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Mit jelent a konfirmáció?

Hogyan válhatsz igazi konfirmandussá?
A konfirmáció (megerősítés) annak a fogadalomnak személyes
megerősítése, amit szüleid és keresztszüleid ígértek megkeresztelésedkor.
Ígérték ott és akkor, hogy úgy „nevelnek és neveltetnek” (azaz a maguk
részéről minden tőlük telhetőt megtesznek), hogy Istent megismerd és
megszeresd – és ennek nyomán majd felnőve, te magad tegyél vallást a
Szentháromság Egy Istenben vetett hitedről, és elkötelezd magad arra, hogy
Jézus Krisztus hűséges követője leszel. (Ha még nem vagy megkeresztelve,
akkor pedig személyes hitvallásod révén, a konfirmációdat követi
megkeresztelésed.)
Jézus kereszteléseddel egy „levelet küldött” számodra, melyben biztosít
szeretetéről, felajánlja vezetését, barátságát és minden javát számodra.
Azonban „ez a levél válaszra vár”. (Ha nem válaszolsz Neki, akkor mindattól
elesel, amit számodra ígért.) A konfirmáció éppen ezt a „válaszlevelet” jelenti –
ha az valóban szívből való (nemcsak valami „vallásos forma”).
A konfirmálással az Egyház – és benne a mi Egyházközségünk – felnőtt,
Úrvacsorával élő tagja leszel. „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki

pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16)
Éppen ezért a konfirmációnak súlya van. Isten ajándéka, Kegyelme, amit
ingyen kapunk – de nem olcsón (ahogy szoktuk mondani), hiszen Jézus
Krisztus, Megváltód vérét adta érted a kereszten. Erre emlékeztet a keresztvíz
illetve az úrvacsorai kenyér és bor.

Hogyan válhatsz igazi konfirmandussá tehát? Íme néhány tanács:
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JÉZUS TANÍTVÁNYOKAT HÍV EL

Jézus nem tanulókat és iskolát alapított, hanem tanítványi közösséget
Jézus tanítványokat gyűjtött és nem
tanulókat! Tanuló: a tanárt iskola-szerűen

hallgatva, ismereteket gyűjt, rendszerez,
összegez. Tanítvány: a Mester mellé társulva
közösségben megfigyel, bevonódik, átél,
reflektál *. A tanítvány életében tehát a
Mesterrel (és a tanítványtársakkal) átélt
közösség a meghatározó.
Mire választotta ki a tizenkét tanítványt
Jézus? Mk 3,14: „Tizenkettőt pedig, akiket

apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra,
hogy vele legyenek, és azután elküldje őket,
hogy hirdessék az igét…”

H IR DE TÉ S
„Keressük azokat a
nőket, férfiakat és
gyerekeket, akik
abban, ahogy Jézust
szeretik, gyermekek,
és abban, ahogy Jézust
követik, felnőttek.”
 Kovács Endre.

Jézus Krisztus követői TESTVÉREK is.
Összeköti őket Megváltójuk vére, kiválasztottságuk, keresztségük, az
úrvacsorázás, a közös elhívás, az imádság – ugyanaz a Szentlélek munkálkodik
bennük!
Éppen ezért együtt tanulunk, kölcsönösen egymástól is, együtt fedezve fel
az Isten által nekünk kínált igazságokat, üzeneteket, biztatásokat, ígéreteket,
parancsokat…
A KERETEK

ami a konfirmációra való felkészülést illeti
Fontosak a világos keretek – hogy lásd, mi áll előtted.
A konfirmáció nem automatikus. Ahhoz, hogy konfirmálhass, EGY ÚTON
indulunk el, aminek megvannak a fontos mérföldkövei. Ezért vigyázz, hogy az
úton maradj, hogy egyet se mulassz el ezekből a mérföldkövekből – azoknál
megpihenve, örülj a megtett útnak, és gyűjts erőt a folytatáshoz…
Ehhez a következőkre lesz szükséged:
1. JELENLÉT
1.1. Járj a KonfIFI alkalmakra – ne nagyon mulassz el sokat ezekből,
hiszen akkor lemaradhatsz sok minden, számodra fontos üzenetről!
Legyen ez egy fontos alap számodra, élvezzen e l s ő b b s é g e t ez
az alkalom!
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1.2. Legyél jelen vasárnaponként aktívan az Istentiszteleteken, a
gyülekezet közösségében! Igyekezz figyelni, magadban reflektálni*
arra, amit hallasz, ami átélsz.
2. REFLEKTÁLÁS*
* Amikor hallunk, olvasunk, látunk, megtapasztalunk, megértünk, átélünk valamit,

igyekszünk tudatosan figyelni, a bennünk, ezek nyomán (reakcióként) születő
lelki rezdülésekre, érzésekre, gondolatokra… Megpróbáljuk ezeket megnevezni,
szavakba önteni.
megfogalmazni
őszintén érzéseidet,
gondolataidat,
kérdéseidet, kételyeidet, „like”-jaidat és „dislike”-jaidat – elsősorban a

2.1. Igyekezz

magad számára – de, ha kapsz erőt és bátorságot rá, akkor társaid
felé is a KonfIFIken!
2.2. Ehhez vezess egy kis naplót (füzetet) – és mindig hozd magaddal a
különböző alkalmakra!

3. BESZÉLGETÉSEK
3.1. Válassz magadnak két mentort – egy felnőtt gyülekezeti tagot illetve
egy előtted járó (egy-két éve konfirmált) ifis fiatalt ! Beszélgess velük
rendszeresen hitetekről, lelki életetekről, örömeitekről, bánataitokról,
kérdéseitekről és arról, hogyan alakul, érlelődik benned a konfirmálás.
Kérd őket, hogy imádkozzanak érted! Bátran kérj segítséget tőlük!
3.2. A tanulnivalókat felnőtt mentorodnak kell majd felmondanod – és vele
aláíratnod, hogy tudod. [Lásd később!] Rád van bízva ennek ritmusa –
de érdemes folyamatosan, mindig kicsit tanulni. Ha kérdésed van a
tanulnivalókkal kapcsolatban, fordulj mentoraidhoz vagy tedd fel őket
KonfIFI alkalmakon!
3.3. Tölts időt az ifis mentoroddal – kérd, beszéljen neked az ő útjáról,
hitéről, olvassatok együtt egy könyvet vagy tegyetek együtt bármi
mást, ami segít a hitben; kérd a segítségét a különböző feladatokban!
4. FELADATOK
4.1. Ebben a kézikönyvben találsz majd olyan F E L A D A T O K A T (1213.o.), melyeket izgalmas lesz elvégezned. (Nem sok – félévenként
egy!) Ezek bevonnak, tapasztalatokat, élményt adnak. Ha elsőre néha
nehéznek is találod ezeket, az út részei ezek is, hogy átéléseken,
cselekvéseken át tanulj te magad.
4.2. Lesznek V Á L A S Z T H A T Ó T É M Á K (13.o.), amikről te készülhetsz
fel (egyszerűen vagy kreatívan), így ezen keresztül te is adhatsz a
többieknek. Neked csak egy témába kell belemélyedni, a többieknek
pedig csak tőled meghallgatni. (Ebből sem lesz sok – évenként egy
ilyet jut majd neked is.)
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A KONFIRMÁCIÓ RENDJE EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN

15/2016-os presbitériumi határozat – a gyakorlat alapján frissített változata
1.) A konfirmációi felkészítés ezentúl az ún. KonfIFI csoportban történik.
Ennek időpontja van: péntek késő délután, IFI alkalom előtt.
2.) Ebbe a csoportba folyamatosan jelentkezhetnek a konfirmációra
készülők, betöltött 12 éves kortól vagy a hetedik osztály
megkezdésétől.
3.) Ebben a csoportban a tanítás, ismeretátadás mellett különös hangsúlyt
kap a lelki formálódás, az elkötelezettségre nevelés, a keresztyén
identitás művelése.
4.) Az alkalmak lehetőség szerint oldott, beszélgetős, ifis-jellegű formában
folynak – azzal együtt, hogy a minden évre elkészített tanterv mentén,
mindenkor a Szentírást állítva középpontba.
5.) A konfirmációs órákra, azaz a KonfIFIbe jelentkezők bizonyos „keretek”
között járhatnak az alkalmakra, melyek a következők:
I.) A konfirmációra készülő ifjak alkalmakon való részvételét komolyan
vesszük, számon tartjuk. Azt ajánljuk, hogy félévente háromnál
többször ne hiányozzanak (beleértve az iskolai kötelezettségek
vagy betegségek miatti elmaradásokat is). Amennyiben valaki
sokszor hiányzik, abban az évben még nem konfirmálhat, persze a
csoportba természetesen tovább járhat.
II.) A konfirmációs felkészülés része a tavaszi KonfIFI Hétvége.

