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Szabadtéren szervezett vagy 
kihangosított, kivetített szer-
tartások, korlátozott számú 
résztvevők, nehézkes vendég-
ségszervezések jellemzik a 
protestáns fi atalok konfi rmá-
cióját. Az eseményt a járvány-
helyzet miatt megkésve, de 
idén is megszervezik változó 
időpontokban, a gyülekezetek 
és a családok pedig arra töre-
kednek, hogy a korlátozások 
ellenére ünnepi körülménye-
ket biztosítsanak a fi atalok 
vallástételének.

 » BÍRÓ BLANKA

J árványügyi keretek közé szo-
rítva tesznek idén vallást a 
hitükről a protestáns fi atalok, 

az erdélyi településeken augusz-
tustól október végéig szervezik a 
gyülekezetekben a konfi rmációt. 
A konfi rmációi gyülekezet általá-
ban a legnépesebb, hiszen nem-
csak a helyi egyháztagok vesznek 
részt az ünnepi istentiszteleten, 
hanem a konfi rmálók családtag-
jai is, ezért a szervezés próbatételt 
jelent az egyháznak és a gyerekek 
szüleinek egyaránt. A lelkészek, a 
presbitérium tagjai az óvintézke-
dések betartásával próbálják lebo-
nyolítani a szertartást: ahol lehet, 
a templomkertekben, szabadté-
ren szervezik, illetve hangosítást 
biztosítanak, vagy korlátozzák a 
résztvevők számát. A szülőknek az 
egyházi szertartás utáni vendég-
ség megszervezése okoz fejtörést, 
hiszen augusztusban még csak 
a teraszok voltak nyitva, a szep-
tembertől engedélyezett beltéri 
egységek csökkentett kapacitással 
működnek, hogy szavatolni tudják 
az előírt távolságtartást. Ezért már 
nemcsak az adott település étter-
mei jönnek számításba, hanem a 
környékbeliek is: van, aki lakóhe-
lyétől 30 kilométer távolságra talált 
helyszínt, hogy az ünnepi ebédre 
meghívhassa a rokonokat. Sokan a 
kertes ház udvarán felhúzott sátor 
alatt, mások a konfi rmáció után 
egy héttel vendégelik meg a vallás-
tevő fi atalokat.

Lesznek még nagy ünnepek, 
nagy ölelkezések...
Bár a járványhelyzet alaposan fel-
borította a terveket, az egyház még 
a nyár elején nyomatékosította, 
hogy konfi rmációk idén is lesznek. 
Csűry István, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület püspö-
ke júniusi körlevelében úgy fogal-
mazott, az idei esztendő teljesen 
felborította mind egyéni, mind 
közösségi életünket. „A vészhely-
zet miatti rendkívüli intézkedések 
megakadályoztak bennünket ab-
ban, hogy a konfi rmációra a gyüle-
kezetekben a megszokott időpont-
ban kerüljön sor. A konfi rmáció 
azonban az idén sem maradhat 
el, és mivel ezentúl – ha másképp 

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK ÉS A CSALÁDOK MINDENT MEGTESZNEK, HOGY EMLÉKEZETES MARADJON A FIATALOK VALLÁSTÉTELE

Járványhelyzetben is ünnep a konfi rmáció

Kötelék. Ha a lelkipásztor ügyes, nem engedi el a fi atalok kezét a jövőben sem

 » „Bízunk ben-
ne, hogy a helyi 
egyházközségek 
bölcsen, megfon-
toltan döntenek 
az időpontról és 
a lebonyolítás 
módjáról. Ez a 
helyi presbitéri-
um és a gyüleke-
zet felelőssége. 
A legkülönbö-
zőbb megoldá-
sok születtek, 
helyenként már 
lezajlott a konfi r-
máció, máshol 
ezután szervezik 
meg. Tartják 
templomban, 
templomkertben, 
kihangosítva” – 
részletezte Kató 
Béla püspök.

nem rendelkeznek – már templom-
ban is tarthatunk istentiszteletet kü-
lönböző szabályok betartásával, meg 
kell találnunk az alkalmat arra, hogy 
ifj aink vallást tegyenek szent hitük-
ről a gyülekezet előtt. A lelkipásztor 
a presbitériummal és a szülőkkel 
egyeztetve tűzze ki a konfi rmáció 
időpontját, lehetőleg Újkenyér vagy 
Reformáció előtt, hogy az ünnepen 
a konfi rmáltak együtt vehessenek 
úrvacsorát a gyülekezettel” – állt a 
körlevélben. A királyhágómelléki 
egyházkerületben már augusztus-
ban is szerveztek konfi rmálást a 
gyülekezetek, ugyanakkor az ünnepi 
események sora szeptemberben és 
októberben is folytatódik.

