KONFIRMÁCIÓ
(Gyermekkeresztségben részesültek konfirmálása
úrvacsorával)

BEVONULÁS
A helyi szokásnak megfelelõen a gyülekezet énekel vagy orgona szól, míg a konfirmandusok bevonulása a szolgálattevõ és
a gondnok vezetésével megtörténik.

A gyülekezet pl. a 162. dicséretet énekli: Ím, béjöttünk nagy
örömben…
KÖSZÖNTÉS
A szolgálattevõ az úrasztalától vagy a szószékrõl igével köszönti a gyülekezetet.
A gyülekezet áll

1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl! Ámen.
vagy
2. Békesség néktek! Hálát adunk az Istennek mindenkor és könyörgünk ti érettetek, hogy erõsödjetek meg minden erõvel az Õ
dicsõségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra. Ámen (Kol
1,11).
vagy
3. Békesség néktek és szeretet hittel, az Atya Istentõl és az Úr Jézus Krisztustól. Legyetek erõsek az Úrban az Õ hatalmas erejében!
Ámen (Ef 6,10.23).
vagy
4. Kegyelem és békesség adassék nektek bõségesen… akik meg
vagytok keresztelve a Jézus Krisztus nevére, és vegyétek a Szentlélek
ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és a ti gyermekeiteké. Ámen (1Pt
1,2 és ApCsel 2,38–39).
ÉNEK

A gyülekezet áll

1. Jertek, testvéreim, örvendezõ szívvel dicsérjük az Urat, fennállva énekeljük a…
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vagy
2. Dicsérjétek Istenünket ti, szolgái, mindnyájan, akik félitek õt,
kicsinyek és nagyok (Jel 19,5). Fohászkodjunk énekszóval, fennállva
énekeljük a…
vagy
3. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak! Menjünk elébe hálaadással!
Ujjongjunk elõtte énekszóval. Urunk magasztalására énekeljük fennállva…
vagy
4. Könyörögjünk a Szentléleknek a konfirmáció alkalmával elkészített ajándékaiért. Énekeljük fennállva a…
FÕÉNEK

A gyülekezet ül

1. Helyünket elfoglalva énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a…
vagy
2. Kérjük konfirmációi istentiszteletünkre Isten áldását a…
vagy
3. Dicsérjük Istent énekmondással. Énekeljük a…
vagy
4. Ünnepi istentiszteletünkön énekeljük a…
FOHÁSZ

A gyülekezet áll

1. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten. Ámen.
vagy
2. Istennek Lelke, aki alászálltál a mi Urunk Jézus Krisztusra,
szállj alá most konfirmandusainkra is, hogy lássák õk is a megnyilatkozott eget és hallják a mennybõl aláhangzó atyai szót: Ez az én szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm! Ámen (Mt 3,17).
vagy
3. A mi segítségünk és ünnepi együttlétünk megszentelése jöjjön
az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök
Isten. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigad57

junk ezen! Óh, Uram, segíts most, óh, Uram, adj most jó elõmenetelt. Ámen (Zsolt 118,24–25).
IMÁDSÁG

A gyülekezet ül

1. Örökkévaló Úr Isten, mennyei édes Atyánk!
Téged áld és magasztal gyermeki szívünk. Légy áldott, hogy Jézus
Krisztusban a Magad számára népet gyûjtöttél, igéd és Szentlelked
által anyaszentegyházat formáltál. Légy áldott, hogy anyaszentegyházadat oltalmazod, õrzöd és gyarapítod.
Köszönjük, hogy Te készítetted el a mai napot. Hálás szívû családok, szülõk és keresztszülõk keresnek Téged, akik akaratodat betöltve, gyermekeiket neved félelmében nevelhették.
A Szentlélek kiáradásáért könyörgünk. Lelked ereje nyissa meg
bizonyságtételre szívüket! Add, hogy megérezzék most mennyei
örömöd ízét! Megváltó Urunk, Krisztusunk nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat! Ámen.
vagy
2. Örökkévaló Isten!
Magasztalunk Téged véghetetlen jóságodért, amellyel az ember
számára szabadítást készítettél, és amelynek mi is részesei lehetünk
az Úr Jézus Krisztus vére által a gyülekezetben.
Hálát adunk, Urunk, hogy Te hû maradtál ígéretedhez és mind a
mai napig építed, gyarapítod egyházadat. Hálás szívû családok, szülõk és keresztszülõk keresnek Téged, akik akaratodat betöltve, gyermekeiket neved félelmében nevelhették.
Hirdettesd most is kegyelmed evangéliumát és tedd késszé gyermekeid szívét, hogy befogadhassák azt és jó gyümölcsöket teremjenek. Fogadd el hálánkat, add Szentlelkedet, hogy megerõsödjünk az
Úr Jézus Krisztussal való örök szövetségben, az anyaszentegyház
közösségében, a Te szent neved dicsõségére. Ámen.
TEXTUS