Amennyiben valaki ezen nem vesz részt, abban az évben még nem
konfirmálhat, persze a csoportba természetesen tovább járhat.

III.) Minden „tanévet” egy közös beszámoló („vizsga”) zár – Pünkösdöt
megelőzően, szombaton, a Presbitérium és az érdeklődő vendégek
előtt. Ezen minden konfIFis aktívan részt vesz, függetlenül attól,
hogy abban az évben konfirmál-e vagy sem. A kikérdezés nem
személyenként, hanem csoportosan, jelentkezés alapján történik. A
vizsgán „bukás" nincs – azonban része természetes módon annak
a képnek, amit a konfirmációra készülő ifjú magáról kialakít.
6.) A konfrmációs felkészítés minden esetben a szülők és a fiatalok
hitoktatóinak bevonásával történik: nyitott alkalmak, év közbeni
személyes visszajelzések illetve az évente egyszer (tavasszal)
megtartandó szülői értekezlet formájában (melyen az ifjak is részt
vehetnek).
7.) A konfirmáció feltételei (13 éves kortól lehetséges):
I.) Előzetes elbeszélgetés a felkészítő lelkipásztorokkal és a csoport
egy-két szolgálójával (kikérve a hitoktatója véleményét), melyben
az ifjú kifejezi a konfirmációra való készségét, és visszajelzést kap
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önmagáról, lelki érettségéről. Ez a visszajelzés mindig bátorító,
bíztató jellegű, támogatva a konfirmálásra való jelentkezést – de
tanácsolhatnak a vezetők még egy év felkészülési időt is.
II.) A konfirmálás természetes feltétele a rendszeres templomba járás,
és a KonfIfi alkalmakon való folyamatos és rendszeres részvétel (a
megbeszélt keretek mentén).
III.) A konfirmáló ifjú vállalja, hogy az esedékes vizsgán bizonyságot
tesz hitéről valamilyen formában (szabad szóval vagy egy általa
előzőleg leírt szöveget felolvasva).
IV.) A konfirmáló ifjú megígéri, hogy a KonfIfi csoport alkalmaira
minimum még egy évig rendszeresen jár (a megadott keretekhez
alkalmazkodva, odafigyel rá, imádkozva érte).
V.) A konfirmáló ifjú azt is felvállalja, hogy a következő tanévben a
KonfIfi csoportban segítőleg, építőleg, az utána jövőket
támogatóan lesz jelen (akár személyes mentorként is).
A KonfIFI csoportba való járás értelemszerűen legalább egy esztendő
(csak ritka, indokolt esetben ennyi, inkább több); felső korlátja
azonban nincs, lehet 1-2-3-4 vagy akár 5 év is (ahogy szükséges –
más-más ritmusban érünk).
8.) A KonfIfi tagjaitól a csoport iránt és az Istentiszteletre járás
tekintetében elköteleződést várunk. Ugyanakkor, ha valaki csak
érdeklődik az alkalom iránt, minden elköteleződés nélkül,
érdeklődőként eljöhet közénk, sőt vendégként járhat a csoportba.
9.) A felkészítést minden évben a lelkipásztorok végzik, önkéntes ifis
segítőkkel. Az alkalmak pontos anyagát, menetét minden évben a
lelkipásztorok állítják össze.
Biztos, hogy van egy tó ezen a
képen? Fordítsd el a képet balra
90 fokkal! 
Sokszor az, amit elsőre látunk,
érzünk, gondolunk, ha jobban
megnézzük, ha „elforgatjuk”,
egészen mást jelenthet már.
Így adj esélyt ennek a kis
füzetnek,
a
konfirmációs
felkészülésnek, merj másképp
látni – ne elégedj meg az első
benyomással, ne gondold, hogy
te már minden látsz és értesz!
Meglepetések várhatnak!
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A BIBLIA

Miért alapja hitünknek – mit jelent ez?

nem volt elég a
megismeréshez

TÖRTÉNELEMBEN

Kicsoda
Isten?

TERMÉSZETBEN
LELKIISMERETBEN

Kicsoda az
ember?

Kettejük
Kapcsolata?

BIBLIA „SZALVÉTÁN”

Hogy röviden el tudd mondani: miről szól a Biblia, az Evangélium?
Forrás: Zámbó András lp.

J
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A BIBLIA FELÉPÍTÉSE

A könyvek neve, sorrend
ÓSZÖVETSÉG

ÚJSZÖVETSÉG

héberül íródott – 39 könyvből áll
Mózes első könyve (1Móz / Gen)
Mózes második könyve (2Móz / Ex)
Mózes harmadik könyve (3Móz / Lev)
Mózes negyedik könyve (4Móz / Num)
Mózes ötödik könyve (5Móz / Deut)
Józsué könyve (Józs)
A bírák könyve (Bír)
Ruth könyve (Ruth)
Sámuel első könyve (1Sám)
Sámuel második könyve (2Sám)
A királyok első könyve (1Kir)
A királyok második könyve (2Kir)
A krónikák első könyve (1Krón)
A krónikák első könyve (2Krón)
Ezsdrás könyve (Ezsd)
Nehémiás könyve (Neh)
Eszter könyve (Eszt)
Jób könyve (Jób)
A Zsoltárok könyve (Zsolt)
A példabeszédek könyve (Péld)
A prédikátor könyve (Préd)
Énekek éneke (Énekek)
Ézsaiás próféta könyve (Ézs)
Jeremiás próféta könyve (Jer)
Jeremiás siralmai (JSir)
Ezékiel próféta könyve (Ez)
Dániel próféta könyve (Dán)
Hóseás próféta könyve (Hós)
Jóel próféta könyve (Jóel)
Ámósz próféta könyve (Ám)
Abdiás próféta könyve (Abd)
Jónás próféta könyve (Jón)
Mikeás próféta könyve (Mik)
Náhum próféta könyve (Náh)
Habakuk próféta könyve (Hab)
Zofóniás próféta könyve (Zof)
Haggeus próféta könyve (Hagg)
Zakariás próféta könyve (Zak)
Malakiás próféta könyve (Mal)

görögül íródott – 27 könyvből áll
Máté evangéliuma (Mt)
Márk evangéliuma (Mk)
Lukács evangéliuma (Luk)
János evangéliuma (Jn)
Az apostolok cselekedetei (ApCsel)
Pál levele a rómaiakhoz (Róm)
Pál első levele a korinthusiakhoz (1Kor)
Pál második levele a korinthusiakhoz (2Kor)
Pál levele a galatákhoz (Gal)
Pál levele az efézusiakhoz (Ef)
Pál levele a filippiekhez (Fil)
Pál levele a kolosséiakhoz (Kol)
Pál első levele a thesszalonikaiakhoz (1Thess)

