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Nyíregyháza 
Konfirmációi istentisztelet 

 
„3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott 
minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus-
ban. 4Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ terem-
tése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretet-
ben. 5Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus 
által, akarata és tetszése szerint, 6hogy magasztaljuk dicsőséges ke-
gyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7Őbenne 
van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; ke-
gyelme gazdagságából, 8amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel 
és értelemmel. 9Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az 
ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne 10az idők teljességének 
arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, 
ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.11Őbenne lettünk örökö-
seivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése sze-
rint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselek-
szik; 12hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre re-
ménykedünk a Krisztusban.13Őbenne pedig titeket is - miután hallot-
tátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek 
- eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,14örökségünk zálogá-
val, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalá-
sára.” Ef 1,3-14 

Drága ünneplő Gyülekezet! 
Drága Konfirmandusok! 
 

Az elmúlt nyolc hónapban hétről-hétre találkoztatok lelké-

szeitekkel, hogy tanuljatok a Szentírásról, az egyházi esztendők-

ről, az evangélikus egyház alapvető tanításairól. Reménység sze-

rint megismertétek, s az elmúlt napok a számadásról szóltak. Igye-

keztünk nektek valamit átadni, de ami igazán fontos, s reméljük, 

egyszer megtörténik az életetekben, megismeritek a Szentírásból 

Jézus Krisztust és a személyes Megváltótok lehet majd egyszer. 

Ezért imádkozunk, és ezt kérjük az Úrtól, hogy átadott életűek le-

hessetek és az egész életeteket Jézusra bízzátok, mert akkor – ezt 

higgyétek el – sok hajótörést elkerülhettek az életetekben. Tanul-

tátok és tudjátok, hogy az egész Szentírásnak a központi üzenete 

az ember elesettségének, bűnének bemutatása, azzal való szembe-

sítése, Jézus Krisztus földre jövetelének célja, az itt töltött néhány 

évének értelme, az emberhez való viszonyának, az Ő igazi szere-

tetének, az isteni szeretetnek a bemutatása, amelyre mi emberek 
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teljesen képtelenek vagyunk. Emlékeztek? Ne ijedjetek meg, nem 

egy utolsó konfirmációs órát szeretnék nektek tartani, de ma jó 

lenne összefoglalni, mit is tanultunk az elmúlt hónapokban. Ta-

nultuk a Kátéból: Miről szól az Ószövetség? „Isten megteremtette 

a világot, majd megígérte a Megváltót a bűnbeesett embernek, és 

előkészítette jövetelét Izrael népének történetében.” Miről szól az 

Újszövetség? „Isten Jézus Krisztus személyében elküldte a meg-

ígért Megváltót, és általa üdvösséget szerzett minden embernek.” 

A Szentírás arról szól, hogy az ember annak ellenére, hogy hogyan 

élt, mit tett, az Atya mégis nagyon szereti, amelyet Jézus Krisztus 

halálba küldése által mutatott meg. Erről is tanultunk: Miért van 

szükségünk Megváltóra? „Mert a bűn és a halál uralkodik rajtunk, 

és nem szabadulhatunk tőlük a magunk erejéből.” Annak ellenére, 

hogy milyen ember vagyok valójában, Ő nem azt nézte, hogy van 

e bennem szeretni való dolog, hanem azt: az én elrontott életemre 

mi lehet a megoldás. Nem azt nézte, hogy mit érdemlek valójában, 

hanem azt, hogyan lehet megmenteni az embert, aki Tőle távol 

van. Talán még erre is emlékeztek, hiszen olyan szépen, röviden, 

tömören fogalmazza meg a Káténk: Hogyan váltott meg minket 

Jézus Krisztus? „… Elszenvedte helyettünk bűneink büntetését a 

kereszten, és feltámadásával legyőzte a bűn és a halál hatalmát.” 

Ezért Ő nem tudta, tudja végignézni, ahogy az ember az Isten nél-

küli élet miatt vergődik, hanem az idők teljességében (Gal 4,4) 

elküldte az Ő egyetlen Fiát, itt élt ezen a földön, engedelmeskedett 

Istennek, hogy a bűnös, kárhozatban élő emberért életét adta vált-

ságul, Ő letette az életét, s az életért élettel fizetett, mert Ő szeret. 

Ezt a szeretetet mutatta meg Jézus Krisztus által. Ez az evangélium 

és a Szentírás rövid összefoglalása. Azt szeretnénk, ha nem csupán 

ésszel fognátok fel, nem csupán az értelmetekben lenne ez az „in-

formáció”, hanem lecsúszna egészen a szívetekig és ott belül meg-

foganna benneteket Isten drága életet teremtő Szava.  

