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Elhunyt Dr. Mészáros István
(1929–2007)

ebruár 21-én sok százan vettek búcsút dr. Mészáros Istvántól a miskolc-avasi
templomban tartott gyászistentiszteleten. 2007. február 14-én, életének 77.
évében tért haza mennyei Urához. Dr. Mészáros István a kisgyőri és miskolc-avasi
gyülekezeteknek volt lelkipásztora, rendszeres teológiát oktatott a Sárospataki Református Teológiai Akadémián és püspöke volt a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek. A helyi gyülekezet tagjai mellett majdnem kétszáz lelkipásztor hajtott főt az elhunyt elöljáró emléke előtt és kéviseltették magukat a magyarországi és tesvér egyházkerületek, valamint sok más gyülekezet.
Az igehirdetés szolgálatát végző dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök a tanítványi
hűségben összegezte dr. Mészáros István örökségét, és kiemelte, hogy mint jó lelkipásztort, őt nem a számonkérés, hanem mindenekelőtt a számontartás jellemezte.
A Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek nevében Csomós József
hálaadással idézte fel a Mészáros Istvánnal közösen végezett szolgálat emlékeit. Arról
tett bizonyságot, hogy Isten a szolgálatban és keserűségben is jelen van, hogy vallhassuk: ő az élők Istene és szívünk kősziklája.
Dr. Mészáros István 12 éven át volt a Sárospataki Teológiai Akadémia professzora.
Az itt végzett tanári szolgálatát dr. Börzsönyi József rektor méltatta, aki szintén hűségéről tett tanúságot. D. Szabó Dániel a munkatársak nevében búcsúztatta, és Mészáros
István talentumait mutatta fel: a tudomány magas szintű művelése mellett nem feledkezett meg a szükségben lévőkről; egyházi vezetőként pedig gyülekezetek iránt tanúsított közelség jellemezte.
Gazda István a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese a nagy püspök-elődök sorába helyezte dr. Mészáros Istvánt. Fiúi tisztelettel emlékezett elöljárójára és lelkipásztortársára, aki, míg nem volt Patakon teológiai oktatás, mindig hazahívta a Debrecenben végzett tiszáninnenieket.
A kisgyőri gyülekezet búcsúzását Domahidi Ernő lelkipásztor tolmácsolta. Emlékezése, hálaadása személyes hangvételű volt és a gyülekezeti tagok visszaemlékezéseit
idézte föl. A kisgyőriek két évtized múltán is szeretettel emlékeznek hajdani lelkipásztorukra. Sokat gyarapodtak általa lelkiekben. Az avasi gyülekezet nevében Hangó István, dr. Mészáros István lelkészutódja és a 20 évig gondnoki szolgálatot végzett Deák
Gábor szólt a gyászoló gyülekezethez: a lelkipásztor Mészáros István mindig a szívekhez szólt, az evangéliumot hirdette, és a gyülekezet tagjaival együtt kereste az egyház
helyét a rendszerváltás időszakában.
Fejér Zoltán lelkipásztor a szülőfalu, Pácin nevében idézte föl a hűséges elöljáró
képét: őt mindig érdekelte, hogy megy sora azoknak, akik közül származik. Közéleti
munkásságát dr. Sója Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés alelnöke
és Káli Sándor, Miskolc polgármestere értékelte. A sír mellett Szabó Sándor lelkipásztor emlékezett a munkatársi viszonyt mindig erősítő szolgatársra.