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz (2Thess)

Pál első levele Timótheushoz (1Tim)
Pál második levele Timótheushoz (2Tim)
Pál levele Tituszhoz (Tit)
Pál levele Filemonhoz (Filem)
A zsidókhoz írott levél (Zsid)
Jakab levele (Jak)
Péter első levele (1Pt)
Péter második levele (2Pt)
János első levele (1Jn)
János második levele (2Jn)
János harmadk levele (3Jn)
Júdás levele (Júd)
A Jelenések könyve (Jel)

………………………………..
a felnőtt mentor aláírása
a 7-8. oldalak felmondásáról
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A BIBLIA „ÍVE” (ÜDVTÖRTÉNET)

Ahhoz, hogy egybe lássuk…

ÚJSZÖVETSÉG

ÓSZÖVETSÉG
Ezsdr, Neh, Hagg, Mal…
Ézs*; Ez*; Dán...
1Sám, 2Sám; 1Kir; 2Kir
Ézs*; Jer, Ez*; Hós; Mik…
Zsolt; Péld; Préd; Énekek…

Bír (VMóz)
2-5Móz
Józs

1Móz

1Móz

………………………………..
a felnőtt mentor aláírása
ennek megtanulásáról
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ÚJSZÖVETSÉG – EVANGÉLIUM

Segítség a Jézusra figyeléshez és az Evangélium (= örömhír) befogadásához
Az Újszövetség középpontjában JÉZUS KRISZTUS KERESZTJE áll. Ő az
Ószövetségben megígért Megváltó (Messiás), aki M I A T T A M , H E L Y E T T E M
és É R T E M halt meg a Golgotán.
Jézus keresztje nélkül nem tudnánk, hogy az Atya mennyire gyűlöli a bűnt
és mennyire szereti az embert. Ehhez szorosan kapcsolódik
JÉZUS FELTÁMADÁSA. Ennek megtörténte a keresztyén reménység alapja.
Együtt e kettő győzelem a bűn, a halál, a kárhozat és a sátán felett.
Ezek állnak központjában Máté, Márk, Lukács és János által is elmondott
Evangéliumnak. Emellett bemutatják Jézus személyét, szavait, tetteit,
tanítványaival való kapcsolatát, tanításait. Van olyan mondat, történet, amit
csak az egyik mond el. Vannak közös részek is jócskán. Mindegyik
elbeszélésnek megvannak a jellegzetességei.
Máténál találjuk például a legtöbb ószövetségi utalást, mert ő kifejezetten
a zsidóknak ír, hogy megtérjenek, és belássák: Jézus a megígért Messiás, aki
betölti mindazt, amit Róla megjövendöltek. Ő írja le legrészletesebben a Hegyi
beszédet – benne a „Boldog-mondásokkal”. Máté Jézusnak tanítványa volt
(tehát szemtanú), miután elhívta őt a vámszedő asztaltól.
Márk szinte rövidfilmszerűen ír (valószínűleg a Mk született meg időben
legelőször). Azt szokták mondani, hogy „passiótörténet hosszú bevezetővel”.
Arra koncentrál, hogy elmondja, hogyan váltott meg minket Krisztus. Márk
akkoriban még ifjú volt, később Pálék, majd a hagyomány szerint Péter mellé
szegődik, és részt vesz az első keresztyén nemzedék missziós munkájában.
Lukács tudós ember, orvos – aki, bár nem volt szemtanú, de mindennek
részletesen utánajárt (érdekes, amit erről bevezetőjében ír!). Sokat beszél a női
tanítványokról. Csak nála olvashatunk a tékozló fiúról (Lk 15) vagy az emmausi
tanítványokról (Lk 24). Lukács később Pál útitársa volt a missziói úton – ezt az
ApCsel-ből tudjuk (maga Lukács írta az evangélium folytatásaként – ld.
bevezető illetve a T/1-ben írott részek).
Őket hármukat szinoptikusoknak nevezzük – azaz együttlátók. Nagyon
hasonló a három leírás, sok átfedéssel. János egészen más stílusban ír. Már az
első rész is nagyon különleges (János-prológus). Nagyon sok hosszabb
beszédét írja le János. Nála találjuk csak meg Jézus főpapi imáját (Jn 17) vagy
például Tamás kételkedésének (Jn 21) elbeszélését. Az utolsó vacsora
leírásánál is máshol van a hangsúly: egyedül Jn-ban találjuk meg a lábmosás
megrendítően különleges eseményét. János Jézus nagyon közeli tanítványa volt
– egyedül ő érte meg az idős kort, és akkor, sok mindent átélve gondol vissza
és írja le az evangéliumot.
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Istennek úgy tetszett, hogy az örömhírt többféleképpen, többféle
személyiségen átszűrődve adja elénk. Annyit, amennyi ránk tartozik. János le is
írja, hogy sok minden történt még a leírtakon túl. Ami azonban eljut hozzánk,
elegendő, hogy általa higgyünk Jézus Krisztusban Megváltónkban.
A SZENTLÉLEK CSELEKEDETEI, AZ EGYHÁZ KEZDETE

Az apostolok cselekedeteiről írott könyv (ApCsel)
Főszereplő…………………Szentlélek

4.rész
6.rész
8.rész
10.rész
15.rész
 Kik voltak ők?  Mire tanítanak?  Mit mondanak az Egyházról?
 Hol van ezekben a történetekben Jézus?

L

[Pál; Barnabás; Márk  lásd a Faithbook-nál, 19. o.]

ukács ezt a könyvet a Lk folytatásaként írta arról, hogy mi történt Jézus
tanítványaival és az Evangéliummal, miután feltámadt. Írója Pálnak
 útitársa lehetett – így maga is átélte az események egy részét (T/1).
Éppen ezért különösen is fontos forrásunk az Egyház első
nemzedékének életéről! (Egyfajta hátteret is ad a páli levelek jobb
megértéséhez.)





Három fontos állítás a könyvről:
Fontos látnunk, hogy bár emberek szólnak, utaznak, tesznek csodákat… mindezek mögött Isten Lelke cselekszik.
Bátorságuk, bölcsességük, kitartásuk, erejük, hűségük mögött Jézus áll!
Ez a könyv azt sem titkolja el, hogy „nem ment minden simán”, hogy voltak
viták, hogy „akkor sem volt olyan könnyű”.

…………………………….………………………………..
a felnőtt mentor aláírása a „Biblia íve”, az Újszövetség és az ApCsel-lel
kapcsolatos tudnivalók (9-11.o.) megtanulásáról
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FELADATOK

amik várnak, hogy átéld őket (félévenként egy feladatod lesz)
Az elvégzett feladatot írasd alá! Kérj bátran segítséget mentoraidtól!
Kérdezz meg 4 gyülekezeti tagot arról,…

… hogyan került a gyülekezetbe?
… hogyan vált hívő emberré?
… mit jelent számára Istenben hinni?
Jegyezd fel válaszaikat a füzetedbe!

…………………………………..

…………………………………..

a gyülekezeti tag aláírása

a gyülekezeti tag aláírása

…………………………………..

…………………………………..

a gyülekezeti tag aláírása

a gyülekezeti tag aláírása

Látogass meg egy idős testvért, és kérd, hogy meséljen az
életéről, hitéről, gyülekezeti megtapasztalásairól…!
Jegyezd fel válaszaikat a füzetedbe!

[Ezt a feladatot lehet párokban is elvégezni, de akkor két időst
keressetek fel együtt!]

…………………………………..

…………………………………..

a gyülekezeti idős testvér aláírása

a gyülekezeti idős testvér aláírása

Készíts kép/video-montázst a Istenről / hitről/ gyülekezetről (egy
Istentisztelethez kapcsolva)! Mutasd be KonfIFIn!

