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Mi történik a konfirmáció alkalmával?

A keresztség révén a gyermeket a gyülekezet tagjává
fogadjuk, a szülők, keresztszülők pedig ígéretet tesznek

a gyermek hitben való nevelésére. A konfirmációban így kettős esemény történik. A fiatal egyrészt megerősíti
(konfirmálja) a gyülekezet előtt mindazt, ami keresztelésekor őróla reménységben hangzott el, s hitének

megvallásával elkötelezi magát a Krisztusban újjászületett életre. Másrészt - ennek alapján - a gyülekezet
is megerősíti (konfirmálja) őt azzal, hogy a gyülekezeti közösség teljes jogú tagjává nyílvánítja. Ezt a
boldog bizonyosságát és reménységét úgy ünnepli meg, hogy fölhatalmazza az ifjút az úrvacsorára való

élésre. Így az úrvacsorával való élés annak a kinyilvánításává lesz, hogy az ifjú vállalja a gyülekezettel való
közösséget, a keresztyén életszentséget, a Krisztus evangéliumából való tápálálást. “Mert ha a gyökér szent,

az ágak is azok” (Róm 11,16). Sőt, ezzel vállalja az ősök nemzedékről nemzedékre vallot hitét és szolgálatát
oly módon, hogy ő maga is tevékeny részesévé válik  Isten országa építésének. A konfirmáció tehát a kereszt-
ségtől az úrvacsoráig tartó út egy döntő állomása, egyben a Krisztus mellett hűséggel kitartó élet ígéretes
kezdete, illetve annak vállalása egy egész életre szólóan. Ez a konfirmációs fogadalomtétel belső 
tartalma. Mindez felnőtt korban is megtörténhet a keresztyén élet tudatos vállalásával a hitben. “Aki tehát

vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt” (Mt 10, 32).

Konfirmáció vasárnapján (május 16.) ifjú testvéreink tettek
vallást Krisztusba vetett hitükről

Felnőtt konfirmandusaink a virágvasárnapi ünnepi
istentiszteletet követően

A Szentlelket gyakran galamb képében ábrázolják. 
A rajzon egy kört látunk - az a világ. Egy keresztet

- az Úr Jézus keresztjét. És négy galambot, a kör
minden egyes cikkében egyet, a világ négy égtája
felé mutatva. A Szentlélek által mindenkinek 
(az egész világnak)  elmondhatjuk, hogy Jézus
Krisztus érettünk halt meg a kereszten.

Jézus megkeresztelésekor Isten Szentlelke
“galamb formájában” szállt alá az Atyától a Fiúra 
(Mt 3,16). A galamb a szelídségnek és jámborság-
nak is példája ( Mt 10, 16). Egyházművészeti ábrá-
zolásokban előfordul a hét galamb, melyek a
Szentlélek hét gyümölcsét szimbolizálják. 

Egy galamb olajággal a csőrében hozta hírül
Noénak a bárkába az özönvíz végét, így lett ez a
madár általában a kiengesztelődés és a béke
jelképe is.


