
 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

A feltámadott Jézus, miután a tanítványok is 

felismerték, még negyven napig velük maradt, és 

tanította őket. Úgy tűnik, szinte kaptak még egy 

esélyt, hogy amit három év alatt nem tudott a fejükbe, 

szívükbe ültetni, most, még egyszer átvegye velük. 

Úgy gondolom, talán ez az együtt töltött idő 

hatékonyabb volt, mint a három év, hiszen itt a 

feltámadott Jézus volt velük. A tanítványok olyan 

csoda nemcsak tanúi, de részesei is lehettek, amit élő 

ember rajtuk kívül el nem mondhatott. Valaki, aki a 

szemük láttára megfeszíttetett, meghalt, eltemettetett, 

most él. Él, beszél, mozog, tanít, velük eszik. Ezek a 

tanítványok kaptak még 

egy esélyt, amely által 

megerősítve válhattak 

igazi tanítványokból 

apostolokká. Jézus 

abban az órában, amikor 

felemeltetett a mennybe, 

az utolsó, és mindennél 

fontosabb biztatást adta 

a tanítványoknak. Ezt 

mondta: erőt kaptok. Mindenhez, ami rátok vár, erőt 

kaptok a Szentlélek által. Erőt a tanításhoz, erőt a 

csodák tételéhez, a gyógyításhoz, erőt a világ 

hatalmasságaival szembeni harcra, erőt akár a 

mártírhalálra is. S miután mindezeket elmondta, 

felemeltetett, eltűnt a szemük elől. A tanítványok újra 

átélték az elhagyatottság érzését. Újra meg kellett 

tapasztalniuk, hogy egyedül vannak. De most már 

végleg, visszavonhatatlanul. Jézus mindig biztonságot 

adó jelenléte végleg elvétetett tőlük, s mostantól fogva 

minden feladat, minden élethelyzet, minden kihívás 

megoldása rajtuk múlik, s azon, hogy ehhez elkérjék a 

Szentlélek segítséget. Milyen rossz érzés is 

rádöbbenni, magunkra maradtunk…   

Hadd említsek valami nagyon személyeset itt, 

a Látogató lapjain. Amikor Lili született, édesapám 

még, Istennek hála, élt, s így édesanyám itt lehetett 

velünk, hogy az első időkben segítsen a főzéssel, 

mosással, a baba körüli tennivalókkal, talán két 

hónapig. Mikor eljött a hazautazásának ideje, kivittük 

a repülőtérre, elköszöntünk. Másnap reggel a 

konyhában ültem, reggeliztem, és ölemben fogtam 

Lilit. Néztem ki az ablakon, és akkor döbbentem rá: 

itt vagyok, teljesen egyedül a kezemben egy kis 

csecsemővel, és a nap nagy részében csak rajtam 

múlik, hogy ez a kicsi élet megmaradjon Ijesztő volt 

az addigi segítséggel teli napok után belegondolni, 

mostantól egyedül vagyunk. Persze Sanyi mindig 

igyekezett haza, de akkor éltem át az egyedüllét 

ijesztő voltát. Gyermekből szülővé váltam, valaki 

gyermekéből valaki 

édesanyjává. Most 

pedig másodszor élem 

át azt, hogy anyu 

elmegy, de most már 

örökre. S bár az utóbbi 

időben már inkább ő 

szorult segítségre, a 

tudat, hogy nem lesz, 

kétségbeeséssel tölt el. 

Az elhagyatottság érzése, a megváltozhatatlanba való 

beletörődés az emberi élet talán legnagyobb kihívása. 

S bármilyen korban is történjék a szülő elvesztése, az 

elhagyatottság érzését, a veszteséget ugyanolyan 

intenzitással éljük meg.  

A tanítványoknak azonban nem maradt sok 

idejük a saját érzelmeikkel bajlódni, hiszen máris 

megkezdődött a Jézustól kapott feladatok sora. 

Megkezdődött a tanítványságból tanítóvá formálódás, 

amikor a Mester nélkül kellett megbirkózni az új 

feladattal. Hiszen Jézus azt mondta, tegyetek 

tanítványokká minden népeket. De kiket? Hol? 