[Kérj segítséget mentoraidtól, szüleidtől, lelkipásztoraidtól!]

………………………………………………..
lelkipásztori aláírás a feladat elvégzéséről
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Készíts egy 10-12 kérdéses kérdőívet a hittel illetve az egyházzal
kapcsolatosan! Majd kérdezd végig azt 10-12 embertől a
környezetedben! Ezután összegezd a válaszokat, tanulságokat!
Oszd meg mindezeket KonfIFIn a többiekkel!

[A kérdőív összeállításában kérj segítséget mentoraidtól!
Törekedj rá, hogy minél többféle embert kérdezz meg!]

………………………………………………..
lelkipásztori aláírás a feladat elvégzéséről

VÁLASZTHATÓ TÉMÁK

amik várnak, hogy utána járj és valamit ebből továbbadj (évente egy)
Az elvégzett feladatot írasd alá! Kérj bátran segítséget mentoraidtól!
Válassz egy bibliai szereplőt a „Faith Book”-ból (19.o.)! Olvasd el
történetét, szavait a Szentírásból! Majd olvass hozzá egy kicsit
vagy kérdezősködj róla! Aztán mutasd be röviden a többieknek:
 Ki volt Ő?  Mikor élt?  Mi az érdekes életében?
 Miben példa számunkra?  Miben bukott el?

………………………………………………..
lelkipásztori aláírás a témáról való felkészülésről

Válassz egy páli levelet! Nézd át a hozzá kapcsolódó témákat a
„Levélnyitó” című részből (16-18.o.)! Ezután kezdd el olvasgatni
a kiválasztott levelet! Jegyezd fel a füzetedbe, ami tetszett vagy
amit nem értettél belőle! Beszélgess erről mentoraiddal!

Aztán mutasd be röviden a többieknek –
emeld ki belőle, ami számukra is érdekes lehet!

………………………………………………..
lelkipásztori aláírás a témáról való felkészülésről
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ALAP (1. oldal)

amit minden konfirmáló tud
ALAP (1. oldal): ………..………………..………………………………………………………
ALAP (2-3. oldalak): ……………………………………………………………………………
a felnőtt mentor aláírások mindezek megtanulásáról

Miatyánk
*

Apostoli Hitvallás
*

Fil 2,5-11 (Krisztus-himnusz)
*

Jn 3,16
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
Heidelbergi Káté 1. kf.

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé,
hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a
tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul
megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy
mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt
mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad
örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy
szüntelenül neki éljek.
Heidelbergi Káté 2. kf.

Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass?

Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom. Másodszor azt,
hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból. Harmadszor,
hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.
Heidelbergi Káté 54. kf.

Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi
nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre
kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem,
hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.
14
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ALAP (2. oldal)

amit minden konfirmáló tud
Tízparancsolat

Egyszerűsített változat a 2Móz 20 alapján (megtalálható még az 5Móz 5-ben)

I./ Én, az Úr vagyok a te
Istened,
aki
kihoztalak
téged Egyiptom földjéről, a
szolgaság
házából.
Ne
legyen más istened rajtam
kívül!
II./ Ne csinálj magadnak semmiféle
bálványszobrot (…) Ne imádd és
ne tiszteld azokat, mert én, az Úr,
a te Istened, féltőn szerető Isten
vagyok…
III./ Ne mondd ki hiába Istenednek,
az Úrnak a nevét, mert nem hagyja
az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába
mondja ki a nevét!
IV./ Emlékezz meg a nyugalom
napjáról, és szenteld meg azt! Hat
napon át dolgozz, és végezd
mindenféle munkádat! De a
hetedik nap a te Istenednek, az
Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle

V./
Tiszteld
apádat
és
anyádat, hogy hosszú ideig
élhess azon a földön,
amelyet Istened, az Úr ad
neked…
VI./ Ne ölj!
VII./ Ne paráználkodj!
VIII./ Ne lopj!
IX./ Ne tanúskodj hamisan
felebarátod ellen!
X./ Ne kívánj (…) semmit,
ami a felebarátodé!

Mk 12, 29-31
„Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: „H
Mk 12, 29-31
„Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk,
egyedül az Úr!” és: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” A második ez: „Szeresd
felebarátodat, mint magadat!” Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”
A XVI. századi Reformáció főbb mondatai
 SOLA SCRIPTURA (Egyedül az [Szent]Írás)  SOLUS CHRISTUS (Egyedül Krisztus)
 SOLA GRATIA (Egyedül kegyelemből)  SOLA FIDE (Egyedül hit által)
 SOLI DEO GLORIA (Egyedül Istené a dicsőség)
15
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ALAP (3. oldal)

amit minden konfirmáló tud

*

*

*

„LEVÉLNYITÓ” – NÉHÁNY FONTOS TÉMA, KÉRDÉS

a páli levelek tanulmányozásához

Téma (cím)

Részletezés

Róm - a
misszió

Róma városa. A római gyülekezet. A misszió, mint a
gyülekezet alapfeladata. A mai posztmodern kontextus
kihívásai. Aranymondás: Róm 8,28
 Beszélj a Római levél megírásának hátteréről!  Mi a szerepe az üdvözléseknek a
levél végén?  Mit jelent a misszió, hogyan gondolkozol a gyülekezet missziójáról?
 Hogyan jellemezhetnénk a mai posztmodern kort? Kapcsolópontok?

16
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1Kor szakadások,
karizmák,
szeretet

Korinthus városáról, a gyülekezet állapotáról. A szakadások.
Kegyelmi ajándékok és elferdült használatuk. Pártoskodás,
klikkesedés. A gyülekezet egysége. A szeretet - amiről a világ
megismer majd minket. Aranymondás: 1Kor 13,13
 Milyen negatívumok jellemezték a korinthusi gyülekezetet?  Mik a kegyelmi
ajándékok? Hogyan kell élni velük?  Miért fontos az egység és a szeretet egy
gyülekezetben?  Hogyan látod mindezt a mi gyülekezetünkben?

2Kor pénzügyek,
adakozás

A 8. rész háttere: adakozás a jeruzsálemi gyülekezetnek. Az
adakozás bibliai háttere (ÓSZ; ÚSZ). A gyülekezet kiadásai és
bevételei. Az egyháztag hozzáállása. A pénz szerepe a hívő
ember életében. Aranymondás: 2Kor 8,9
 Foglald össze a Biblia tanítását az adakozásról!  Miért adakozik egy gyülekezeti
tag (helyes és rossz motiváció)? Melyek a gyülekezet kiadásai és bevételei? 
Értelmezd a 2Kor 8,9-et!

Gal - igaz
tanítás (+
felekezeti
identitás)

A Gal levél keletkezésének háttere. Korabeli tévtanítások. A
tiszta tanítás fontossága. Az Ige hirdetése és az Ige
hallgatása. Az "Az Ige egyháza". Magyar református vagyok;
HBK. Konf. Mai kihívások. Aranymondás: Gal 2,20
 Miért volt fontos szerepe Pál leveleinek a tiszta tan szempontjából?  Hogyan
érdemes az Igét hallgatni? Mit jelent: "Az Ige egyháza" vagyunk?  Miben áll
református identitásunk (önazonosságunk)?  Ma mi veszélyezteti a tiszta tanítást?

Ef küzdelem a
sötétség
ellen

Az Ef levél stílusa. Az ördög és trükkjei, a sötétség a
világosság fiai ellen tör… A gyülekezet élharcos ebben a
küzdelemben. A harcoló csapat. Ennek megjelenése a
gyülekezeti élet különböző területein. Aranymondás: Ef 5,14
 Értelmezd az Ef 6,11-12 szakaszt!  Ismertesd a lelki fegyverzetet!  Hogyan
jelenik meg a sötétség elleni küzdelem a gyülekezeti életben?

