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Z życia i wiary
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Konfirmacja
W niedzielę, 28 maja 2017 miała miejsce w na-

szej parafii uroczystość konfirmacji kolejnego rocz-
nika naszej młodzieży. Do konfirmacji przystąpiło 
26 młodych ludzi (14 dziewczyn i 12 chłopców). 
Do dnia konfirmacji przygotowywali się przez  
2 lata nauki konfirmacyjnej. Konfirmacja w koście-
le ewangelickim jest osobistym potwierdzeniem 
sakramentu Chrztu Świętego oraz złożeniem ślu-
bowania wierności Kościołowi. Ceremonię po-
przedza dwuletni okres przygotowań zwany nauką 
konfirmacyjną, który kończy się publicznym egza-
minem. W naszej parafii odbył się on w Święto 
Wniebowstąpienia Pańskiego 25 maja br. Egzamin 
ma zwyczajowo charakter pokazowy. Konfirmanci, 
odpowiadając na pytania, prezentują zagadnienia, 
które były omawiane w trakcie okresu przygoto-
wawczego. 

Konfirmacja, przypominając zbawcze znaczenie 
Chrztu Świętego, prowadzi młodych luteran ku 
społeczności Stołu Pańskiego oraz ku wspólnocie 
życia w Kościele. Przygotowując się do konfirma-
cji, stojąc u progu dojrzałości, wkraczając we wła-
sną samodzielność, ów młody człowiek ma poznać  
i zrozumieć, co Bóg uczynił dla niego w dniu 
chrztu. Ta okazana Boża łaska i dar zbawienia 
wymagają i publicznego wyznania: „Jeśli ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz 
w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, 
zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się 
ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku 
zbawieniu” (Rz 10,9-10).

Dziś, chyba bardziej niż kiedykolwiek, potrze-
ba zdecydowanych chrześcijan, czyli takich, którzy 
niezależnie od życiowych okoliczności trwają przy 
swojej wierze, dając przykład ludziom wokół sie-
bie i kolejnym pokoleniom. Dziś bardziej niż kie-
dykolwiek potrzeba dobrych wzorców, mocnych 

fundamentów, niezmiennych zasad i budujących 
przykładów – właśnie tych wynikających z pew-
ności i siły wiary. 

Wierności złożonemu konfirmacyjnemu ślubo-
waniu, świadczenia codziennym zżyciem o przy-
należności do Chrystusa i Jego Kościoła życzymy 
tegorocznym konfirmantom.

Wiemy, że od września tego roku wchodzi  
w życie „reforma oświaty”. Gimnazja mają zostać 
zlikwidowane, natomiast szkoła podstawowa bę-
dzie miała 8 klas. Dotychczas do konfirmacji przy-
stępowali uczniowie drugiej klasy gimnazjum.  
W przyszłym roku, w 2018 nic się nie zmieni, to 
znaczy do konfirmacji przystąpią tak jak do tej pory 
uczniowie drugiej klasy gimnazjum. Uczniowie 
ci mają już za sobą pierwszy rok nauczania kon-
firmacyjnego. Naukę konfirmacyjną od września 
rozpoczną uczniowie klasy siódmej szkoły podsta-
wowej. Na naukę konfirmacyjną będą uczęszczać 
dwa lata, czyli konfirmację będą przeżywać w kla-
sie ósmej (w 2019 roku). Jesienią 2018 roku Synod 
Kościoła (najwyższa władza w naszym Kościele) 
podejmie decyzję dotyczącą wieku konfirmacyjne-
go. Do tego czasu obowiązują przepisy przejściowe, 
o których pisałem wyżej.
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