Honnan lesznek itt tanítványok? És kik fognak 

tanítani? Hiszen Péterben még élénken él az emlék, 

amikor félelmében megtagadta mesterét. Nem 

egyszer, háromszor... Jézus mennybemenetele után a 

tanítványok bemenekültek egy szobába, s csüggedten 

várták, mit is tartogat a jövő. Az Apostolok Cselekedeteiről 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

„Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a 

maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük 

láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” (ApCsel 1, 7 -9) 
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 A konfirmáció gyakorlata legalább 200 éves 

múltra tekint vissza hazánkban, s ezt mindenki 

megpróbálta a maga módján továbbreformálni.  

Teológiai szempontból tisztázandó, hogy mi a 

konfirmáció. A 2006-os Fehérgyarmati Konferencián 

hangzott el az a súlyos, de mindenképpen reálisnak 

nevezhető megállapítás, amely szerint az egyházunkban 

folyó jelenlegi konfirmációi előkészítés és magának a 

konfirmációnak a lebonyolítása nem igeszerű, nem 

emberszerű, és nem hatékony. Annak ellenére igaznak 

mondható ez a konstruktív kritikai megállapítás, hogy 

gyülekezetinkben mind a mai napig a konfirmációi 

vizsga, a konfirmációs istentisztelet, az első úrvacsorázás 

alkalma, Krisztus népének adott közösségében 

kiemelkedő esemény.  

A konfirmáció nem sákramentum. Talán ennek 

tudható be az is, hogy a konfirmáció szemléletével 

kapcsolatos teológiai és kegyességi korszakok különböző 

értelmezései miatt a konfirmációval kapcsolatban nem 

alakult ki egy egységes, biblikusan hiteles egyházi 

megfogalmazás és gyakorlat. A zavaros gyakorlat mögött 

annak az elvi tisztázatlansága áll, hogy mit is tekintünk 

valójában konfirmációnak. Tudvalevő, hogy a 

reformátorok magától a középkori szóhasználattól is 

tartózkodtak, mivel elvetették az ApCsel 8,14-17-ben leírt 

eseménynek azt a magyarázatát, hogy itt a Fülöp 

evangélista által megkereszteltek apostoli kézrátétel általi 

megerősítéséről lenne szó, amelyet most az apostolutód 

püspökök gyakorolnak. A hangsúly mindenesetre arra 

került, hogy a keresztség, mint sákramentum nem szorul 

kiegészítésre, minthogy a konfirmáció nem is 

sákramentum. A gyermekkeresztség fenntartásával 

viszont a reformátorok is szükségét látták annak, hogy a 

gyermekek katechézisének egyfajta lezárásaként vizsgát 

tegyenek, és utána kapjanak felhatalmazást az 

úrvacsorában való részvételre.  

Református Egyházunk konfirmációs gyakorlata 

igen változatos képet mutat országosan. Bár születtek erre 

nézve törvényes és számon kérhető döntések, mégis 

valahogy minden gyülekezet és minden lelkipásztor 

fenntartja magának a jogot, hogy sajátos módon 

konfirmáltasson. Van, aki egy évig tanítja a rábízottakat, 

van, aki két évig. Ennek hossza is változó, hiszen van, 

ahol szeptembertől májusig, plusz egy nyári hét keretén 

belül foglalkoznak a fiatalokkal, s van, ahol csak október 

31-től húsvétig. Néhány helyen már hatodikosként 

konfirmálnak, többen ragaszkodnak a nyolcadikos évhez, 

van, ahol pedig már a középiskolásokkal foglalkoznak 

szívesebben. Maga a konfirmáció anyag is igen változó 

mennyiségű és minőségű. A hivatalosan kiadott 

konfirmációi kátétól a saját megfogalmazású kérdés-

feleletig mindenféle szerepel a palettán. Így valójában 

szinte alig van „közös” a konfirmáltak ismeretanyagában.  

