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Konrmacja 2015
W VI Niedzielę po Wielkanocy, w niedzielę 

Exaudi peżywaliśmy tak jak każdego roku uro-
ystość konfirmacji kolejnego ronika naszych 
dzieci. W tym roku było konfirmowanych 30 dzie-
ci, 19 dziewyn i 11 chłopców. 

W asie aktu konfirmacji konfirmant podaje 
rękę duchownemu, który wypowiada „werset 
konfirmacyjny”, słowo wyjęte z Pisma Świętego, 
które ma być żyeniem i jednoeśnie wskaza-
niem na drogę życia młodego łowieka. Czasem 
o tym słowie się zapomina, zaciera się ono wraz 
z upływem lat, ale dla wielu ewangelików pozo-
staje ono w pamięci i sercu pez całe życie. To sło-
wo jest dla nich drogowskazem, mądrością, którą 
w swoim życiu się kierują. 

Oby te „wersety konfirmacyjne” stały się też ta-
kim wskazaniem dla tegoronych konfirmantów, 
których chciałbym pedstawić wraz z ich werseta-
mi konfirmacyjnymi: 
Zuzanna Obracaj: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 
dobrem zwyciężaj.” Rzymian 12,21

Agnieszka Heinrich: „Nie poucajcie więc ufności 
waszej, która ma wielką zapłatę.” Hebrajyków 
10,35

Klaudia Orawska: „Błogosław, duszo moja, Panu 
i nie zapomnij wszystkich dobrodziejstw jego!” 
Psalm 103,2
Karolina Czader: „Jedynie w Bogu jest uciszenie 
duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje. Tylko 
On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą 
moją, peto się nie zachwieję.” Psalm 62,2-3

Natalia Danel: „Sprawiedliwy rozraduje się 
w Panu I będzie szukał u niego schronienia; I będą 
się chlubić wszyscy prawego serca.” Psalm 64,11

Joanna Lazar: „Powie Panu drogę swoją, Zaufaj 
mu, a On wszystko dobe uyni.” Psalm 37,5

Oliwia Gunia: „Pouał mnie i mówił do mnie: 
Niech się twoje serce mocno tyma moich słów, 
pestegaj moich pykazań, a będziesz żył.” 
Pyp. 4,4

Alicja Greń: „Bądź mi skałą schronienia, twierdzą 
ratunku mojego, Boś Ty opoką moją i twierdzą 
moją!” Ps. 71,3
Katayna Macura: „Nie bój się i nie lękaj się, bo 
Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek 
pójdziesz.” Jozue 1,9

Klaudia Krehut: „Mam zawsze Pana ped sobą, 
Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.” 
Psalm 16,8

Paulina Domagała: „Pan światłością moją i zba-
wieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną 
życia mego: Kogóż mam się lękać?” Psalm 27,1

Alicja Zbieg: „Nie troszcie się o nic, ale we wszyst-
kim w modlitwie i błaganiach z dziękynieniem 
powiecie prośby wasze Bogu.” Filipian 4,6

Weronika Zeman: „Kto pestega pykazań jego, 
mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Ducha, któ-
rego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.” 
I Jan 3,24

Aneta Krehut: „Kto zważa na słowo, znajduje szę-
ście, a kto ufa Panu, jest szęśliwy.” 
Pypowieści 16,20

Karolina Nowok: „O tym, co w góe, myślcie, nie 
o tym, co na ziemi.” Kolosan 3,2

Julia Pilch: „Nau mnie ynić wolę swoją, Bo Ty 
jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowa-
dzi mnie Po równej ziemi!” Psalm 143,10

Aleksandra Jawor: „Boś Ty skałą moją i twierdzą 
moją, Pez wzgląd na imię twoje będziesz mnie pro-
wadził i wiódł!” Psalm 31,4

Natalia Kukla: „Wskaż mi, Panie, drogę swoją, 
Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by 
serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia 
twego!” Psalm 86,11

Klaudia Bargiel: „Albowiem gdzie jest skarb twój 
– tam będzie i serce twoje.” Mat. 6,21

Oskar Tesler: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że 
Jezus jest Panem, i uwieysz w sercu swoim, że Bóg 
wzbudził go z mawych, zbawiony będziesz.” Rzy-
mian 10,9

Pemysław Gola: „Albowiem aniołom swoim po-
lecił, Aby cię stegli na wszystkich drogach twoich.” 
Psalm 91,11

Piotr Wiśniewski: „Niech znajdą upodobanie słowa 
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ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko 
moja i odkupicielu mój!” Psalm 19,15

Paweł Ficek: „Ale ty trwaj w tym, egoś się nauył 
i ego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego na-
uył.” II Tymoteusz 3,14

Aur Bujak: „Każdego więc, który mnie wyzna 
ped ludźmi, i ja wyznam ped ojcem moim, który 
jest w niebie.” Mateusz 10,32

Patryk Madejek: „Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to 
sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w góe
 i na ziemi w dole, nie ma innego!” V Mojżeszowa 
4,39

Michał Heinrich: „Oto stoję u dwi i kołaę; jeśli 
ktoś usłyszy głos mój i otwoy dwi, wstąpię do 
niego i będę z nim wieeał, a on ze mną.” Obja-
wienie 3,20

Tomasz Ryrych: „Miej nadzieję w Panu! Bądź 
mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej 
nadzieję w Panu!” Psalm 27,15

Mariusz Piontek: „Umocnij kroki moje na ścieżkach 
twoich, By nie zachwiały się nogi moje.” Psalm 17,15
Paweł Kenig: „Le moim szęściem być blisko 
Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, 
Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.” 
Psalm 73,28

Michał Klus: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, 
nikt nie pychodzi do Ojca, tylko peze mnie.” Jan 
14,6


