
Gyülekezetem és konfirmációm 
 
 Mindenki saját maga dönti el, hogy kiben vagy miben hisz. Minden ember hisz 
valamiben, valakiben, de nem mindenki Istenben, hanem az általa istenített dolgokban. 
Általában az embernek vannak álmai, amelyeket kitartóan és sok fáradozással akar 
valóra váltani.  Bízik abban, hogy Isten minden emberi léleknek megadja a lehetőséget, 
hogy befogadja az Ő igéjét, mennyei üzenetét, hogy átélje Fia, a Megváltó, feltétel nélküli 
igaz szeretetét és tanításait. 
 Kisgyermekkoromtól fogva lelkes és aktív tagja vagyok gyülekezetemnek. Minden 
szolgálatot a Jóisten dicsőségére cselekszem. Mindig örömmel és szívesen segítek a 
gyülekezeti eseményeken, alkalmakon. Boldogan dicsérem és magasztalom az Urat, 
bármilyen formában. Úgy gondolom, hogy azért jó egy gyülekezethez tartozni, mert abban 
közösen, együtt imádjuk Istent, keressük az Ő üzenetét, megéljük azt, hogy szeretjük Jézust, 
egymást, mint a tanítványok. Azért jó 
gyülekezetem tagjának lenni, mert itt azokkal 
vagyok együtt, akik szeretetben akarnak élni, 
s ebben kérik Isten segítségét.  Minden 
egyházi esemény és gyülekezeti alkalom 
meghatározta eddig az életemet és mindegyikből 
kaptam útravalót, egy szívhez szóló üzenetet.  

Ezekre mindig szívesen gondolok és 
ezekből erőt meritek, amikor erre szükségem 
van. Szerintem minden keresztyén ember 
életében az egyik legmeghatározóbb 
esemény a konfirmálás. Van, aki tiniévei elején, 
van aki már felnőttként vagy egészen idősen tesz 
bizonyságot a hitéről. Az én gyülekezetemben a 
konfirmálás hetedik osztályban történik. 
Előtte egy felkészülési év van, amit az első éves 
tananyag ünnepélyes kikérdezésével, az ún. 
előkonfirmálással zárul. A második év végén a 
konfirmáció alkalmából a fiatalok két istentiszteleti 
alkalmon vesznek részt. A szombati istentiszteleti alkalmon a Heidelbergi Káté 
kikérdezésére kerül sor a gyülekezet és a Presbitérium jelenlétében. A vasárnapi délelőtti 
istentiszteleten van fogadalomtétel, az áldás alkalmával az ifjak lelki útravalóul egy-egy 
igerészt kapnak a lelkipásztoroktól. Az első úrvacsorával húsvétvasárnap élhetnek a 
gyülekezet közösségében.  

Számomra a konfirmálás valóban hitemben való megerősödést jelentette, úgy 
éreztem, hogy Krisztushoz tartozom, eldöntöttem, hogy ezután is Hozzá akarok kötődni. 
Megerősödtem Istenbe vetett hitemben és gyülekezetemhez való tartozásomban.  Amikor 
elbizonytalanodom, hogy hogyan kövessem Jézust, igyekszem arra figyelni, hogy Ő mit mit 
tenne, mit gondolna az én helyemben. Az én álmom az, hogy úgy éljek, ne kelljen 
szégyenkeznem Jézus előtt azért amit gondolok, teszek. Örülök annak, hogy Jézus szeret 
engem, én is szeretnék szeretni. Azért szeretek gyülekezetbe járni, mert egyrészt Jézussal 
találkozom, az Igéből mindig kapok lelki táplálékot, másrészt, mert találkozok olyan 
emberekkel, akik szeretnek engem, én is kifejezhetem irántuk szeretetemet, tiszteletemet. A 
gyülekezetben beszélgethetek lelki dolgokról, többek között az ifi alkalmain is.  
 Gyülekezetem olyan, mintha a nagyobb családom lenne, a templomunk pedig 
otthonunk, ha együtt vagyunk olyan, mintha hazaérkeztünk volna, mintha Isten 
otthonában lennék, ahol nincs rohanás, idő, van biztonság, szeretet, őszinteség, nyugalom, 
Isten dicsérő éneklés, imádkozás.  
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