Komolyabb egyháztörténeti ismeretek nélkül is 

mindannyian tudjuk, hogy egyházukban az elmúlt 

évszázadokban a konfirmáció célja mindig is a fiatalok 

hitének megerősítése, a Krisztus iránti elköteleződés és a 

gyülekezetben – és a faluközösségben – való felnőtté 

válásuk rituális megélése volt. Azóta eltűnt az a zárt 

közösség, melyben a konfirmáció, mint felnőtté válási 

rítus, létjogosultságát elnyerte. Okafogyottá vált, hiszen 

egy mai tizenhárom-tizennégy éves fiatal nem felnőtt a 

szó közösségi és gyakorlati értelmében. Ma sokkal inkább 

a tizennyolc éves korhoz és az érettségihez kötjük a 

felnőtté válást – ahogy maga a szó is mutatja. De ezzel 

még lehet, hogy messze vagyunk a felnőtté válástól, mint 

önállósodástól, családalapítástól, felelősségvállalástól. Ez 

bőven kitolódhat akár a harmincas évek elejére. Fejlődés 

lélektani szempontból lehet vitatni az életkor időzítést. 

Mind a korábbi, mind a későbbi időpontok mögé lehet 

hatékony érveket felsorakoztatni. De ma sem árt 

meggondolni, hogy érdemes-e az egyháznak olyan 

írott könyv felsorolja, kik is voltak ebben a bizonyos 

felső szobában, s utána azt írja: ezek valamennyien 

egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az 

imádkozásban. 

Testvérek, a csüggedés, a félelem, az 

elhagyatottság idején a legjobb, amit tehetünk, az az, 

hogy imádkozunk. Az imádság lecsendesíti a lelket, a 

rémület, az elveszettség, a magunkra hagyatottság 

bénító ereje helyett megnyugvás tölti el szívünket és 

lelkünket. Az Istenbe vetett bizalom, a tudat, hogy 

Isten már tudja, látja a jövőt, s a megoldáshoz 

szükséges bölcsességet alázattal elkérhetjük, tőle 

átformálja életszemléletünket. S ha imádságban Isten 

elé vittük gondjainkat, örömeinket, megnyugodva, 

Tőle erőt kérve és kapva indulhatunk neki a 

következő órának, napnak, hétnek vagy akár 

életszakasznak.  

A tanítványok a felső szobában együtt 

imádkoztak, s hamarosan megteltek erővel. Azzal az 

erővel, amit a Szentlélek hozott el nekik. A Szentlélek 

kitöltetése által a megszeppent, elhagyott, magányos 

tanítványokból bátor, erős, bölcs tanítók lettek. A 

feladathoz, amit Jézustól kaptak, megkapták az erőt. Így 

lett a mesterét megtagadó Péterből egyházalapító, 

hitetlen Tamás pedig Indiáig vitte a hit örömhírét.  

Akik Istenben bízunk, tudhatjuk, a feladatokhoz 

erőt is kapunk. A Szentlélek által velünk az Isten, s ha 

mégannyira elhagyatottnak is érezzük magunkat, 

gyengének, elesettnek, emlékezzünk Jézus szavaira: Erőt 

kaptok. Erőt kaptunk, erőt kapunk mi is, ma is és 

minden napon.  

Mayer Judit 

A konfirmáció kérdése a Magyarországi Református Egyházban 



 

 

rítusokat szándékosan lerombolni, amelyek fiatal 

emberek életében fontos határköveket jelölnek ki? 

Különösen akkor, ha helyettük egyelőre nincs jobb, 

legfeljebb csak bizonytalan próbálkozások vannak.  

Ehhez hozzájárul az egyház társadalmi terének 

erőteljes beszűkülése, a családok elvallástalanodása, 

aminek következtében egyre kevesebb az olyan család, 

ahol a gyermek vallásos közegből érkezik a konfirmációs 

előkészítőre. Egyre több a gyülekezettel, templommal, 

lelkésszel, Jézussal a konfirmációs órán először találkozó 

fiatal, aki ismereteit és – meg merem kockáztatni – hitét 

tekintve egy óvodás szintjén van. Ebből kifolyólag 

mindaz, amit tanul a konfirmációs órákon „lóg a 

levegőben”, alap nélküli és illékony információ a 

számára. 

Ha a társadalmi háttér el is tűnt a konfirmáció 

mögül, ezzel annak népegyházi 

jellegét meggyengítve, még mindig 

ott van a konfirmáció hitvallási 

értelme. Megerősítést értünk a 

konfirmáció alatt. A fiatalok 

megerősítik szüleik ígéretét, melyet 

keresztelésükkor tettek. 