Fil - lelki
növekedés

A Filippi levél sajátosságai, kiemelkedő gondolatai. Pál
gondolkozása a filippiekről illetve a lelki növekedésről - annak
lehetőségei, folyamata a gyülekezetben. Alkalmak,
kiscsoportok… Aranymondás: Fil 2,5-11 (Krisztus-himnusz)
 Sorold fel a Filippi levél sajátosságait, kiemelkedő gondolatait!  Mit jelent a lelki
formálódás? Milyen "mérföldkövei" vannak? Milyen lehetőségei vannak a
gyülekezetben?  Miről szól a Krisztus-himnusz? Miért mondja el Pál? Miért fontos?
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Kol - az
imádság

A Kol levélről. Az imádságos légkör a Kol 3, 12-17-ben. Az
imádság fontossága Jézusnál és az első gyülekezetekben. "az
Úr Jézusnak nevében". A gyülekezeti imádság szerepe, formái.

Aranymondás: Kol 4,2

 Mit tanít az imádságról Jézus és az első gyülekezetek élete?  Értelmezd a Kol 3,
12-17 szakaszt!  Mi a jelentősége az imának a gyülekezeti életünkben? Formái?

1Thess példaképpé
lenni

Amiért dicséri Pál a thessalonikai gyülekezetet… Miért
hangsúlyozza Pál, hogy a hívek az ő követői legyenek? Mit
jelent példává lenni - keresztyén módon? Megelevenítő
bizonyság (példa) a gyülekezetben. Aranymondás: 1Thess 3,8
 Miért dícséri Pál a thessalonikai gyülekezetet?  Mit jelent példává lenni keresztyén módon?  Hogyan lehet megelevenítő bizonyság (példa) valaki a
gyülekezetben?

2Thess - az
intés

A 3. rész intésének oka, háttere. Mit tanít a munkáról Pál? Az
intés szerepe, stílusa Pál leveleiben ill. az első gyülekezetek
életében. ÓSZ-i prófétai hagyomány. Intés, egyházfegyelem
Kálvinnál és ma. Aranymondás: 2Thess 3,10b
 Mi a 3. rész intésének oka, háttere. Mit tanít a munkáról Pál?  Mi az intés
szerepe, milyen a stílusa Pálnál ill. az első időkben?  Hogy (nem) szabad inteni? 
Mit jelent az egyházfegyelem? Hogy (lehetne) látható nálunk?

1Tim ill Tit Timótheus. Titus. A püspök, presbiter, diakónus (szolgálók)
szolgálat,
helye és feltételei a gyülekezetben. Aranymondás: 1Tim 6,12
munkatársak
 Ki volt Timótheus illetve Titus?  Milyen feltételei vannak a szolgálatnak az 1Tim
ill. Tit szerint?  Mi a szerepe a szolgálatnak a gyülekezet ill. hívő ember életében?
 Mit jelent a hit harca? Hogyan látjuk ezt Timótheus életében?

2Tim ill.
Filemon mentorálás

Pál és Timótheus mentori kapcsolata. Barnabás és Pál. A
mentorálás lényege, szerepe a munkatársi kapcsolatban,
képzésben. Aranymondás: 1Tim 6,12
 Milyen mentori kapcsolatokat ismersz az ÚSZ-ben? Példák?  Mit jelentenek,
hogyan függnek össze: mentorálás és szolgálat?  Ki volt Onésimus / Filemon?
Történetük? Hogyan viszonyul Pál hozzájuk?  Hogyan jelenik meg a mentorálás
gyülekezetünkben?
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„FAITH-BOOK”

Néhány bibliai személy, akit érdemes ismerni

Éva, aki először kísértetik meg…
2. Noé, aki megtanult hinni és várni…
3. Ábrahám, akit Isten kiválasztott…
4. Jákob, aki „birkózott” Istennel…
5. József, akinek Isten jóra fordította…
6. Mózes, akinek fénylett az arca…
7. Józsué, aki erős és hűséges utód…
8. Sámson, aki erős, de nem eléggé…
9. Sámuel, aki megtanul hallani…
10. Dávid, aki harcol és énekel…
11. Salamon, aki jót kér…
12. Illés, aki nyer, feladja és nyer…
13. Jeremiás, aki szól…
14. Dániel, aki mer hűséges maradni…
15. Nehémiás, aki „nekiáll”…
16. Jónás, aki „nagyon fura”…
17. Jób, aki mélységben is…
18. Ruth, aki tud ragaszkodni, áldozatot hozni…
19. Mária, aki nagy feladatot kapott…
20. Péter, aki nagy utat jár be…
21. János, aki legtovább élt…
22. Lukács, aki mindennek utánajárt…
23. Barnabás, aki bátorító mentor…
24. Pál, aki beragyogta a világot…
25. Márk, aki majdnem mindig a közelben volt…
26. Lídia, aki befogadta a közösséget…
1.
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1Móz
1Móz
1Móz
1Móz
1Móz
2-5Móz
Józs
Bír
1Sám
1Sám
1Kir
1Kir
Jer
Dán
Neh
Jón
Jób
Ruth
Mt,Mk,Lk,Jn,ApCsel
Mt,Mk,Lk,Jn,ApCsel
Jn,ApCsel,1-3Jn,Jel
Lk, ApCsel
ApCsel
ApCsel; Fil
ApCsel; Fil
ApCsel; Fil

Bp.-Rákoskeresztúri Református Egyházközség – KonfIFIsek Kézikönyve

A HIT

Mit jelent a hit – református módon hinni?
HINNI
HIT
ALAPJA

értelemmel
ISMERET

BIBLIA

érzelmekkel

akarattal

SZÍVBÉLI BIZODALOM ENGEDELMESSÉG

IMÁDSÁG

ODASZÁNÁS

megtérés, újjászületés, megbékélés Istennel, megváltozás

* Róm
12,1-2

"Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára,
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő,
szent, Istennek tetsző áldozatul, "
"ne igazodjatok a
"hogy
"mi az, ami jó,
világhoz, hanem
változzatok meg megítélhessétek, mi ami neki tetsző és
az Isten akarata"
tökéletes"
értelmetek
megújulásával"

segítség,
"Hiszek egy…"
vezetés
LÉNYEGE

SUMMA:
Mk
12,29-30

Lelki tanulás

MIATYÁNK

Tízparancsolat

Lelki formálódás

Keresztyén
életvitel
(Krisztus követés)

"Jézus így válaszolt: A legfőbb [parancsolat] ez: >>Halld
meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”...

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből<<"
Az Egyház mint szervezet, mint történet,
mint élő közösség ebben…

Tanít
formája

imádságos közeg

példát ad,
motivál, serkent

fogadalmak,
elköteleződés,
intés,
egyházfegyelem
K O N F I R M Á C I Ó (és keresztyén élet…)
20
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bizonyságtételek
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KÁLVIN: INSTITUTIO

A keresztyén vallás rendszere
A Magyarországi Református Egyház sokat tanult Kálvin Jánostól (Jean
Cauvin, Johannes Calvinus), akiről elnevezve „kálvinistának” is mondanak
bennünket. (Fontos azonban, hogy Egyházunkat Jézus alapította és nem
Kálvin. se nem Luther! Isten eszközei voltak az Egyház tanításában,
tisztulásában…) Kálvin tanítását az Institutio [ejtsd: institúció] című, egy életen
át írott könyvében foglalta össze. Ennek kiindulópontja a következő:
„Bölcsességünk, és csak az, amit valóban bölcsességnek kell
tartani, lényegében két részből áll, ezek pedig: Istennek és
önmagunknak megismerése. Mivel a kettőt számos kötelék
fűzi egybe, nem könnyű eldönteni, melyik előzi meg, és szüli
a másikat.” (Institutio I. könyv I/1.)
HITVALLÁS

Amik utat mutatva, segítenek megfogalmazni, hogy mit hiszek (és mit nem)
Az előttünk járók
kérdéseikre
ezeket a
válaszokat adták

A magyarországi
reformátusságnak
450 éve
ALAPHITVALLÁSAI:
(hivatkozási alap)

HEIDELBERGI
KÁTÉ

Mi is válaszokat
kaphatunk,
bekapcsolódva
ebbe a
párbeszédbe

GONDOLD ÁT!
„HASZNÁLD”!