A konfi rmáció időpontjáról nem 
központi szinten rendelkezik az egy-
ház, arról „békeidőben” is a helyi 
gyülekezetek döntöttek – mondta el 
megkeresésünkre Kató Béla, az Er-
délyi Református Egyházkerület püs-
pöke. Azt tanácsolták ugyanakkor a 
gyülekezeteknek, hogy tartsák be a 
járványügyi óvintézkedéseket, fi gyel-
jenek oda erre, nyomatékosítsák a 
gyülekezetekben, milyen veszélyeket 
rejt egy át nem gondolt érintkezés. 
„Bízunk benne, hogy a helyi egyház-
községek bölcsen, megfontoltan dön-
tenek az időpontról és a lebonyolítás 
módjáról. Ez a helyi presbitérium és 
a gyülekezet felelőssége. A legkülön-
bözőbb megoldások születtek, he-
lyenként már lezajlott a konfi rmáció, 
máshol ezután szervezik meg. Tartják 
templomban, templomkertben, ki-
hangosítva” – részletezte a püspök. 
Hozzátette, az idei sajátos helyzet, az 
első alkalommal úrvacsorában része-
sülő fi atalok nem ihatnak bort szim-
bolikusan egy pohárból. Arra kérik 
őket, legyenek tekintettel a körülöt-
tük élőkre, a veszélyeztetett időseb-
bekre. „Nem vagyunk vírustagadók”, 
ugyanakkor a fi atalok bíznak benne, 
hogy ők erősek, kibírják a betegséget, 
ám lehetnek hordozók, és megfertőz-
hetik nagyszüleiket. „Higgyünk ab-
ban, hogy ezt a helyzetet az Úristen 
próbából adta számunkra. Ha kiáll-
juk, életünk lesz. Hiszem azt, hogy 

lesznek még nagy ünnepek, nagy ta-
lálkozások, nagy ölelkezések. A vál-
ság mindig megpróbáló, ez böjti idő-
szak, vissza kell fognunk magunkat, 
de győztesen is ki lehet kerülni, testi-
leg-lelkileg megedződve” – fogalmaz-
ta meg Kató Béla. Hozzátette, a fi ata-
lok az utóbbi fél évben nem járhattak 
rendszeresen kátéórára, alkalmakra, 
ez gyengítette a kohéziót, de megy-
győződése, hogy ezt lehet pótolni. Ha 
a lelkipásztor ügyes, nem engedi el a 
kezüket, számon tartja és visszahívja 
őket a közösségbe – mondta remény-
kedve a püspök.

Keretek közé szorítva
Sepsiszentgyörgyön például mege-
gyeztek az egyházközségek, hogy ne 
egy időben tartsák a konfi rmációt. 
Így a vártemplomi és a belvárosi egy-
házközségek szeptember 6-án, a sze-
merjai szeptember 13-án, a Gyöngy-
virág utcai szeptember 20-án tartja 
a konfi rmációt. Mind a négy egyház-
községben több tucat fi atal tesz val-
lást a hitéről és mondja el a konfi r-
mációi fogadalmat, így az a döntés 
született, hogy minden konfi rmáló 
részéről három személy vehet részt 
az ünnepi istentiszteleten a temp-
lomban. Ahol lehet, a templom ud-
varára várják a rokonság többi ré-
szét, de például a szemerjai templom 
a temető közepén van, ott nem lehet 
megoldani, hogy padokat, székeket 
helyezzenek ki. Incze Zsolt espe-
res-lelkipásztor lapunknak elmond-
ta, szerették volna még iskolakez-
dés előtt megtartani a konfi rmációt, 
hogy ne terheljék túl a fi atalokat, így 
esett a választás a szeptemberi va-
sárnapokra. „Megtartjuk a konfi rmá-
ciót, de keretek közé szorítva, ez már 
nem olyan, mint eddig. Kiestünk a 
rendes kerékvágásból, a templom-
látogatás, a különböző alkalmak, 
együttlétek ritkultak, kevesebben 
vesznek részt rajtuk. Nem fogjuk 
egymás kezét imádság közben, isten-
tisztelet után gyorsan elbúcsúzunk, 
mindenki siet haza. A gyerekekkel az 
elmúlt fél évben nem tudtunk talál-
kozni, utolsó száz méteren tartjuk a 