Elköteleződnek Jézus Krisztus 

mellett. Ha a konfirmáció valóban 

hitvallás, elköteleződés egy életre 

Krisztus mellett, akkor még 

erőteljesebben felvetődik a kérdés: a 

fiatalok miért kikonfirmálnak, és 

nem bekonfirmálnak a gyülekezetbe? 

Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a 

konfirmáltak 90%-a elvész, azaz a 

láthatók szerint szinte feleslegesen 

konfirmáltuk őket. Nem volt mit 

megerősíteni, mert nem jutottak hitre, s nem épülnek be 

egyházunk egyik gyülekezetébe sem, mert teljesen idegen 

nekik a templom, s az ott hagyományosan élő gyülekezet. 

Az elkeseredés azonban nem volna hitünkhöz méltó 

magatartás. Hinnünk kell, hogy a megszakadó személyes 

szálak, bármikor újra erősödhetnek.  

A formális, felszínes elköteleződést csak erősíti, 

hogy konfirmációs oktatási gyakorlatunk - a Káté 

bemagoltatása - olyan lexikális ismeretekkel, 

definíciókkal látja el a fiatalokat, amik nem kapcsolódnak 

számukra élettapasztalatokhoz, nem szólítja meg egész 

személyüket, csupán az emlékezőképességüket veszi 

igénybe – még akkor is, ha Istenről, hitről, Jézusról, 

Bibliáról van szó. Kis teológusokat képezünk 

meggyőződésen alapuló hit nélkül.   Így a konfirmáció 

alkalmával nem érett hitű, elkötelezett egyháztagok 

születnek, hanem lelki koraszülöttek, akik megfelelő 

inkubátor nélkül életképtelenek.  

Fogadalmat csak felnőtten tehet az ember, mert 

azt nem lehet már mások ígérete és fogadalomtétele miatt 

kimondani. Így a konfirmáció 14 éves korosztálya, s a 

felnőtt kor közötti négy esztendőt olyan mély és gazdag 

tartalommal kellene kitölteni, hogy egyházunk vonzóvá 

legyen a fiatalok előtt, s vágyjanak annak tagjává lenni. 

Ez a meggondolás pedig fel kell, hogy szabadítson az 

olyan aggályoskodásoktól is, hogy a konfirmációi 

vizsgával végbe kell mennie a személyes hitre jutásnak is. 

Ennek a korosztálynak igen erős az igazságérzete, s 

szívből utálnak minden képmutatást, látszatot. Ha 

nyilvánvalóan mi magunk is tudjuk, hogy lehetetlen a 

fogadalomtételt vállalniuk, mert nem érettek rá, akkor ezt 

ők is érzik. S semmire nem fogják becsülni, mert a 

nagymama kedvéért, vagy a szülők unszolására vállalták, 

s az önkéntes személyes kiállás igen távol maradt tőlük.  

Vizsgáljuk meg a Szentírás alapján, hogy a 

konfirmáció betölti-e valódi célját? Tanítvánnyá tesz-e 

minden népeket vagy csupán jelenlegi gyakorlatunkban 

rosszul működő egyházi 

hagyomány? És ha úgy ítéljük meg, 

hogy változásra, vagy változtatásra 

van szükség, vegyük a fáradtságot, 

vállaljuk fel a konfrontációt és 

tegyünk lépéseket, hogy ne lelki 

koraszülöttjeink, hanem valóban 

Krisztus mellett elkötelezett 

egyháztagjaink legyenek.  

Ugyanakkor egy örömteli 

jelenségre is hadd hívjuk fel a 

figyelmet. A városi 

gyülekezeteinkben egyre inkább 

megfigyelhető, hogy magasabb a 

felnőtt, mint a gyermek 

konfirmandusok száma. Nemcsak 

azon felnőtt fiatalokról van szó, akik 

házasságra készülnek, hanem egyre 

több a kereső, az olyan református vagy katolikus hátterű 

és vallási hovatartozás nélküli fiatal, akik korábban 

elkerülték a Bibliát, a templomot, a lelkészt, és most 

mégis jönnek, mert éhezik és szomjúhozzák az igazságot.   

