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Soli Deo Gloria

5. OLDAL

kó

Konfirmáció a gyülekezetünkben
l é
ó

Elõkészítõ szakasza a hittételek, a Káté megtanulásából, az imák és vallásos énekek gyakorlásából áll. Itt szerzett tudásukról egyenként és nyilvánosan, a gyülekezet elõtt adnak számot a fiatalok. A sikeres vizsgát követõ fogadalomtétel és kézrátétellel történõ áldásosztás a felnõtt gyülekezeti
taggá fogadás tulajdonképpeni szertartása, mely után a fiatalok jogot
nyernek az elsõ úrvacsora vételére. A
konfirmáción elsõsorban a rokonság
és a keresztszülõk vannak jelen, akik
megajándékozzák a konfirmandusokat. Az alkalmat a templom virágokkal vagy zöld ágakkal való földíszítésével igyekeznek ünnepélyesebbé és emlékezetesebbé tenni. Gyakori, hogy a konfirmáltak valamilyen
közösen készített vagy vásárolt tárgyat, pl. úrasztali terítõt adományoznak az egyházközségeknek. A konfirmáció hagyományos napja a reformátusoknál nagypéntek, majd áldozócsütörtök volt. Húsvétkor vagy a tíz
nap múlva következõ pünkösdi ünnepeken vettek elõször úrvacsorát.
(Magyar Néprajzi Lexikon)
A fenti sorokat olvasva szinte teljesen megegyezõ módón történt az én
konfirmációm is éppen 26 évvel ezelõtt. Lelkesen és tele izgalommal készültünk a vizsgára, ahol a nekünk
szánt kérdéseket csak péntek este
árulta el lelkészünk. A szüleim, nagyszüleim, keresztszüleim mindkét
nap, ünneplõ ruhát öltöttek, félre tették a mezõgazdasági munkákat, bezártuk a falusi kocsmánkat, mert
konfirmált a lány. Emlékszem az elsõ
arany ékszereimet is erre az alkalomra kaptam. Nagy nap volt az én életemben is és nagy nap a családom életében is. Ekkor lettem a református
egyház felnõtt tagja, s Istennek hála
ebben az egyházban élem a mindennapjaimat is.
Mostanra már a konformációt a felkészítõ-hitoktató oldaláról élhettem
meg. Az idei tanévben 29 gyermeket
készíthettem fel erre az alkalomra.
Többségük hitbeli alakulásának, formálódásának 6 éve szemtanúja, segí-

d

A konfirmáció a protestáns egyházak
szertartása, amely a serdülõkorú (1316 éves) fiúkat és lányokat a gyülekezet teljes jogú, felnõtt tagjaivá avatja.

tõje lehettem az iskolai hittanórákon.
Így 7. osztályban már nem is volt kérdéses, hogy mindnyájan konfirmálni
fognak. A heti két hittanórán témakörönként átvettük, értelmeztük a
vizsgakérdéseket, feleleteket. Közben
pedig az idõ elõrehaladtával, egyre
többet beszélgettünk a konfirmáció
fontosságáról, hagyományáról, szokásairól. Mindezt fontos volt tudatosítani a gyerekek szüleinek többségében is, hiszen kevesük rendelkezik
aktív gyülekezeti gyökerekkel.
Eközben Bellai Zoltánné nagytiszteletû asszony is komoly munkát végzett a gyülekezeti konfirmandusok
körében. Bár õk az idei évben 6-an
voltak, õket különbözõ iskolákból
összegyûjteni, szombat délelõttönként órára hívni nem volt könnyû feladat. S míg Lorántffys diákjaink 6
évig gyûjtögették a konfirmációhoz
szükséges háttértudást, addig nekik
erre jó esetben 2-3 évük volt. De õk
hatan mindvégig kitartóan és példaértékûen készültek erre.
S a két lelkes csapat a május 31-én,
szombaton történt vizsgán már egy
közösségként tett bizonyosságot hitérõl. Aki nem ismerte õket, már nem is
tudta megkülönböztetni ki honnan
jött, hiszen folyamatosan jelentkezõ

gyerekek sokasága szeretett volna
nagytiszteletû Bellai Zoltán lelkész
kérdéseire válaszolni.
Vasárnap délelõtt az ünnepi istentiszteleten a zsúfolásig megtelt templom is arról árulkodott, hogy a gyermekek családjai is szép számban szerettek volna részesei lenne ennek a
napnak. Az istentisztelet keretében
gyermekeink ünnepélyes fogadalmat
tettek, majd az õsi egyház szokásához
híven Bellai Zoltán és Perpék Attila lelkipásztorok 1-1 igével áldották meg
õket s válhattak ezáltal gyülekezetünk
felnõtt, úrvacsorával élhetõ tagjaivá.
A gyülekezet nevében fõgondnokunk dr. Fekete László köszöntötte
õket. Õt Lorántffys diáktársaik köszöntése követte.
Pünkösd hétfõjén pedig szüleikkel,
pedagógusaikkal közösen, elõször részesülhetnek az úrvacsora sákramentumában.
Bízunk abban, hogy most konfirmált fiataljaink, életük során még közelebb kerülhetnek ahhoz a Jézushoz, aki a következõ tanítást adta nekünk: „Aki tehát vallást tesz rólam az
emberek elõtt, arról majd és is vallást
teszek mennyei Atyám elõtt…”
KOCSI ZSUZSANNA
(Mt,32)
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