Krisztus váltott meg bennünket, az Ő vére által van bűnbo-

csánat, azaz Őbenne találjuk meg a megbocsátást és a megváltást. 

Tegnap a vizsgán hoztam nektek azt a példát, milyen fontos, hogy 

kérjetek bocsánatot édesanyától, édesapától, tudjatok odamenni 
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bocsánatot kérni és tudjatok ti is megbocsátani. Az úrvacsoravé-

telre készüljetek így, hogy rendezzétek el a rendeznivalókat! Jézus 

erre tanított bennünket! Pál is erről ír, amikor azt mondja: „bo-

csássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nek-

tek Krisztusban.” Ef 4,32. Amíg nem kerülünk kapcsolatban Jé-

zus Krisztussal, addig nem láthatjuk igazán a bűnt bűnnek, addig 

mindig csak magunkat védjük és a saját igazságainkat fújjuk. Van 

lelkiismeret, létezik belső „szívbe írt” törvény, erkölcsi tartás, de 

teljes bűnlátása az embernek egyedül Jézus Krisztus által lehet, s 

ugyan így bűnöket megbocsátani, eltörölni, meg nem történté 

tenni egyedül Jézus képes. Ezért szól minden Őróla.  

Egyedül Ő képes az ember számára reményteljes jövőt adni, 

egyedül az Ő szavában bízhatunk. Ebben az életben mindenben, 

mindenkiben csalódhatunk, de aki Őbenne bízik, az Ő ígéreteire 

épít, az szikla szilárd alapra építi életét. Mindent Krisztusban kap-

hat meg az ember, ezért olvashatjuk a Római levélben: „Aki az Ő 

egyszülött Fiának nem kedvezett, hanem Őt halálba adta, 

hogyne ajándékozna vele együtt mindent minekünk.” Róm 

8,32 

Isten ajándékokat kínál az ember számára, de csak Krisztusban 

kaphatjuk meg mindazt, amit nekünk szánt. Krisztusban kapha-

tunk békességet, ha békétlenségben élsz, szeretetet, ha szeretetlen-

ségben. Belőle meríthetsz vigasztalást, ha gyászban vagy. Tőle 

kaphatsz erőt, ha erőtlen vagy! Azt nem lehet mondani, hogy ne-

kem csak békesség kell, mert otthon békétlenség van. Mindezeket 

Jézus Krisztusban lehet megkapni. Ezért ha Jézus Krisztust behív-

tad az életedben, akkor mindezeket megkapod Vele együtt!  

Ezeket úgy külön-külön, Jézus nélkül nem lehet kapni. Ha 

valaki így azt mondja: Nekem az Úr Jézus nem kell, a bűneimről 

ne beszéljenek. Emlékszem, egyszer elmentem valakit megláto-

gatni Nyíregyházán, s mondtam neki, jöjjön istentiszteletre, hall-

gasson igét, ismerje meg jobban Jézus Krisztust, adjon lehetőséget 

arra, hogy igazán megismerhesse Őt. Erre ő azt mondta, azért nem 

jön, és nem jár istentiszteletre, mert mindig a bűnről beszél a lel-

kész. Őt nem érdekli a bűn. Pedig azt kell látnunk, hogy minden 
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békétlenségnek, meg nem bocsátásnak, sértődésnek és sértettség-

nek, a szeretet hiányának oka a bűn, amely velejéig megrontja az 

ember életét, a kapcsolatainkat. Éppen a bűn miatt van szükségünk 

Jézus Krisztusra.  Ameddig az ember nem látja meg a bűnét, elve-

szett állapotát, addig nincs szüksége Jézusra. De miért is lenne, ha 

nem bűnös, miért kellene Jézus? Csak azoknak van szükségük 

Őreá, akik meglátták bűnös életük következményét, tehetetlensé-

güket, elveszettségüket, elrontott életüket, istentelen döntéseik kö-

vetkezményét. Ezért hozza ezt a képet Jézus: „Nem az egészsége-

seknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” Mt 9,12. 

Akik Őbenne bíznak, azok mindent megkapnak, még sokkal töb-

bet is. Reményt, vigaszt, erőt, bűnbocsánatot, örök életet. Nem 

mondhatom azt, hogy nekem nem kell Jézus, csak bizonyos dol-

gok, amiket Ő ad. Most ez, most az kell. Kellene nekem most vi-

gasztalás, mert gyászban vagyok, most reménység kell, mert olyan 

reménytelen minden körülöttem. Az ilyen válogató nem fog kapni 

sem vigasztalást, sem reménységet. Nem lehet mazsolázgatni Jé-

zusból! De aki az életét kész letenni, az Krisztusban mindent meg-

kap. Krisztusban van vigasztalás, amikor gyászban vagy, remény-

telen, kilátástalan életedbe Ő reményt ad. 

