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1. BEVEZETÉS 
 
A mise homíliája után kezdődik a bérmálkozásra készülő fiatalok 2. 
beavatási szertartása.  
 
Celebráns: Kedves Fiatal barátaim! Nem rég, egy korábbi szertar-

tás alkalmával bemutatkoztatok közösségünknek és 
kiválasztottunk benneteket, hogy a bérmálkozásra 
készülők csoportjához tartozzatok.  
Az első beavatási szertartás alkalmával kifejeztétek, 
hogy szeretnétek nagykorú kereszténnyé válni és sze-
retnétek megtalálni helyeteket Krisztus egyházának 
közösségében. Közösségünk megígérte nektek, hogy 
imádsággal támogat benneteket ezen az úton. 
Ma az egyháztól ünnepélyesen megkapjátok az Újszö-
vetségi Szentírást, Isten hozzánk szóló szerelmes le-
velét az Evangéliumokkal, hogy belőle Krisztust job-
ban megismerjétek. Szent Ágoston azt tanítja, hogy 
aki a Szentírást nem ismeri, az Krisztust sem ismeri. 
Egy másik helyen pedig azt írja egy imádságában, 
hogy „Istenem, szeretnélek megismerni, hogy meg-
szerethesselek téged.” 
Most egyenként szólítalak titeket, és megkérdezlek 
benneteket, hogy meggyőződjünk készületetek ko-
molyságáról. 
 

A bérmálkozásra készülő fiatalok az oltár közelében foglalnak helyet, 
egy számunkra kijelölt helyen. A celebráns egyenként néven szólítja a 
fiatalokat: 
 
Celebráns: N., gyere ide! 
Jelölt:  Itt vagyok, atyám, hívtál! 
 
Celebráns: Fiam, Isten egyháza és ennek a …-i közösségnek a ne-

vében kérdezlek téged: akarod-e a Szentírást, hogy 
belőle Krisztust jobban megismerd? 

Fiatal: Akarom! 



 
Celebráns: Testvérem! Vedd a Szentírást, hogy Krisztust jobban 

megismerd és megszeresd! 
Fiatal: Úgy legyen! Ámen! 
 
 
A celebráns átadja a fiataloknak a Szentírást, akik egymás mellé fel-
sorakoznak a celebráns előtt. Ezután a celebráns a hívek közösségé-
hez szól: 
 
 
Celebráns: Ti, kedves testvéreim, akik itt jelen vagytok, ígéritek-

e, hogy támogatjátok-e bérmálkozásra készülő jelöl-
teket abban, hogy Krisztust megtalálják és megismer-
jék köztetek és őt kövessék? Készen vagytok-e? 

Közösség: Készek vagyunk! 
 
 
A celebráns ezután a bevezető szavak után az alábbi imádságot 
mondja: 
 
 
Celebrnás: Kedves fiatal barátaim! Nagy örömmel adunk hálát 

értetek Istennek, hogy a mai napon elfogadtátok tő-
lünk az Ő igéjét, az Evangéliumot, és kifejeztétek 
szándékotokat, hogy szeretnétek Krisztust megis-
merni. 

Celebráns: Imádkozzunk!  
Istenünk, Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked ezekért 
a fiatal testvéreinkért, akik ma jelenlétünkben elfo-
gadták a Szentírást, hogy megismerjék belőle Jézust. 
Add közösségünknek, hogy támogassuk őket, hogy 
megtalálják köztünk őt.  
Add, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésre, a bér-
málkozás szentségének fogadására készülve a Te vilá-
gosságodban éljenek. Aki élsz és uralkodol mindörök-
kön-örökké. Ámen. 



A jelöltek a helyükre mennek és ha a liturgia vezetője alkalmasnak 
találja, a fiatalok az alábbi imádságot mondják: 

 
 

2. FIATALOK IMÁDSÁGAI 
 

1. Uram! Kérlek, ne engedd el a kezemet akkor sem, ha épp 
magasan szárnyalok a felhők fölött, de akkor se, ha lapos kú-
szásban próbálok túljutni életem zegzugain. 

2. Uram! Kérlek, add, hogy tudjak szűkölködni, lemondani a 
kényelmemről és kilépni a magam biztonságos fedezékei és 
fedezetei mögül. De tudjak bővelkedni is, megélni azt, ami-
kor gazdagítasz, lelkiismeret-furdalás nélkül, mégis mások 
számára is gazdagítóan.  

3. Uram! Kérlek, add, hogy tudjak vezetni, ha kell, de tudjak ve-
zetést elfogadni is, amikor szükség van rá.  

4. Uram, Kérlek, add, hogy tudjak én lenni az ápoló és vigaszta-
ló, ahol másnak elfogy az ereje, de tudjam elfogadni más ere-
jét és vigaszát, ha az enyém fogy ki éppen.  

5. Uram! Kérlek, add, hogy ha valami szükségem lenne is, ne fe-
lejtsem el soha, hogy Rád sokkal nagyobb szükségem van. És 
ha fölöslegem keletkezne is, akkor se higgyem, hogy nem va-
gyok rád szorulva.  

6. Uram! Kérlek, segíts emlékezni, hogy amikor te megalázol, az 
is jó nekem, és amikor te felemelsz, az is a Te kegyelmed. A 
te kezedben a kicsi is hatalmasnak érzi magát és a hatalmas 
is eltörpül nagyságod mellett. Téged a sokkal sem lehet le-
nyűgözni, de a kevés sem tántorít el. 

7. Uram! Kérlek, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk. 

 
A szentmise a felajánlással folytatódik. 
 


