Parahin rippikoululainen!
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Selkälän leirikoti on hiljentynyt, rippikoulut tältä kesältä on käyty. Olet valmistautumassa perheesi
kanssa konfirmaatioon. Sana konfirmaatio tarkoittaa vahvistusta, rohkaisua tai lujittamista (lat
confirmatio). Kastetta ei tarvitse vahvistaa, mutta uskomme ja seurakuntayhteytemme tarvitsee
lujittamista koko elämämme ajan. Konfirmaatio on luonteeltaan vapaaehtoinen, siihen ei ketään
pakoteta. Konfirmaatiomessussa rippikoululaiset tulevat alttarin ääreen kaksi kertaa.
Ensin, saarnan jälkeen kutsutaan rippikoulun käyneet konfirmaatioon, joka sisältää
uskontunnustuksen, kysymyksen ja siunaamisen. Uskontunnustus lausutaan yhdessä seurakunnan
kanssa. Uskontunnustuksen jälkeisessä kysymyksessä korostetaan Jumalan armon ja avun
ensisijaista merkitystä kristityn elämässä, siksi siihen voi turvallisin mielin vastata myöntävästi.
Seuraavaksi konfirmoitavat polvistuvat alttarin ääreen siunattaviksi. Tämä tapahtuu kätten päälle
panemisella ja lausumalla siunaussanat. Siunaus on sitä, että Sinulle toivotaan kaikkea hyvää
elämän matkalle. Siunaamassa ovat rippikoulun opettajat ja kummi. Siunausta Sinulle rukoilee
myös koko koolla oleva seurakunta samaan aikaan veisattavan virren sanoin. Siunauksen antaja on
itse kolmiyhteinen Jumala. Kehotussanojen ja mahdollisen laulun jälkeen konfirmoidut palaavat
penkkeihin ja jumalanpalvelus jatkuu esirukouksella ja ehtoollisrukouksella.
Toisen kerran Sinut kutsutaan alttarin ääreen ehtoolliselle. Nyt voit tulla ehtoolliselle ensimmäisen
kerran itsenäisesti, koska olet saanut opetusta ehtoollisesta ja tunnustautunut kirkon uskoon. Sinä ja
ryhmäsi saatte tulla ehtoolliselle ensin. Kotiväki, myös pienet sisarukset, saavat rohkeasti osallistua
ehtoolliseen. Katekismuksen mukaan ”voimme heikollakin uskolla turvautua siihen, että Kristuksen
ruumis ja veri on annettu juuri meidän puolestamme.” (kpl 39). Ehtoollisen lahja on syntien
anteeksiantamus. Ehtoollinen yhdistää meidät Kristukseen ja toinen toiseemme.
Konfirmaatio on siis Sinun oma juhlasi. Valkoinen alba päälläsi viittaa kasteeseen ja muistuttaa
samalla kasteessa saaduista lahjoista. Konfirmaatio on kastemuistutusta. Konfirmaatio ei ole maali,
vaan mieluummin lähtöviiva kristittynä elämisen matkalle. Kaikki elämäsi tärkeät henkilöt ovat
tervetulleita mukaan juhlaasi. Jäämme odottelemaan näitä juhlahetkiä rukoillen. Mielessäni soi
virsi:
Kätesi laske Herramme suojaksi rakkaan lapsemme,
tueksi nuoren sydämen, vain sinä Jeesus tunnet sen.
Me emme nuoren puolesta voi ottaa yhtään askelta.
Hän lähtee itse matkalleen, sen vaaroihin ja vastuuseen.
Kuitenkin häntä saattavat myös sukupolvet vanhemmat,
on läsnä niiden rakkaus ja rukous ja siunaus. Vk.236:1-3
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