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Urunk Istenünk, Mennyei Édesatyánk! 

Megköszönjük Neked, hogy ebben az évben is vannak olyan fiatalok a gyülekezetben, 

akik a konfirmációs fogadalomtételre készülnek fel. Köszönjük, hogy a szülők fontosnak 

tartották, hogy a gyermekeik megerősödjenek a hitben és az ismeretekben. 

Imádkozunk értük, hogy jól megértsék igazságodat és érintse meg őket Szentlelked 

által a kegyelem ereje. Szüleik és gyülekezeti tagjaink bizonyságtétele által is növeld 

fiataljaink hitét és Igéd iránti elkötelezettségét. Tartsd meg őket a református 

keresztyén közösségben a fogadalomtételük után is, és adj nekik bátorságot, hogy Te 

gyermekeidként élhessenek egész életükben. Add meg, hogy a konfirmációs ünnepség 

alkalmával mindannyian megérintettek legyenek a Szentlélek munkája által.  

Megvalljuk előtted, hogy többet is tehettünk volna értük, több áldozatot is hozhattunk 

volna, többet is imádkozhattunk volna azért, hogy egyházunknak hitben megerősödött, 

ismertekkel felvértezett tagjaiként döntsenek melletted egész életükre szólóan. 

Kérünk, Atyánk, pótold ki hiányosságainkat, munkáld bennük az elhatározást, hogy a 

Te igazságod mellett megmaradjanak! 

Imádkozunk azokért a testvérekért, akik felnőttként kezdték meg a konformációs 

tanfolyamot. Növeld a hitüket, hogy megmaradjanak azon az úton, amelyen elindultak. 

Urunk, vezesd döntésre azokat, akik még nem ismerték fel, hogy felnőttként is van 

lehetőség a konfirmációban hitvallást tenni. Formálj bennünket olyan közösséggé, 

ahová be tudnak épülni konfirmáló testvéreink. 

Könyörgünk azokért is, akik szeptembertől kezdhetnék el a konfirmációs felkészülést. 

Imádkozunk, hogy sem ők, sem szüleik ne utasítsák el a hívó szót, és ki ne hagyják a 

lehetőséget megváltó Krisztusunk megismerésére. Imádkozunk, azért hogy megértsék 

a konfirmáció fontosságát. Kérünk, te adj erőt nekik, hogy a kifogások, a kisértő 

mesterkedései és a világ csábításával szemben tudják az evangélium megismerésének 

útját választani.  

Mennyei Atyánk! Fáj nekünk, hogy a gyülekezetben, vagy más templomban konfirmált, 

és környékünkön élő emberek közül olyan sokan nincsenek együtt velünk a Te 

Házadban. Kérünk és könyörgünk Mindenható Istenünk, hogy meghallják mindazok 

hívó hangodat, akik a konfirmációkor szent színed előtt megfogadták, hogy református 

keresztyén egyházunknak hívő, úrvacsorával élő tagjai lesznek! 

Adj erőt nekünk, hogy senkiről ne mondjunk le, hanem mindenkor könyörgésben 

hordozzuk mindazokat, akik tőled távol kerültek!  

Jézus Krisztusért, mi Urunkért és Megváltónkért kérünk Atyánk, hogy hallgassd meg 

imádságunkat! Ámen 

 