gyorstalpalós felkészítőket. Minden 
konfi rmációkor zsúfolásig megteltek 
a templomok, most azt mondjuk, ne 
jöjjenek, minden gyermek csak há-
rom személyt hívhat be. Feldíszítjük 
a templomot, de ez már nem az az 
ünnepség, ami lenni szokott, sokkal 
élettelenebb. A járvány szétrobban-
totta a közösséget” – mondta keserű-
en a lelkipásztor.

Falun egyszerűbben
megoldható
A kisebb falusi közösségekben nem 
okoz ekkora gondot a járványhely-
zet, körültekintő szervezéssel szinte 
zökkenőmentesen lebonyolítható a 
konfi rmálás. A háromszéki Árkoson 
a református gyülekezet augusztus 
30-án öt fi atalt fogadott soraiba, mi-
után vallást tettek hitükről. A kijárá-
si tilalom alatt nem jártak kátéórára, 
de amint lazítottak a korlátozáso-
kon, már találkozhattak, kirándul-
tak, beszélgettek, énekeket tanultak, 
gitároztak. Megtehették, hiszen a lel-
kipásztorral együtt csak hatan vol-
tak. Az ünnepi istentiszteletre min-
den gyerek tíz rokont hívhatott be a 
templomba, tehát a szülők, nagyszü-
lők mindannyian bejutottak, a többi-
ek a templomkertbe kitett padokon 
vettek részt a kihangosított-kivetített 
szertartáson. Az istentisztelet utáni 
vendégség sem jelentett fejtörést a 
szülőknek, hiszen a falusi ház ud-
varán-kertjében elfértek a meghí-
vottak. „Felhúztunk a kertben egy 
sátrat, hogy akkor se legyen gond, 
ha elered az eső. Házhoz szállítással 
rendeltünk meg az ünnepi fogáso-
kat. De így is napokig készültünk” 
– részletezte az egyik édesanya. Egy 
másik kislány nagymamája arról 
számolt be, tyúkot vágtak, húslevest 
főztek, a házban is elfért a meghívott 
szűkebb rokonság. Volt, aki rendez-
vényteremben látta vendégül a népe-
sebb rokonságot. Ők már januárban 
lefoglalták a helyszínt, akkor arra 
számítva, hogy pünkösdkor konfi r-
mál a gyerek. „Kifi zettük januárban 
az előleget, így az időpont-módosí-
tással sem volt gond. Elsőbbséget 
élveztünk azokkal szemben, akik 
utánunk szerettek volna foglalni” – 
mutatott rá az árkosi asszony.

Városon már bonyolultabb a hely-
zet, hiszen hiába osztották el az idő-
pontokat az egyházközségek, így is 
egy vasárnap legalább ötven család-
nak kell megfelelő helyszínt találnia 
az ünnepi ebédre. Az egyik sepsi-
szentgyörgyi család a kényszerhely-
zetben a 30 kilométerre levő Tusnád-
fürdőn foglalt le egy éttermet. Egy 
másik család tagjai arról számoltak 
be, még kivárnak, szeptember végén 
lesz a konfi rmációs fogadalomtétel, 
és mivel szeptemberben az éttermek 
megnyithatták belső tereiket, abban 
bíznak, mégiscsak találnak egy al-
kalmas helyszínt. Ha ez nem sikerül, 
akkor egy héttel halasztják a találko-
zást. „A lányunk nemrég töltötte be 
a 14. életévét, most kapott szemé-
lyi igazolványt, az életben egyszer 
konfi rmál, mindent megteszünk, 
hogy számára és a családnak is em-
lékezetessé tegyük ezt az alkalmat” 
– mondta egy édesanya.
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