SZENTÍRÁS
alapján

II. HELVÉT
HITVALLÁS

Kérdés-felelet formában
Bevezetés
I. Az ember nyomorúságáról
II. Az ember megváltásáról
III. A háladatosságról
Témák szerint tárgyalva
30 fejezetben
[lásd: 23. oldalon)
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RÖVIDEN A II. HELVÉT HITVALLÁSRÓL

Amit érdemes tudni, amikor kézbe vesszük
Svájcban, akkori nevén Helvéciában Zürich
állam református egyháza 1536-ban fogadta el az I.
Helvét Hitvallást, amit a város vezető lelkésze,
Henrik
Bullinger
szövegezett
meg.
Genf
reformátora, Kálvin János hasonló elveket vallott,
mint a zürichiek. 1549-ben Kálvin János Zürichbe
utazott
és
Henrik
Bullingerrel
egyeztették
tanításaikat, és aláírták a Zürichi Egyezményt. 1562ben Bullinger saját magának megírta a II. Helvét
Hitvallást, amit hamarosan aláírtak a svájci
református kantonok. III. Frigyes pfalzi református
német választófejedelemnek a német birodalmi
gyűlés előtt kellett igazolnia igazhitű keresztyén
voltát. Ezért 1566-ban a II. Helvét Hitvallást kérte
el a helvéciai (svájci) reformátusoktól, és azt terjesztette a birodalmi gyűlés
elé. 1566. márciusában nyomtatásban is megjelent. A birodalmi gyűlés
elfogadta, mint a német reformátusok hitvallását. Ettől kezdve nevezték őket
helvét hitvallású evangélikusoknak, míg a lutheránusokat ágostai hitvallású
evangélikusoknak.
A bevezetőjében ezt az Igét találjuk:

„Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal
teszünk pedig vallást az üdvösségre”

(Róm 10,10) És így végződik: „Mindenekelőtt
kijelentjük, hogy amit itt előadtunk, azt a
legnagyobb készséggel hajlandók vagyunk
egészében és részleteiben bővebben is
kifejteni, ha valaki ezt kéri, sőt, ha valakik
Isten igéjéből jobbra tanítanának, ezt
megköszönve engedünk is nekik, és követjük is őket az Úrban, akinek dicséret
és dicsőség.”
Határozott kiállás ez az igazság mellett – tanúságot téve arról, azzal,
hogy minden hívő ember megvizsgálhassa maga, mi is a Szentírás alapján az
igaz hit. Egyben elhatárolódás ez minden olyan tanítástól, szokástól, amit
abban a korban (vagy az előző időkben) „szekták” vagy „eretnekek” hirdettek.

………………………………………………………………….
a felnőtt mentor aláírása a „Hit. hitvallás” téma (20-24. oldalak) elsajátításáról
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A II. HELVÉT HITVALLÁS FEJEZETEINEK CÍME

Az áttekintést segítendő

I. A Szentírásról, Isten igaz Igéjéről
II. A Szentírás magyarázatáról, az egyházatyákról, a zsinatokról és a
hagyományokról
III. Isten egységéről és a Szentháromságról
IV. A bálványokról, vagy Isten, Krisztus és a szentek képmásairól
V. Isten imádásáról, tiszteletéről és segítségül hívásáról az egyedüli
közbenjáró, Jézus Krisztus által
VI. Isten gondviseléséről
VII. A világmindenség teremtéséről, az angyalokról, az ördögről és az
emberekről
VIII. Az ember bűnesetéről, a bűnről és a bűn okáról
IX. A szabad akaratról és az ember képességeiről
X. Isten eleve elrendeléséről és a szentek kiválasztásáról
XI. Jézus Krisztusról, a valóságos Istenről és valóságos emberről, a világ
egyetlen megváltójáról
XII. Isten törvényéről
XIII. Jézus Krisztus evangéliumáról, az ígéretekről, a lélekről és a betűről
XIV. A bűnbánatról és az ember megtéréséről
XV. A hívők valóságos megigazításáról
XVI. A hitről és a jócselekedetekről, azok jutalmáról és az ember érdeméről
XVII. Isten egyetemes [katolikus] és szent egyházáról és az egyház egyedüli
fejéről
XVIII. Az Anyaszentegyház szolgáiról, rendeltetésükről és kötelességeikről
XIX. Krisztus egyházának sákramentumairól
XX. A szent keresztségről
XXI. Az Úr szent vacsorájáról
XXII. A szent és egyházi összejövetelekről
XXIII. Az egyházi könyörgésekről, az éneklésekről és a kánoni órákról
XXIV. Az ünnepekről, a böjtökről és az ételek megválogatásáról
XXV. A vallástanításról, a betegek vigasztalásról és meglátogatásáról
XXVI. A hívők eltemetéséről, a halottakkal kapcsolatos eljárásról, a
purgatóriumról és a szellemjárásról
XXVII. A szertartásokról, a szokásokról és a közömbös dolgokról
XXVIII. Az egyházi javakról
XXIX. A cölibátusról, a házasságról és a háztartásról
XXX. A polgári hatóságról
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HITVALLÁS MA?

Ma milyen témákban kellene megszólalnunk hitvallásos módon?
Miért élek? Csak a földi
élet számít? (testkultusz; élvezetiélmény társadalom;
pénz és hatalom
uralma...)

A
csillagjegyeknek
van valami
jelentősége?
(horoszkóp)

Kinek a kezében van az élet?
Kié vagyok? (megkötöző
szenvedélyek; abortusz,
lombik bébik, eutanázia,
öngyilkosság...)
Vannak UFO-k?
Van élet a Földön
túl? Mennyi ideje
van még a
Földnek?

Miért van szenvedés?
(Mire való a
szenvedés? Miért
része az
életünknek?)

Ökológiai katasztrófa
vár ránk? Lesz
„világvége”? Mikor?
Hogyan?

Mire való az
Istentisztelet (formaiés tartalmi kérdések –
mennyire kell haladni a
korral? )

Van lélekvándorlás
(reinkarnáció)?

Mindenki végül is
ugyanabban hisz, így
mindenki a mennybe
jut? (Mit kezdjünk a
„minden-vallás-egy” ill,
az univerzializmus
kérdésével?)

Hogyan gondolkozik
egy keresztyén a
homoszexualitásról?
Miért vannak háborúk?
Lesz III. világháború?
Isten felette áll ezeknek,
törődik velünk, megvéd
minket?

Hogy viszonyuljunk más
vallásokhoz? Hát más
keresztyén felekezetekhez? Mi
alapján mondhatunk
„keresztyénnek” egy-egy vallási
közösséget? Melyeket
nevezhetünk „szektának”?

És mik a te
kérdéseid?
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SÁKRAMENTUMOK

Néhány szó a keresztségről és az Úrvacsoráról
Mi, reformátusok,
egyházi cselekményt nevezünk szentségnek
(sakramentumnak): a KERESZTSÉGET és az ÚRVACSORÁT.
Mindkettőt a mi Urunk Jézus Krisztus rendelte el, hogy cselekedjük;
mindkettőben van egy kiábrázolt üzenete és hozzá egy „külső látható jegy” (víz
illetve a kenyér és a bor); és mindkettőhöz ígéret fűződik (Mk 16,16 ill. Mt
28,20). Míg az első egyszeri cselekmény (hitünk első lépése), addig a másikat
újra és újra gyakoroljuk (hitünk megerősítésére).

