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2017. május 28. 
Nyíregyháza, konfirmációi istentisztelet 
Igehirdetés címe: „Új szövetség” 

 
„31Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget 
kötök Izráel és Júda házával. 32Nem olyan szövetséget, ami-
lyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki 
őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, 
pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR. 33Hanem ilyen 
lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha 
eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe 
helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig 
népem lesznek. 34Akkor nem tanítja többé egyik ember a 
másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az 
URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és na-
gyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és 
nem gondolok többé vétkeikre.” Jer 31,31-34 
 
 
Drága Konfirmandusok, Családtagok! 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Sokan várták már ezt a pillanatot, hogy a konfirmációi vizsgát 

maguk mögött hagyva izgalomtól mentesen „már csak” az is-

tentiszteleten vegyenek részt. Sok tanulással töltött idő van 

mögöttetek – legalábbis remélem –, mely azt eredményezte, 

hogy megismertétek egyházunk alapvető tanítását. A 112 kér-

dés a Kátéból, bibliaismeret, egyházi esztendő, az oltárterítő 

színei ismeretének elsajátítása mind-mind azt a cél szolgálta, 

hogy valamelyest egy tudás, egy ismeret birtokába juthassatok.  

De mindezeket felülírva van még fontosabb számotokra, ami-

ről szeretnék nektek beszélni ezen az istentiszteleten. Mert tud-

játok, – noha fontos az ismeret –, de ami igazán fontos, sőt a 

legszükségesebb, hogy megismerjétek Jézus Krisztust! Sokat 

tanultatok Jézusról, de Őt megismerni kell. Ez olyan, mint a 

házasság, vagy a gyermeknevelés. Sok irodalmat lehet mind 

ezekről olvasni, sok mindent meglehet tanulni a gyermekneve-

lésről, vagy a házasságról, de egészen más, amikor az ember 

összeköti az életét azzal, akit igazán szeret, és évtizedeken ke-

resztül vele él és ismeri meg erről és erről és erről az oldaláról. 

Ezt nem lehet tanulni! A hazásságot nem tanulni kell, hanem 

élni! Hasonlóképpen kevés, ha te Jézus Krisztusról elsajátítasz 

néhány ismeretet, igazából róla nem tanulni kell, hanem Vele 
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élni! Ezért ez a gyülekezet háttérként ott van mögöttetek, na-

gyon sokan imádkoznak értetek, hogy egyszer Jézusról ne csu-

pán tanuljatok, hanem Vele közösségben éljetek. Felismerjétek 

a magatok életében, amit tanultatok: 

„Miért van szükségünk a Megváltóra? Mert a bűn és a halál 

uralkodik rajtunk…” Ezen pedig egyedül Jézus Krisztus tud 

segíteni! Hiszen Ő volt az, aki halálával legyőzte a bűn hatal-

mát és feltámadásával legyőzte a halál hatalmát. Egyedül a 

Vele való közösségben döbbenhet rá az ember a bűneire és 

ragyoghat fel számára a kegyelem, a megbocsátás! Mi Őt kí-

náljuk, mert hisszük, hogy minden embernek Őreá van szük-

sége, csak valaki ezt elfogadja, valaki pedig nem. Jézusnak 

van hatalma minden bűnt megbocsátani, neki van hatalma a 

legkilátástalanabb helyzetben is reményt adni. Lehet, hogy 

most egyiket sem érzed, sem a bűneid súlyát, sem a kilátásta-

lan helyzetet. 1992-ben részesülhettem a konfirmációban, nem 

sem volt (sajnos) más, mint egy ismeret megszerzése és átadá-

sa. De annyira magával ragadott a gyülekezet közössége, hogy 

ott maradtam és jártam ifjúsági órákra, istentiszteletre. De tud-

játok nem szerettem volna lemaradni az osztálytársaimtól, 

ezért minden buliban benne voltam. Először sulidiszkóba jár-

tam, aztán egyre inkább hozzászoktam ehhez az élethez, utána 

hétvégeken már nagy diszkóba. Nekem úgy zajlott a hétvé-

gém, hogy pénteken elmentem ifjúsági órára, majd szombaton 

leutaztam az unokatestvéremhez és végig buliztuk a Korona 

diszkóban az éjszakát és a hajnali vonattal utaztam vissza, 

hogy odaérjek az istentiszteletre. Tudtam, hogyan kell visel-

kedni a templomban és tudtam, hogy „ereszd el a hajam” életet 

élhettem a templomon kívül. 3 évig éltem így, mikor Isten Igé-

jén keresztül megragadta az életemet és szövetséget kötött ve-

lem. Felkínálta a bocsánatát és a kegyelmét. S tudjátok, akkor 

kezdtem ezt értékelni, mikor szembesültem a bűneimmel és 

elkezdtek fájni a hazugságaim, a kettős életem, a paráznasága-

im, az a rengeteg bántás, amit okoztam tanáraimnak, édes-

anyámnak. Akkor ragyogott fel nekem igazán a kegyelem, 

hogy Jézus ezt mind kész megbocsátani. Minden, amit tettem, 
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azt kész meg nem történté tenni! Mert az Ő bocsánata olyan, 