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy 

számunkra a konfirmáció locus classicusa nem az ApCsel 

8-ban, hanem a 2Korinthus 1,21-ben van: Itt Pál azt írja: 

„Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít 

és felken, az Isten az.” Ez fejezi ki a Krisztusban való 

együttes megerősítést. Nem egy önmagában álló 

szertartás, hanem az egyház meglazult eresztékeinek, 

meggyengülő kapcsolatainak, szorosra fűzése, tartásának 

és összetartásának megjavítása. A konfirmáció valami 

olyan, amire mindnyájunknak minden időben szükségünk 

van, és amit egyedül sohasem kaphatunk, csak másokkal 

együtt. A Krisztus-test közösségében. Minden 

meggyöngülésünk, szétesettségünk idején az a vigasztaló 

üzenete ennek a páli igének, hogy nem mi konfirmálunk, 

hanem Isten, akitől nekünk ezt várnunk és kérnünk 

szabad.                                                

 Nagy Gábor 
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Orgonajáték  

Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 89: 1. Az Úrnak irgalmát…  
Lekció Mt 5,17-26 

Gyereksarok  
Nagyének   255: 1-3 Mely igen jó Az Úr Istent dicsérni... 
Prófétai ima 

Közének  172: 1. Szűkölködünk nagy mértékben... 
Textus 1Sám 16,7b 

Igehirdetés Isten törvényének dinamikája 
Pásztori ima 
Úri imádság   

Hirdetések 
Záróének 450: 1-3 Drága dolog az Úr Istent dicsérni… 

Magyar Himnusz Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

 
 

HIRDETÉSEK 
 

Következő alkalmaink: 

 

2017 június 4, Pünkösd, 

úrvacsorás istentisztelet, 

konfrimáció 

2017 július 23, istentisztelet 

2017 augusztus 27, istentisztelet.  

 

Elmúlt istentiszteletünkön 64-en 

vettünk részt.  

 

A Ligonier, PA-ban évente 

megrendezésre kerülő tábor ideje 

idén július 16-22. A 7-11 év közötti 

gyermekek a gyermek-táborban, a 

12 év felettiek pedig az ifjúsági 

táborban vehetnek részt. 

Részletekért forduljunk Mayer 

Judithoz. 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt 

akár telefonon, akár e-mailben. 

 

Köszönjük azoknak a munkáját, 

akik a szeretetvendégséghez finom 

ételekkel, italokkal járulnak hozzá. 

Ne feledkezzünk meg a szeretet-

kosárról sem, valamint a virágokról 

templomunk díszítésére.  

 

Május 13-án temettük Halasi István 

testvérünket. Isten adjon 

vigasztalást a hozzátartozóknak. 
 

Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 
Telefon: (703) 444-2048;  

E-mail: mayerjudit@verizon.net 
 

Csomós János 

Telefon: (202) 999-2165 

E-mail: csomosjanos@gmail.com 

 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 
www.hungarianreformedchurchdc.org 

 

 

Gyülekezeti hírek 

 

Sajnos még senki nem hozott fényképet és néhány soros 

bemutatkozást a Reformáció 500 éves évfordulója megünneplésére 

szánt gyülekezeti kiadványunkhoz. Kérem tegyük meg.  

 

Köszönjük Seress Zsuzsának, hogy elvállalta a vasárnapi 

iskola vezetését. Isten áldja meg szolgálatát. 

 

In English, please.... 

 

At our next service, celebrating Pentecost, four of our young 

people will witness their faith at their Confirmation. Alexander Boone, 

Jessica McLoughlin, Liza Myslenski and Lili Szobacsi will participate 

in the sacrament of Communion for their first time.  

 

With thankful hearts I am happy to announce that Mrs. 

Zsuzsanna Seress has accepted the position of Sunday school teacher. 

May God bless her in her new role. 

 

So far, we have not received any pictures or notes for the 

publication we are hoping to compile about our church. Please 

remember to bring them.  

 

The dates of Church Camp in Ligonier, PA, are July 16-22. Young 

ones, ages 7-10 may participate in Junior Camp, Youth Camp is for 

participants over 12. If you are interested, please contact the Rev. Judit 

Mayer for more information. 

  

 

mailto:mayerjudit@verizon.net

