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Kedves Konfirmált Fiatalok, Szülők, Keresztszülők, Nagyszülők és 

Rokonok! Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

 

Isten és az ember között a legmagasabb rendű viszony a szövetség, amely 

kezdetben Izráel népével jött létre. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása 

után azonban Isten a Jézusban hívőkkel, a kiválasztottakkal is szövetséget 

kötött, akik Isten dicsőségére élnek és munkálkodnak, s ezért hitünk szerint 

bűnbocsánatban és örök életben részesülnek.  

 

A református vallású fiatalok körében ennek a szövetségnek egyik jelentős 

állomása a konfirmáció, azaz a bibliai és egyházi ismeretek elsajátításának a 

vizsgája, valamint a keresztény hit megerősítésének a fogadalma, melyek után 

a gyülekezet úrvacsorát kapható tagjaivá válnak. 

 

A szentírás ismerete azonban nemcsak a konfirmációhoz és a hit 

megtartásához szükséges, mert e nélkül nem lehet eligazodni a kétezer éves 

európai értékrend, a jog, az erkölcs, a kultúra és a művészet, különösen pedig a 

festészet, a szobrászat, a költészet és a zene világában sem. 

 

Most, amikor a COVID járvány miatt a keresztény hitüket elhagyó 

tömegek jelentős része is rájött arra, hogy az ember nem mindenható, egyre 

nagyobb szükség van a Jézus Krisztus által hirdetett, szereteten alapuló 

vallásunk és hagyományaink hirdetésére, gyakorlására és ápolására egyaránt. 

Mondjunk Istennek köszönetet azért, hogy gyülekezetünk tagjait megőrizte a 

nagyobb veszélytől a járvány idején is. 

 

Kedves Konfirmált Fiatalok! 

 

A mindig rendelkezésre álló biblia az istentiszteletekkel együtt – életetek 

szomorú, bánatos és csalódott napjaiban, de örömteli, boldog és sikeres 

pillanataiban is – eligazodást, megbékélést és erőt adhatnak az Istennel és az 

emberekkel való kapcsolatok kialakításához, az Isten által kiszabott 

tízparancsolat megtartásához, és a Jézus Krisztus által legfontosabbnak tartott 

szeretet törvényének gyakorlásához. 

 

  



Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

 

Egyházközségünkben egy aranykorszak kezdődött el még nagytiszteletű 

Bajusz Árpád lelkészünk életében, amikor 2014-ben a templom mögötti 

gyülekezeti termünk duplájára történő bővítése indult meg. Ennek befejezése 

és a lelkészlakás felújítása 2015-ben történt meg. 

 

Nagytiszteletű Gergely Szabolcs lelkész 2015 őszi érkezésével, 2016-tól 

folytatódtak az egyházi építmények karbantartási munkálatai. A lelkészlakás 

hőszigetelése, ablakainak kicserélése és fűtéskorszerűsítése 2018-ban történt 

meg, a templomunk külső tatarozására pedig 2020-ban került sor. Idén valósul 

majd meg a templom belsőjének a felújítása is. Legyünk hálásak Istennek, 

hogy a polgári kormány pénzbeli támogatásával ezek elkészülhettek. 

 

A jövőt tekintve nagy eredménynek tartom azt is, hogy az elmúlt öt évben 

a hittanra járó fiatalok száma pedig a korábbi duplájára nőtt. 

 

Végezetül, megköszönve figyelmüket, és remélve, hogy az Isten 

kegyelme, Jézus Krisztus közbenjárása és a Szentlélek munkálkodása révén 

gyülekezetünk szüntelenül tovább erősödik, - 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! 

             Szendrő Dénes 

         gondnok 


