Konfirmation
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telse.
Det er dåben, der bliver bekræftet til
konfirmationen. Hvis du blev døbt, da
du var baby, kan du ikke huske, hvad
der skete. Derfor bliver det gentaget,
eller bekræftet, til konfirmationen.
Gud siger ja til dig og lover at være
med dig altid.

Hvad er konfirmation?
Konfirmation betyder bekræftelse.
Ordet konfirmation betyder bekræftelse. Måske kender du betydningen fra
det engelske ord confirmation?
Det er dåben, der bliver bekræftet til konfirmationen. Hvis du blev døbt,
da du var baby, kan du ikke huske, hvad der skete. Derfor bliver det gentaget, eller bekræftet, til konfirmationen. Gud siger ja til dig og lover at
være med dig altid.
Et ritual og et tegn
Konfirmationen er også en måde at markere, at din barndom er forbi, og
din ungdom begynder. Vi siger at konfirmationen er et ritual. Den er også
et tegn, nemlig et tegn på at Gud også er med dig på din videre vej i livet
som ung. Når du vælger at blive konfirmeret, vælger du samtidig at tage
imod det tegn. På den måde bekræfter du, at Gud er med i dit liv, uanset
hvor meget eller hvor lidt du tror.

Skal - skal ikke konfirmeres?
Skal man tro på en bestemt måde for at blive konfirmeret?
Du behøver ikke være helt sikker eller tro på en bestemt måde, før du kan
blive konfirmeret. Tro handler netop ikke om sikkerhed, men om at turde
tro og håbe. Vores tro formes af dem, vi er, og udvikler sig, efterhånden
som vi udvikler os. Det samme gælder eksempelvis vores forhold til familie og venner. Din tro bliver ved med at være personlig også efter konfirmationstiden.
Lidt eller meget tro?
Vi kan have lidt eller megen viden om forskellige ting, f.eks kristendommens historie og traditioner. Men tro kan ikke måles og vejes. Derfor kan
man heller ikke sige, at man tror lidt eller meget, eller at nogen er meget
eller lidt kristne. Og derfor er der ingen krav om, at du skal tro ”sådan” eller ”så meget”, inden du kan blive konfirmeret.
Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå
til konfirmationsforberedelse.

Spørg din præst
Du har sikkert hovedet fuldt af spørgsmål. Det er helt almindeligt, for du
har opdaget, at verden er vild og åben, spændende og sommetider uretfærdig. Har du spørgsmål om konfirmation, tro, Gud, livet eller kirken, kan
du stille dem til en præst.
I konfirmationstiden lærer du din egen præst at kende og kan stille
spørgsmål til ham eller hende. Præster har tavshedspligt. Det betyder
at præsten ikke må fortælle andre, hvad I har talt om. Heller ikke dine
forældre eller lærere. Og det koster ikke noget at have en samtale med
præsten.

Lidt til de voksne
Noget særligt, også for de voksne.
Voksne, der har fulgt den unge gennem barndommen, oplever tit, at konfirmationen er noget særligt også for dem. I får lov til at være vidne til en
proces, hvos den unge arbejder med sin identitet og tro, forholder sig til
store spørgsmål og tager nogle valg. Samtidig ændrer og udvikler relationen mellem jer og den unge sig måske.
Voksnes rolle og ansvar.
Selv om den unge på en måde er i en løsrivelsesproces i forhold til voksne
i hans eller hendes liv, har jeres forståelse, accept og kærlighed stadig
stor betydning. Ligesom Gud i konfirmationen bekræfter sit ja til konfirmanden, har I en opgave i at bekræfte den unge i at være den, han eller
hun er. Det kan I blandt andet gøre ved at give den unge opmærksomhed
gennem taler og sange ved konfirmationsfesten. Herunder hører også et
ansvar for, at opmærksomheden på konfirmandens store dag ikke stjæles
af personer i familien, som ikke kan sammen.
Og husk, præsten er også til rådighed for de voksne.
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