
 

 

 

 

 

 

Mózes erre mondta (az Úrnak): 
 

 
2Móz 33,15 

 

 Ünnep van! Hat fiatal talpig fehérben hitvallást tesz. A gyülekezet és a családok ünnepe. Hónapokon 

keresztül tart a felkészítés, kinek kevesebb, kinek több felkészülésre volt szüksége. A számonkérés, illetve a 

hitvallás pillanatában azonban nem a felkészülés számít, hanem a Szentlélek áldása. A keresztségben 

részesült fiatal a konfirmációs oktatásban megerősítést kap. Hitben való megerősítést, és egyházának 

tanításáról való ismeretet, és a vallástétel után áldásban részesül. 

 Bennük, a konfirmandusokban látták és várták a gyülekezetek az új „templomos” generáció 

elindulását, felnövekedését. Így éreztek régen, és így éreznek még ma is. Oly sok elvárást támasztottak a 

fiatalokkal szemben, olyat, amit egy felnőtt sem képes egyedül megvalósítani. Az idő megváltozott, ezért a 

konfirmáció nem egyszerűen a gyülekezeti nagykorúvá válás alkalma, hanem felhívás az egyházközség 

számára a fiatalokért érzett felelősség megnyilvánítására. Nem a tragédiát kell előkészíteni a konfirmáció 

utáni időre, amikor a fiatalok egy időre (vagy hosszabbra) az út- és önkeresés fázisába lépve „láthatatlanná” 

válnak. Ellenkezőleg, a konfirmandusokért imádkozni kell, és el kell követni mindent a krisztusi szeretet 

„köldökzsinórján” keresztül a visszavárás hangsúlyozásával a „fontos vagy számunkra” érzés tudomásukra 

hozása által. Igen, személyes kapcsolat, személyes felelősség. Nem nekik kell elsősorban a mi igényeinknek 

és elvárásainknak megfelelni, hanem nekünk kell felnőni arra a szintre, hogy igazán teljesíteni tudjuk 

gyülekezeti tagságunkkal együtt járó kötelességeinket. 

 Mózes csodálatosan fogalmazza meg hitvallását, amennyiben Isten nem tart vele, akkor semmit nem 

ér a további út, a vándorlás folytatása. Isten arcának közelsége jelenti a biztonságot, az élet értelmét. Nekünk 

azt kell kívánnunk konfirmandusainknak, hogy keressék az Isten arcát a világban, hogy történjen meg a 

nagy találkozás, ami örökre „rabul” ejti őket. Miközben ilyet kívánunk számukra, magunkban is tisztáznunk 

kell, hogy mennyire tiszta az Isten arca? Emlékeztek arra a történetre, amit bemutatkozó igehirdetésemben 

olvastam fel? A nagyobb testvér minden vágya, hogy újszülött testvérével kettesben maradhasson. A szülők 

aggódnak a kérés miatt, de végül is beleegyeznek, de résnyire hagyják az ajtót. A testvér oda megy a baba 

ágyához és azt kérdezi: mond meg milyen az Isten arca, mert én kezdem elfelejteni. 



 

 

 

 Az ároni áldás sorai jutnak eszembe: „ragyogtassa rád arcát…és áldjon meg téged”: Rozina, Marci, 

Viola, Ádám, Adrienn és István. 

Jakab Béla 

 
 

 
 

 



 

 
 

 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe 

kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. 

 

 

 

 „A trianoni béke pontjai ismertek: Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy 

kétharmadát, ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer 

négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és 

Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke minden más 

szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki 

Magyarországra, hadseregét 35 000 főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés 

kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását. 

 A trianoni békéről tehát mindezek alapján elmondható, hogy erőszakos diktátum volt, melyet 

egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra, és amely végül megtagadta mindazon elveket, melyek 

nevében megszületett. Annak ellenére, hogy a területüket gyarapító országok célja hivatalosan a nemzeti 

önrendelkezés megvalósítása, önálló nemzetállamok létrehozása volt, a békekonferencián valójában az a cél 

vezérelte őket, hogy Magyarország területéből minél nagyobb részt szerezhessenek meg. 

 Nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság 

ugyanolyan diszkriminatív bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia alatt éppen az akkori 

többségi magyarságot vádolták, csupán a szerepek fordultak meg. A béke a térség stabilitása szempontjából 

is káros volt, hiszen a győztes-vesztes ellentét kiélezése megszabta azokat a kényszerpályákat – 

Magyarország a revízió útjára lépett, a megalakuló kisantant pedig a megszerzett területek görcsös 

védelmére rendezkedett be – melyek mentén Közép-Európa később egy újabb világháborúba sodródott.”  

(Forrás:Rubiconline – történelmi magazin – részlet, szerző: Tarján M. Tamás) 
 

 

Juhász Gyula  
 

 
(részlet) 

 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 

Jog és igazság, becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 

Melyet magyar erő szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg bizony. 

Egy ezer évnek vére, könnye és 

Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 



 

 
    

     

    Szerdán reggel elkezdődött a visszacsapó  

     szelep beépítésének munkálata. 

    Hétfő 17 óra – záró hittan alkalom Johannával. 

    Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

    Vasárnap 10 óra – tanévzáró istentisztelet, utána pizza és jégrém. 

    Június 27-július1. – napközis tábor. 

 

 

 

 

 
 

Világosítsd meg Szentlelkeddel konfirmandusainkat, hogy megismerjék emberszerető irgalmadat, 

élő hittel tegyenek róla vallást a konfirmáció ünnepén,  

és szolgáló szeretettel tanúskodjanak róla egész életünkben.  

Ámen. 

(Evangélikus liturgia – általános könyörgő imádságok) 

 

 