Akik az Ő útján járnak, hisznek Jézusban, csak azok tapasz-

talják meg egyedül, hogy ez valóban működik. Mindent nekünk 

adott („hogyne ajándékozna vele együtt mindent minekünk.”), 

és ezt fel sem lehet sorolni. Nekünk adta az örök életet, az üdvös-

séget – azt mondta Jézus: „1Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 

higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 2Az én Atyám há-

zában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam 

volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számo-

tokra? 3És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, is-

mét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én va-

gyok, ti is ott legyetek.” Jn 14,1-3. Nekünk adta bűneink bocsá-

natát. Ezért olvashatjuk János levelében: „9Ha megvalljuk bűne-

inket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít min-

ket minden gonoszságtól.” I Jn 1,9, új szívet, új életet ad, amikor 
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azt mondja az Ige: „17Ezért ha valaki Krisztusban van, új te-

remtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” II Kor 5,17. Kap-

hatjuk azt a békességet, ami Jézus békessége. Azt mondja: „27Bé-

kességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de 

nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalan-

kodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” Jn 14,27.  

Valaki egyszer úgy fogalmazott: Egyedül Jézusnak köszön-

hetjük, hogy Isten nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk, 

hanem ad nekünk sok olyan ajándékot, amit nem érdemlünk meg. 

Ez a kegyelem. Nem azt kapom, amit megérdemelnék, de kapok 

sok mindent, amit nem érdemlek meg. Ezt nevezi a Szentírás ke-

gyelemnek. Luther olyan szépen fogalmazza ezt meg egy imádsá-

gában: „Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd 

vagyok. Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tié-

det. Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen 

nem voltam.” 

Jézust azzá tette, amilyen nem volt, engem pedig azzá tett, 

amilyen nem voltam!  

Drága Konfirmandusok! 

Sok mindent tanultatok az elmúlt hónapokban, de nagy valószínű-

séggel el is fogjátok felejteni a bemagolt válaszokat. Egyetlen egy 

dolgot nem fogtok elfelejteni sohasem, ha átélitek Jézussal mind-

azt, amiről beszéltünk nektek. Felejthetetlen az, amikor átélitek a 

bűnök bocsánatát, amikor átélitek, hogy Ő megbocsátott nektek. 

Ahogy egy fiatalember is, akinek történetét hadd meséljem el, so-

hasem felejtette el, amit a saját életében átélt és megtapasztalt:  

„A vonat lassan közeledett az állomás felé. Mindenki izgatottan 

várta, hogy hazaérkezhessen. Feltűnt nekem egy fiatalember, aki 

idegesen tekintett ki az ablakon. Miután szóba elegyedtem vele, 

feltárult előttem szomorú élettörténete. Fiatalon szülei ellen lá-

zadva megszökött otthonról. Nem bírta a szülői ház légkörét. Új 

barátaival mindent kipróbált, amitől otthon óvták, intették. 

Hamarosan börtönben találta magát, ahol nagyon megbánta ad-

digi életét. Éppen ma szabadult. Nem volt hová mennie, ezért írt a 

szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza a szülői 
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házba. Azt is megírta, hogy megérti, ha nem tudnak neki megbo-

csátani.  

A délutáni vonattal fog érkezni. Ha szülei készek visszafo-

gadni, kössenek a kert égén lévő diófára egy fehér kendőt, amit ő 

a vonatról láthat, különben tovább utazik. Amikor a vonat a ka-

nyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb feszültség lett úrrá. Arra 

kért, hogy nézzem meg, ott van-e a fán a megbocsátást jelentő 

kendő. A kanyarban feltűnt a vén diófa. Felkiáltottam a látványtól. 

A fa tele volt kendőkkel, sőt lepedőkkel, nehogy a fiú tovább utaz-

zon.” 

Higgyétek el, Jézus Krisztussal élni mindennél csodálato-

sabb dolog. Sokkal többet kaphatunk, mint a világ kínál, sokkal 

többet kaphatunk, mint amit megérdemelnénk, vagy amire gon-

dolnánk. Ezért nem mindegy, hogy tanulunk Jézusról, tanulunk a 

bűnbocsánatról, a kegyelemről, a szeretetről, vagy átéljük Jézussal 

a bűnbocsánatot, a kegyelmet, a szeretetet. Adja az Úr, hogy egy-

szer átélhessétek – ahogy ez a fiatalember is átélte, milyen, amikor 

a diófára oda van kötve a sok kendő és lepedő a bocsánat jeleként 

–  átélhessétek ti is személyesen, hogy Jézus érted és értem lett 

odaszegezve a keresztfára a bocsánat jeleként, hogy nekem is, ne-

ked is bűnbocsánatod és üdvösséged legyen! 

         Ámen! 


