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Kedves Konfirmált Fiatalok!
Tisztelt Szülők, Keresztszülők, Nagyszülők és Rokonok!
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
A nagykorúvá válás az ember életében egy folyamat, amelynek első állomása a református vallású
fiatalok körében a konfirmáció, azaz a kereszténységről szóló ismeretek elsajátításának a vizsgája, és a
református hit megerősítésének a fogadalma.
A bibliai ismeretek azonban nemcsak a konfirmációhoz és a hit megtartásához szükségesek, mert
ezek nélkül nem lehet eligazodni az európai értékrend, erkölcs, kultúra és művészet, különösen a
festészet, a szobrászat, az építészet, a költészet és a zene világában sem.
Az ismereteknek pedig manapság nagyon fontos szerepük van, hiszen a mobil infó-kommunikáció
világát éljük. Ugyanis azért információs a világ, mert az újságokon, rádión, televízión és interneten – a
világhálón – keresztül rengeteg hír, adat és tájékoztatás ér el hozzánk. E mellett azért kommunikációs a
világ, mert lehetőség van arra is, hogy az információkat most már nemcsak telefonon, de interneten –
wifin - keresztül is egymással megbeszéljük. És azért mobil, mert mozgás és utazás közben is saját
mobiltelefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel és
munkatársainkkal egyaránt. A GPS-ünkkel tájékozódhatunk térbeli helyzetünkről és a követendő
útirányról is.
Ahhoz azonban, hogy ezek a rendszerek működjenek, energiára van szükségük. Ezt pedig a mobil,
azaz mozgásban lévő rendszereknél az akkumulátor biztosítja, amely azonban időnként lemerül, s
feltöltésre szorul.
Modern korunkban így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is: információt kaphatunk Róla a
bibliából, iránymutatást szerezhetünk a Hozzá és az embertársainkhoz fűződő kapcsolatainkban
követendő magatartásról az Istentiszteleteken, és kommunikálhatunk Vele – bárhol és bármikor –
elmélyült imádkozásaink alkalmával. Annak érdekében pedig, hogy ez az Istennel való „mobil infókommunikációs” kapcsolat ne merüljön ki, rendelkezésre áll az Úrvacsora, amely a Szentlélekkel való
feltöltődést, az energiát biztosítja az Istennel való további kapcsolatunk fennmaradásához. Ez adhat erőt a
nemzetünk, országunk, városunk, gyülekezetünk, családunk és embertársaink számára végzendő további
jó cselekedeteink gyakorlásához. Megújulásunk érdekében éljünk ezekkel az Isten által felkínált
lehetőségekkel!
Kedves Konfirmált Fiatalok!
E napnak az emlékét őrzi majd a gyülekezet által ajándékozott biblia, amely az Istentiszteletekkel
együtt – életetek szomorú, bánatos és csalódott napjaiban, de örömteli, boldog és sikeres pillanataiban is –
eligazodást, megbékélést és erőt adhat az Istennel és az emberekkel való kapcsolatotok kialakításához, az
Isten által kiszabott tízparancsolat megtartásához, és a Jézus Krisztus által legfontosabbnak tartott szeretet
törvényének gyakorlásához. (Itt szeretném megjegyezni, hogy én a konfirmációm alkalmából éppen 60
éve ebben a templomban kapott bibliámat máig is őrzőm és használom.)
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Megköszönve figyelmüket, és remélve, hogy az Isten kegyelme, Jézus Krisztus közbenjárása és a
Szentlélek munkálkodása révén egyre többen veszünk részt templomunk istentiszteletein,
presbitériumunk nevében kívánok kedves konfirmált fiataljainknak, tisztelt vendégeinknek és
gyülekezetünk minden tagjának hosszan tartó boldog életet, jó erőt és egészséget, valamint református
köszöntéssel Istentől jövő áldást és békességet.
Így legyen!
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