Mit jelent a keresztség számunkra?

Mit jelent az Úrvacsora számunkra?

Mennyország, ahova
készülünk - előíze

Utolsó vacsora, Golgota

Mit tett értünk Jézus?

………………………………………………………….
a felnőtt mentor aláírása a 25-27. oldalak elsajátításáról
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MRE

Magyarországi Református Egyházunk felépítése
Egyházközségünk a Magyarországi Református Egyház tagja. Ennek
rendjében, törvényei, szokásai keretében éli életét.
Ezen belül mi a Dunamelléki Református Egyházkerületbe tartozunk; azon
belül pedig a Budapest-Északi Református Egyházmegyébe.

ZSINAT (a törvényalkotó testület)
vezetője: az egyik püspök + az egyik egyházkerületi főgondnok

az egyházmegyék és-kerületek választott küldöttjeiből illetve a
hivatalban lévő tisztségviselőkből áll (6 évente újjáalakul)

EGYHÁZKERÜLET
vezetője: püspök + egyházkerületi főgondnok

akiket a gyülekezetek presbitériumai választanak (6 évre)
az Egyházkerületi Közgyűlés választja meg a klb. tisztségviselőit

EGYHÁZMEGYE
vezetője: esperes + egyházmegyei gondnok

akiket a gyülekezetek presbitériumai választanak (6 évre)
az Egyházmegyei Közgyűlés választja meg a klb. tisztségviselőit

EGYHÁZKÖZSÉG
vezetője: presbitérium* (lelkipásztor + gondnok*)

a gyülekezet választó tagjai szavazatával (* 6 évente)
KÉT ALAPELVE ennek a felépítésnek:
1.) Zsinat-presbiteri elv: alulról-felfele építkező egyház, melyben minden szint
tisztségviselőit alapvetően az egyházközségek választják – hogy azok
működését segítsék és összefogják. (A katolikusoknál ez éppen fordított:
felülről-lefelé építkeznek, a pápa áll a „piramis” tetején, és onnan lefele a
plébániai /gyülekezeti/ közösségekig. Minden szinten a szolgálattevőket
felülről jelölik ki.) [Minden rendszernek van előnye és hátránya persze…]
2.) Paritás elve: Minden vezetői szinten párhuzamosan ott áll egy lelkészi illetve
egy nem-lelkészi tisztségviselő (rossz kifejezéssel: „laikus” vagy „világi”
elöljáró)
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EGYHÁZ, GYÜLEKEZET

Idealizált közösség vagy hálás elfogadás (D. Bonhoeffer könyve alapján)
„A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés
legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal
dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. Ezért fogadjátok be
egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!” (Róm 15, 5-7)

EGYEDÜL KRISZTUS KÖT ÖSSZE MINKET. A „türelem és a vigasztalás Istene”
elküldte Krisztus, hogy Benne megkeressen minket – és befogadjon. Így
Krisztusnál találkozhatunk össze egymással. Ebben az értelemben tehát
egymással csak közvetett kapcsolatunk van: Krisztuson át.
A KERESZTYÉN KÖZÖSSÉG NEM A „VÁGYAINK FESTETTE JÁMBOR KÖZÖSSÉG”.
Aki többet akar, annál, hogy Krisztus összeköt és Benne, Nála
találkozhatunk, az nem keresztyén testvériségről beszél már, hanem
valami emberi tervről, vágyról, illúzióról… (Ha ráadásképpen még többet
is kapunk, örüljünk neki – de ne tévesszük össze a járulékost, a többletet a
lényeggel!) Éppen ezért nem a közösséghez kell megtérni, hanem Jézushoz!

„Aki a keresztyén közösségről alkotott álmát jobban szereti, mint magát ezt a
közösséget, az minden őszinteség, odaadás és komolyság mellett is csak a
keresztyén közösség elrontója lesz.” (D. Bonhoeffer) Ilyenkor minél előbb

csalódsz, annál jobb, annál inkább abbahagyod a hamis légvárak építését.
A KERESZTYÉN KÖZÖSSÉG NEM EGY MEGVALÓSÍTANDÓ ESZMÉNYKÉP, HANEM
ISTENTŐL KAPOTT VALÓSÁG! Az egyetértés közöttünk Krisztus akarata. Ez
kihívás. Ez fegyelmez. Ez nem választható. Ez Krisztusban készen áll. Ez
egy Isten Lelke által munkált csoda! Nem az ember lelke (psziché) „hozza
létre”, „működteti”, „őrzi”, hanem Isten Lelke (pneuma). Míg az emberi
közösség-építés leginkább vágyak, szabályok, tekintély, ideálok révén megy
végbe – ezzel éppen ellenkezőleg: a keresztyén közösség Isten által épül.
CSAK AMENNYIRE JÉZUSHOZ KÖTŐDÜNK – ANNYIRA KÖTŐDÜNK
EGYMÁSHOZ IS. [céltáblás ábra] Jézus által vagyunk
TEST-VÉRek! A „mérce” és a „forrás” adott: egymás

iránt úgy viselkedjünk, ahogy Krisztus viselkedett, viselkedik
(most is!) velünk! Minden attól függ tehát, miből
„táplálkozunk”, miből „merítünk”. Nemcsak általánosságban –
hanem egy-egy konkrét esetben, egy-egy konkrét testvérrel…

EZ ÖRÖKKÉVALÓ, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA ÁTNYÚLÓ KAPCSOLAT. A közösség
tétje, igazi értelme ez: „hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi
Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját”. Ehhez képest minden apróság…!
Ez átnyúlik a Mennybe – sőt már itt összekapcsol azzal a Valósággal! Minél
mélyebb, minél hitelesebb, amit megélünk Krisztussal, annál mélyebb, annál
hitelesebb közösségünk – ekkor szorul háttérbe minden más, ami nem olyan
lényeges, ami elválasztana, ami különbség…
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GYÜLEKEZETÜNKRŐL (BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG)

Egy történet, aminek mi is részesei vagyunk…

A rákosligeti reformátusok 1990 után a helyi evangélikus templomban
(Bakancsos utca) kezdtek a Keresztúron élők számára református
Istentiszteletet tartani.
 1995-ben letették a keresztúri templom alapkövét – külföldi segítséggel
megkezdődött az építkezés.
 1998-ban már a középső szinten megkezdődhettek az Istentiszteletek.
 2000-ben
elkészült templomunkat felszentelhettük. Mindezek Nt.
Szombathy Gyula lelkipásztor idején történhettek – aki odaadóan, nagy
munkabírással és szeretettel szolgált közöttünk nyugdíjazásáig.
 2007-ben, Nt. Szabó Lajosék szolgálata alatt, érett meg a helyzet arra,
hogy önállósodjon közösségünk, ekkor született meg a BudapestRákoskeresztúri (Missziói) Egyházközség. (Ekkor hívta meg a gyülekezet
lelkipásztorául Sóskuti Zoltánt.) Önálló presbitériumunk 12 tagból áll. Első
gondnokunk Dr. Hajdú Csaba lett.
 Néhány év elteltével teljesen önálló, ún. „anyaegyházközséggé” válhattunk.
*


Egyházközségünk pecsétje:

A Magyarországi Református Egyház címere

…………..………………….
a felnőtt mentor aláírása
a 28-29. oldalak elsajátításáról

A BP.-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG KÜLDETÉSE

amire törekszünk közösségünk életében

1. CSALÁDIAS, SZERETETTEL TELI, LELKIGONDOZÓ GYÜLEKEZET, ahol a
gyülekezet tagjai ismerik, szeretik, elfogadják és segítik egymást (lelkileg
és fizikálisan egyaránt), egymást meghallgatva, a közösség és a benne
megtapasztalható Krisztus által gyógyulva, ahol a diakónia természetesen
együtt jár az evangélium hirdetésével (Jn 13).
2 . MISSZIÓI ELKÖTELEZETTSÉGŰ, NYITOTT ÉS BEFOGADÓ GYÜLEKEZET, ahol a
gyülekezet tagjainak fontos, hogy a „kívül valók” bejöjjenek, és otthonra
találjanak közösségünkben; komolyan veszik, marasztalják és segítik
mindazokat, akik bármilyen módon, bárhonnan, bármi célból gyülekeztünk
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

hatókörébe lépnek – munkálva a bejövők megtérését, Krisztusba
gyökerezését és szolgáló munkatársakká válását (Mt 28, 18-20; Róm 15,7).
KRISZTUS-KÖZPONTÚ GYÜLEKEZET, ahol a szolgáló munkatársak, a
gyülekezet elkötelezett tagjai, mind Jézus Krisztusban gyökereznek, Őt
akarják minél mélyebben és személyesen megismerni, Vele élő
kapcsolatban élnek, s Rajta keresztül találnak egymásra, s tudnak együtt
szolgálni mint tagok, igyekezve ebbe bevonni a gyülekezet minden tagját
(Mt 5-7; Fil 2,5-11; 1Kor 12).
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET, ahol a XVI. századi Reformáció alapelvein állunk,
mint a Magyarországi Református Egyház része, hűséggel és örömmel
vallva magunkénak a magyar reformátusság több száz éves kincseit,
ugyanakkor készen állva a folyamatos önvizsgálatra, reformációra, a
formák és keretek rugalmas használatára, kétezer év egyetemes
keresztyén örökségének beemelésére – mindezeket pedig egyedül Isten
Igéjének tekintélye alapján, annak mércéje szerint tesszük (2Tim 3,16-17).
A SZENTLÉLEK ÁLTAL MOZGATOTT GYÜLEKEZET, ahol Isten Szentlelke által, Rá
hagyatkozva, vezetését keresve, kitartóan imádkozva cselekednek és
engedelmeskednek a tagok mind a gyülekezeti élet irányításában, a
szolgálatban, mind pedig a maguk életében (Csel 13, 2-4)
SZOLGÁLÓ MUNKATÁRSAK ÁLTAL MŰKÖDŐ GYÜLEKEZET, ahol nemcsak a
lelkipásztor(ok) szolgálnak, hanem Isten Lelke által szolgálatra hívott, arra
a gyülekezet által elfogadott, a gyülekezet vezetői által meghívott és
felkészített munkatársak együtt munkálkodnak, különösen vigyázva az
egységre és a konszenzusra (Zsolt 133; Ef 4, 1-16; 2Tim 2, 1-3)
EGYSÉGBEN,
UGYANAKKOR
SZEMÉLYES
KAPCSOLÓDÁSOKBAN,
KISCSOPORTOKBAN ÉLŐ KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZET, ahol azok a tagok, akik hét
közben különböző csoportokban, kapcsolódásokban élik meg a hitüket
(személyesebben, nagyobb intimitást biztosító légkörben, intenzívebben
élve meg a hitet és a közösséget), vasárnap az Istentiszteleten mindnyájan
együtt vannak, ünnepélyes formában, Istent együtt dicsőítve élik meg a
Krisztushoz, keresztyén gyülekezetbe tartozás örömét (Csel 2,46)
ELKÖTELEZETT TAGOKBÓL ÁLLÓ GYÜLEKEZET, ahol a tagok komolyan veszik
Krisztushoz tartozásukat, szeretik és építik gyülekezeti közösségüket, akik
tisztában vannak gyülekezetük céljaival, azt hitvallásosan és tevékenyen
felvállalják, s a maguk életében is tudatosan elkötelezik magukat a lelki
formálódásra, Isten Országának hirdetésére, Krisztus kiábrázolására, az
alázatra és az imádságra.
GYÜLEKEZETÜNK
ÉLETE,
HANGSÚLYA
SZEMÉLYES
ÉS
KÖZÖSSÉGI
TÖRTÉNETEINKBEN VAN, melyekben Isten lenyűgözően szép munkájával
(“keze nyomával”) találkozhatunk, melyek tanúságtételként tanítják,
emlékeztetik, motiválják személyes és közösségi életünket.
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„EMLÉK-KÖVEK”

a KonfIFIben töltött évek emlékei
KonfIFIbe lépésem első napja: …………………………………………………

……………………………..

……………………………..

felnőtt mentorom neve, aláírása

ifjú mentorom neve, aláírása

Imádságaim, felismeréseim:
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Igék, amik megérintettek:

Konfirmációm napja:
Konfirmációmkor kapott Igém:

Akiket a KonfIFIben már én segítek, akikért imádkozom (mentoráltjaim):

A KonfIFIben töltött évek summája egy mondatban:
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„HIT-HŐMÉRŐ”’

Néhány segítő kérdés ahhoz,
hogy elgondolkozz azon, mennyire állsz készen a konfirmációra











Már nemcsak a szüleim, nagyszüleim kedvéért járok Konfira. 
Már szívesen, örömmel járok a templomi alkalmakra. 
Már otthon érzem magam a gyülekezetben. 
Már egyre többet értek meg az Igehirdetésekből. 
Már egyre többet imádkozom. 
Már nem teher számomra Istenről tanulni 
Már napközben is egyre többet gondolok Istenre. 
Már hiszem, hogy Isten engem (is) szeret. 
Már vágyom arra, hogy Bibliát olvassak. 
Már hiszem, hogy Jézus Krisztus értem (is) meghalt a

kereszten, megváltva engem. 
 Már egyre jobban zavarnak az életemben azok a dolgok,
amiket Isten bűnnek mond. 
 Már kész vagyok megbánni bűneimet és letenni Krisztus
keresztjéhez, azzal a hittel, hogy az Atya megbocsát. 
 Már személyes kapcsolatom van Istennel. 
 Már egyre elmélyültebbek és őszintébbek imádságaim. 
 Már rendszeresen olvasok Bibliát. 
 Már küzdök a bűn ellen életemben, és vannak győzelmeim. 
 Már kezd meghatározni az, hogy református vagyok. 
 Már vágyok arra, hogy én is úrvacsorázhassak. 
 Már nagyon szeretnék konfirmálni. 
 Már hiszem, hogy van Mennyország – és én is odajutok Isten
Kegyelméből. 
 Már egyre bátrabban merek beszélni másoknak a hitemről. 
 Már el tudom kötelezni magam templomos-hívő életre. 
 Már szeretnék valahogyan, valamiben szolgálni Istennek. 
 Már kész vagyok kiállni a Konfirmáción – és bizonyságot tenni
a hitemről, vállalva mindazt, amit ott megfogadok majd.
A hit útján n e m t ö k é l e t e s e m b e r e k járnak – hanem olyanok, akik
már tudják: Isten Kegyelmére szorulnak. A hitünk gyakran hullámzik sajnos.
Nincs tökéletes konfirmáló. (Őszinte, odaszánt konfirmáció viszont van!)
Ez a huszonnégy állítás nem „kipipálandó lista”, nem „ötösre megírandó
teszt”, hanem csupán egyfajta segítség – mely megállít, elgondolkoztat,
szempontokat adva ahhoz, hogy te magad el tudd dönteni, mikor
állsz készen igazán arra, hogy konfirmálj.
KonfIFIsként többször fusd át ezeket, gondolkozz ezekről!
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