A gyülekezet áll

1. Hallgassátok meg, Testvéreim, Isten szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom az Õ üzenetét úgy, amint írva található a…
vagy
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2. Kedves Testvéreim, ünneplõ Gyülekezet! Az az ige, melynek
alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a…
vagy
3. Keresztyén Testvéreim! Hirdetem Isten igéjét, amint szól hozzánk a…
IGEHIRDETÉS
A konfirmációi igehirdetés egyaránt szól
a konfirmandusokhoz és a gyülekezethez.
Rövid legyen, 10–12 perc.
A gyülekezet ül
ÉNEK

1. A konfirmációra készülve énekelje a gyülekezet a 463. ének 1.
versét: …
vagy
2. Énekszóval készüljünk a konfirmációra. Énekelje a gyülekezet
a 65. zsoltár 1. versét: …
A szolgálattevõ az úrasztalához megy. A
konfirmandusok felállnak.
A KONFIRMANDUSOK BEMUTATÁSA

1. Keresztyén Testvéreim! Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményét, a konfirmációt. Az elmúlt két év konfirmációi elõkészítésén… fiú és… leány, összesen… konfirmandus készült erre a szent alkalomra.
vagy
2. A következõ gyermekek készültek, hogy a konfirmációban a
szüleik és keresztszüleik által helyettük tett hitvallást magukévá tegyék, s elkötelezzék magukat az Úr Jézus Krisztus követésére: …
Következik a konfirmandusok név szerinti bemutatása.

Hálaadással, imádkozó szívvel legyünk tanúi bizonyságtételüknek.
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A KONFIRMANDUSOK ÉNEKE

Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, énekeljük a 370. dicséret 1.
versét: …
A gyülekezet ül
A konfirmandusok állnak
A KONFIRMANDUSOK IMÁDSÁGA

1. Könyörülj rajtunk,
szánd meg igyekezetünket,
hogy szeretetben és igazságban,
hitben és alázatosságban
hadd kövessünk Téged.
Adj világos értelmet és érzéket,
hadd lássunk Téged,
Alázatos értelmet és érzéket,
hadd hallhassunk Téged,
hívõ értelmet és érzéket,
hadd dicsérhessünk Téged! Ámen.
vagy
2. Vezess, Jézusunk, S véled indulunk.
Küzdelemre hív az élet.
Hadd kövessünk benne Téged.
Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk.
Sebzett szívünk majd, Mikor felsóhajt,
Vagy, ha másért bánat éget,
Adj türelmet, békességet,
Reménnyel teli Rád tekinteni.
Adj erõs szívet, Hogy legyünk hívek,
És, ha terhet kell viselnünk,
Panaszt mégsem ejt a nyelvünk;
Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk.
Kísérd lépteink Éltünk végéig,
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És, ha roskadozva járunk,
Benned támaszt hadd találunk,
Míg elfogy az út, S mennyben nyitsz kaput.
Ámen.
(434. ének)
KONFIRMANDUSOK BIZONYSÁGTÉTELE
Ha a számadás a konfirmációt megelõzõen a presbitérium, a szülõk és keresztszülõk jelenlétében megtörtént, akkor is
szükséges (ahol ez a gyakorlat fenntartható), hogy a keresztyén hit igazságainak
legfontosabb kérdései és feleletei elhangozzanak. A kérdések száma a konfirmandusok számától függ.
A konfirmandusok ülnek

Az igaz keresztyén hitrõl azt tanítja hitvallásunk, hogy az egyrészt
Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizodalom. Ezért, mielõtt nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe
elõtt, adjátok bizonyságát annak, hogy megismertétek református keresztyén hitünk igazságait. A tanult Káté alapján, válaszoljatok kérdéseimre: …
A kikérdezés után a szolgálattevõ így szól
a konfirmandusokhoz:

Bizonyságot tettetek ismereteitekrõl, most járuljatok az úrasztalához, s tegyetek vallást Isten és a gyülekezet színe elõtt hitetekrõl, s
tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az anyaszentegyházhoz való hûségetekrõl.
A konfirmandusok kivonulnak az úrasztala köré. (Eközben a gyülekezet énekelheti a 25. zsoltár 1. versét.)

