítését Ščerba Štefan Cseleji 
asztalos mesterre bíztuk, akinek már több évtizedes tapasztalatai vannak hasonló 
műemléképületek felújításával. A végeredmény azt mutatja, hogy jól döntöttük.  

A Borsi református gyülekezet büszke templomára és külön öröm számunkra, hogy egyre 
nagyobb igény van a templomlátogatásra a községünkbe látogató turisták részéről. Továbbra is 
sok szeretettel várjuk a hozzánk érkező vendégeket és szívesen mesélünk a templom és 
a gyülekezet múltjáról és jelenéről. Mindemellett ne feledjük, hogy a legfontosabb feladatunk 
megtölteni ezt a középkori kőtemplomot élettel, Isten élő igéjével. A Borsi református 
templomban élő gyülekezet lakik. Ezért is egyedül Istené a dicsőség. 
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„Poďte ku mne všetci...“/Mt11,28/. Tak znie krátky citát vyšitý na prikrývke kazateľnice 
v reformovanom kostole v Borši. Je pre nás obrovským potešením, že v roku 2022 sa po dlhom 
čase bohoslužby znova vrátili do kostola. Teraz teda môžeme znova  prichádzať všetci ku 
Nemu. 

Počas rekonštrukcie kostola v rokoch 2020-2021 sa bohoslužby konali na rôznych miestach. 
Občas sme sa zišli v zborovom dome, ktorý stojí v bezprostrednom susedstve s kostolom, ale 
často sme využívali priestory miestneho kultúrneho domu a základnej školy, za čo patrí 
osobitná vďaka vedeniu obce a školy. Už počas rekonštrukcie kostola nám bolo jasné, že 
vnútorné zariadenie kostola t.j. lavice, kazateľnica, Mojžišov stolec a časť chóru bude treba 
vymeniť za nové. Zorganizovali sme preto zbierku v zbore aj v obci a opäť sme sa mohli 
presvedčiť o Božom milosrdenstve. Z vyzbieranej čiastky sme totiž mohli vymeniť všetky 
lavice za nové. Vďaka tomu sme sa 13.marca 2022 mohli po skoro dvoch rokoch opäť zúčastniť 
kostolnej bohoslužby. Medzitým sme sa uchádzali o dotáciu u nadácie Gábora Bethlena 
v Maďarsku a tiež sme sa zúčastnili výzvy Košického samosprávneho kraja pre dokončenie 
rekonštrukcie zostávajúceho zariadenia. Vďaka Bohu oba naše projekty boli úspešné a tento 
rok sme mohli dokončiť zariadenie kostola. Vláda Maďarskej republiky nám poskytla dotáciu 
v sume 750 000 forintov, za čo sme 9.júna 2022 mohli osadiť novú kazateľnicu a Mojžišov 
stolec v kostole. Košický samosprávny kraj prispel sumou 3012 eur, ktorú sme použili 
na výmenu parapetu chóru. Tá sa uskutočnila 27.septembra 2022. Výrobu a osadenie všetkých 
nových drevených zariadení sme zverili do rúk pána stolára Štefana Ščerbu z Čeľoviec, ktorý 
má bohaté skúsenosti s obnovou podobných kultúrnych pamiatok. Výsledok nás presvedčil, že 
sme sa rozhodli správne.  

Členovia reformovaného cirkevného zboru v Borši sú hrdí na svoj kostol. Tiež nás teší  rastúci 
záujem o obhliadku kostola zo strany turistov navštevujúcich našu obec. Naďalej s radosťou 
očakávame hostí prichádzajúcich k nám a radi im porozprávame o histórii a súčasnosti kostola 
a nášho zboru. Zároveň nezabúdame, že našou hlavnou úlohou je naplniť tento stredoveký 
kamenný kostol životom, živým Božím slovom. V reformovanom kostole v Borši býva živý 
zbor. Aj pre toto patrí sláva jedine Bohu.  
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