
Tájékoztató konfirmációi felkészítőről 
Szentkirályszabadja, 2017. szeptember 12. 

 
 
Idén újra konfirmációi felkészítőt indít gyülekezetünk. Erről szeretnék egy rövid tájékoztatót 
adni. 
 
 
Mi lesz a téma?  
A keresztyén hit. Ennek lényege az Isten országa. A hittanórákon, gyerekistentiszteleteken 
bibliai történetekkel ismerkednek a gyerekek.  
 
A konfirmációi felkészítőn eggyel magasabb szintre lépünk: megismerkedünk a biblia történetek 
jelentésével. A bibliai történetek arról szólnak, hogy nem csak ez a földi világ van, hanem egy 
szellemi világ is. Ezt többféleképpen nevezzük: Isten országa, mennyország, vagy röviden menny. 
Isten a názáreti Jézusban azért lett emberré, hogy megismertesse velünk az ő országát, és 
elérhetővé tegye számunkra annak erőit. Isten országa ugyanis nem elvont dolog, és nem is 
távoli. A Biblia szerint körülvesz minket. Ahogy Jézus mondta: „nem itt vagy ott van, hanem az Isten 
országa közöttetek van!” (Lk 17,21) Többek között segítésre kész természetfeletti erőkkel van 
közöttünk. Ezt demonstrálják Jézus gyógyításai és csodái. 
 
 
Mi történik majd a konfirmáción?  
Maga a konfirmáció szó azt jelenti: megerősítés. Minden konfirmandus megerősítheti, hogy tud 
Isten országáról, vagy akár azt, hogy szeretne oda tartozni. Az Isten országához való odatartozás 
nem „légüres térben” történik, hanem egy konkrét gyülekezeten keresztül valósul meg. 
 
Már a legelső időktől mindazok, akik kapcsolatba kerültek Istennel és az ő országával, egymással 
közösséget alkottak. Az ő közösségüket nevezi a Biblia egyháznak, amely mint ilyen, történelmi 
koroktól, felekezetektől, nemzetektől függetlenül foglalja magába a hívő embereket. 
 
Amikor valaki Istennel és az egyházzal közösségre lépett, azt a keresztség szertartásával fejezte 
ki. Sok felekezetben – így a református egyházban is – gyermekkorban is keresztelnek. Ebben az 
esetben a szülőknek és keresztszülőknek az a kívánsága fejeződik ki, hogy szeretnék, ha 
gyermekük is kapcsolatba kerülne Istennel és az ő országával. Ezt a szándékukat nyilvánítják ki a 
keresztelés alkalmával: 
 
1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Isten szövetségébe, a 
keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk? 
Felelet: Akarjuk. 
 
2. Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, hogyha majd felnő, önként vallja meg a Szentháromság 
Istenbe vetett hitét a gyülekezet előtt? 
Felelet: Ígérjük és fogadjuk. 
 
Ha egy konfirmandust gyermekként megkereszteltek, akkor ő szüleinek és keresztszüleinek ezt a 
korábbi szándékát is megerősíti azzal, hogy most már ő maga önként nyilvánítja ki hitét és az 
odatartozás szándékát. Ha még nincs megkeresztelve, a konfirmációkor megkereszteljük. 
 
A konfirmáció felekezeti szertartás is. A keresztséggel az egyháznak leszünk tagjává, a 
konfirmációval az egyház valamely felekezetének, azon belül egy konkrét gyülekezetnek. 



 
 
Hogyan történik a felkészítő? 
Három eleme lesz: 
1. Közösségépítés 
Ahhoz, hogy hatékony és élvezetes legyen a felkészítő, először olyan csoporttá kell válnunk, 
amelyben mindenki megtalálja a helyét és jól érzi magát. Ez hosszabb folyamat, amelyet azonban 
elő lehet segíteni csoportépítő tevékenységekkel. Ezért a felkészítőt ezzel kezdjük. 
Helyszín: gyülekezeti klubszoba 
Időpont:  

• szept. 17. vasárnap 11:30-12:30 
• szept. 24. vasárnap 11:30-12:30 

 
2. Alpha tanfolyam  
Ez a keresztyén hit alapjaival ismertet meg. A gyülekezetünk szervezi, gyülekezetből és 
gyülekezeten kívülről egyaránt hívunk és várunk érdeklődőket. Ez a konfirmanduosk számára 
arra is jó alkalom, hogy az egész gyülekezettel ismerkedjenek, és ízelítőt kapjanak a gyülekezet 
életéből. 
 
Helyszín: gyülekezeti terem és klubszoba 
Időpont: okt. 6. - nov. 17. között minden pénteken, 18:30-20:00 
Az esték felépítése: 

- vacsora 
- előadás 
- kiscsoportos beszélgetés (korosztályos bontásban) 

Az egyik kiscsoportot a konfirmandusok alkotják. 
 
 
3. Ifi klub  
Itt tovább folytatjuk a felkészítőt, de már ifi klub jelleggel. Ez azt jelenti, hogy a téma 
feldolgozásába bevonunk olyan elemeket, amelyeket a gyülekezeti ifi klubok állandó része, pl. 
filmklub, teaház, stb.  
Helyszín: gyülekezeti klubszoba 
Időpont: 2018. jan. – ápr.  
 
 
Mikor lesz a konfirmáció? 
A konfirmáció tervezett ideje: 2016. május 20. pünkösdvasárnapi istentisztelet. Előtte a májusi 
felkészítőkön próbákat tartunk. 
 
 
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Elérhetőségeim: 
Vezetékes tel.: (88) 467-537  
Mobil tel.: 30/552-4325  
E-mail: szucslaci72@gmail.com 
 
 
Áldást, békességet kívánva, 
 
Szűcs László lelkipásztor 