HITVALLÁS ÉS FOGADALOMTÉTEL

1. Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten
szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?
Felelet: Kijelentem.
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2. Valljátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket, az
Apostoli Hitvallás elmondásával:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában,
a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten
jobbján; onnan jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életet. Ámen.
3. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követõi, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hûséges, úrvacsorával
rendszeresen élõ, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?
Felelet: Ígérem és fogadom.
4. Tegyetek bizonyságot hitetekrõl és feleljetek a Heidelbergi Káté 1. kérdésére: Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen
vigasztalásod?
Felelet: Az, hogy testestõl, lelkestõl, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus
Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Õ drága vérével minden bûnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megõriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemrõl, sõt inkább minden az
én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által engem
az örök élet felõl biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl õnéki éljek (Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet).
KÉZRÁTÉTEL
Vagy a konfirmáló lép a szolgálattevõ elé,
vagy a szolgálattevõ megy oda az úrasztala körül állókhoz vagy térdeplõkhöz, s
megáldja õket.

1. Most azért járuljatok ide egyenként, hogy az õsgyülekezet gya62

korlata szerint kezemet fejetekre helyezvén, Isten igéjével áldást
kérjek rátok: …
vagy
2. Most pedig térdhajtással fogadjátok Istenünk áldását: …
ÁLDÁS
Egy-egy igével áldja meg a konfirmáltakat a szolgálattevõ.
FELHATALMAZÁS

Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunk elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó
tagjaivá nyilvánítalak titeket a Szentháromság Isten és az õ gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és a
gyülekezet szolgáló közösségének.
KÖSZÖNTÉS A PRESBITÉRIUM NEVÉBEN
A gondnok köszönti a konfirmáltakat.

Ifjú Testvéreink! Mint a gyülekezet gondnoka, a Presbitérium nevében szeretettel köszöntelek benneteket egyházunk úrvacsorázó
tagjaiként. Az Úr Jézus nevében kérünk titeket, maradjatok hûséges
tagjai gyülekezetünknek! Kapcsolódjatok be a gyülekezet úrvacsorázó, szolgáló közösségébe!
Kezet fog a konfirmandusokkal, és átadja
az ajándékkönyvet és emléklapot.
A KONFIRMÁLTAK IMÁDSÁGA*

A gyülekezet áll

1. Nem vagyunk mi nagy keresztyének – csak kicsinyek, de a Te
nagy kegyelmed elég nekünk is. Ébressz fel minket kis örömökre és
nagy hálára, mindazért, ami máris a miénk: a megígért hitért, amit
elfogadhatunk, a még tökéletlen engedelmességért, hogy mégsem
tudunk megtagadni Téged, és a reménységért, amivel még jobban,
szentebben, teljesebben reménykedhetünk, mindazért, amit Te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által – és amit ígértél – fel*

Mondhatják a konfirmáltak közösen vagy közülük egy.
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támadása által. Ámen.
vagy
2. Mennyei édes Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy megismerhettünk Téged és az Úr Jézus Krisztust. Szentlelked erejével segíts,
hogy követhessük megváltó Urunkat és hûséges tagjai lehessünk református egyházunknak. Ámen.
A SZOLGÁLATTEVÕ IMÁDSÁGA
A KONFIRMÁLTAKÉRT

A gyülekezet áll

Örökkévaló és mindenható Isten, aki kegyelmesen ígérted nekünk a víztõl és a Lélektõl való születés csodáját és bûneink bocsánatát, erõsítsd meg megváltott gyermekeidet, akik most nevedrõl
vallást tettek. Ajándékozd meg õket Szentlelkeddel, a Vigasztalóval.
Add, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk Hozzád, hogy a Lélek ajándékai adassanak nekik bõségesen. Töltsd meg õket kegyelmeddel, hogy egész
életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos tiszteletüket,
odaszánják Neked tetszõ kedves áldozatul. Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
HÁLAÁLDOZATRA FELHÍVÁS
ÚRVACSORA
(Az úrvacsora rendje szerint: ld. 17. old.)
HIRDETÉSEK
ÉNEK
ÁLDÁS
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