amikor megbocsát, az azt jelenti, mintha meg sem tettem vol-

na. Ehhez pedig arra volt szükségem, hogy megvalljak Neki 

mindent. Emlékeztek, mit tanultunk a gyónásban? „Mit jelent 

bűnbocsánatból élni? Bűnösnek vallom magamat, de bízom 

Isten bűnbocsátó kegyelmében, és cselekszem akaratát.” Ez 

történt az én életemben. Megvallottam minden bűnömet (és 

volt mit – higgyétek el!) és Isten kész volt Jézusért minden 

bűnömet elengedni, megbocsátani, megtisztítani mindentől és 

egészen új életet adni. Ez nem a konfirmációban történt, ha-

nem évekkel utána, de akkor összeállt minden és Isten szövet-

séget kötött velem és – ahogy az Ige mondja – „Törvényemet 

a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük le-

szek, ők pedig népem lesznek.” Kevés volt az a sok tudás – 

amit Jézusról szereztem, de amikor párosult személyes kötő-

déssel, az Ő páratlan nagyságát megismertem és életem leg-

fontosabb helyét foglalta el, és a szívem az Övé lett, akkor ösz-

szeállt minden. Mi is szeretnénk, és ezért fáradozunk, hogy 

megismerhessétek Őt. Ezért esedezünk az Úr előtt értetek, 

ezért imádkozik a gyülekezet közössége, hogy legyen szemé-

lyes kapcsolatotok Jézus Krisztussal. Találjatok rá, akinél van 

bocsánat, van örök élet, mert szeretnénk, ha ti is ott lennétek, 

amit Jézus megígért a benne hívőknek, örök életet a mennyek 

országában. 

Hadd meséljek el egy igaz történetet, mely egy egyetemi vá-

rosban, Evianban történt. Az ottani egyetem hallgatója volt két 

testvér, Spencer Ede és Vilmos.  Az egyetem legjobb úszója 

Ede volt. Egy hűvös őszi reggelen vészhír futott végig a város-

on, hogy egy nagy hajó az öbölben süllyedőben van. Mindenki 

a tengerpartra rohant. Látták, hogyan küszködnek életükért az 

emberek, s hogyan merülnek alá a rémült sikoltással a tenger 

hullámaiba. Spencer Ede gyorsan ledobta fölösleges ruháját, 

kötelet erősített a testére, végét társaihoz dobta, és már is 

úszott a hajóroncs felé. Megragadott egy fuldoklót, és kivitte a 

partra. Tízszer úszott így ki egymás után. De többre nem volt 
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ereje. Alig volt képes lábra állni a parton, társai dörzsölték 

meggémberedett tagjait a tűznél.  

De amikor a tenger felé fordult, és látta, hogy a távolban férfi-

ak és asszonyok kétségbeesetten küzdenek a vízben, a barátai 

nem tudták visszatartani újabb vállalkozástól. Nem tudom 

nézni, hogy mások elvesznek – mondta. Beugrott a vízbe, har-

colt a hullámokkal, megragadott egy süllyedő asszonyt, és a 

partra úszott vele. Ötször tette meg ismét ugyanezt. Tizenötöt 

mentett meg. Mikor társai utoljára felhúzták a partra, már lát-

szott, hogy a halál rávetette kezét. Gondosan lefektették a tűz 

mellé. Egy idő múlva magához tért, felült, a szeme újra a ten-

gert kereste, ahol azt látta, hogy a hullámok hátán egy férfi 

igyekszik egy asszonyt egy gerendára emelni. „Fiúk, valaki a 

feleségét vagy az édesanyját szeretné megmenteni, de egyedül 

erre nem képes, segítenem kell.” Most se tudták visszatartani. 

Újra a hullámokba vetette magát. Nem tudta végignézni, ho-

gyan fulladnak meg. Fáradtan jutott el a gerendához, de mind a 

kettőt a partra vonszolta.  

Szerető kezek vitték a szobájába és fektették ágyba. Testvére 

őrködött mellette. Kábult álmából felriadt a beteg: „Vili, tény-

leg megtettem minden tőlem telhetőt?” – kérdezte. „Ede, hi-

szen tizenhetet mentettél meg!” „Tudom, Vili, de félek, hogy 

még sem tettem meg mindent.” Spencer Ede ismét álomba hul-

lott. Láza egyre feljebb szökött. Képzeletében asszonyokat és 

férfiakat látott fuldokolni és alásüllyedni. Vili ott ült az ágyá-

nál, fogta a kezét, hűsítette a homlokát és próbálta megnyug-

tatni: „Ede, tizenhetet megmentettél egy nap.” Elhalóan jött a 

szó a beteg utolsó magához térése pillanatában: „Tudom, Vili, 

tudom. De csak még egyet tudnék megmenteni.” Így harcolt 

valaki a rövid földi élet megmentésére. Nem kell-e nekünk lel-

kipásztoroknak, felügyelőknek és presbitereknek, gyülekezeti 

tagoknak még jobban a szívünkre vennünk a lelkek örök életre 

való megmentését? Hogy ennek a drága kis maroknyi közös-

ségnek, közel 50 fiatalnak örök élete legyen. Megtenni min-

dent, hogy még az életünk se legyen drága azért, hogy odasze-

ressük őket Jézus Krisztushoz, mert szeretnénk, ha ti is ott len-
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nétek, ahogy mondta Jézus: „36Aki hisz a Fiúban, annak 

örök élete van” Jn 3,36.  

 

Drága Konfirmandusok! 

 

Túl vagytok a vizsgán, az ismeretek megszerzésén, ne eléged-

jetek meg ennyivel, hanem most pedig keressétek Őt, szeressé-

tek Őt, aki életét adta értetek és akit – ahogy az Ige mondja – 

„mindenki ismerni fog, kicsinyek és nagyok - így szól az 

ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé 

vétkeikre.” De jó lenne, ha ilyen személyesen ismernétek Őt, 

akiről 8 hónapon át tanultatok, Jézus Krisztust, ha Ő a tiétek 

lenne és ti az Övé! 

        Ámen! 

 


