
Konfirmationstal 
Vid Simon Rydhs konfirmation i Stockholm den 

första advent 28/12 hölls följande tal av 
kyrkoherde Sten Rydh: 

  I Guds, Faderns + och Sonens och den 
Helige Andes, namn. Amen. 

Bön. Käre himmelske Fader! Kom du till oss 
denna stund med din Helige Ande och upplys våra 
tankar och sinnen. Hjälp oss att tänka på vikten av 
ditt ord och dina sakrament så att vi alltid håller 
oss troget till vad du har befallt. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. 

Vi är nu samlade till konfirmation av 
Simon Rydh och det är då framför allt 
viktigt att förstå vad konfirmationen 
innebär. Ordet konfirmation (på latin 
confirmatio) betyder bekräftelse och innebär 
en upprepning och bekräftelse av våra 
doplöften. Gud vill att den som är döpt 
också skall växa till i tro och kunskap. 
Innan någon går till nattvarden skall han 
få en ordentlig undervisning om vad Guds 
ord lär. 

Det viktigaste i vår kristna tro har 
doktor Martin Luther sammanfattat i lilla 
katekesen. Denna goda skrift visar vägen 
till himlen för varje människa. I buden har 
du, Simon, fått lära dig vad Gud kräver av 
oss människor. Men på grund av synden 
kan ingen enda människa hålla buden 
fullkomligt. Buden visar oss vår stora synd 
och skuld. Buden är viktiga men kan inte 
leda oss till himlen. 

Därför fortsätter katekesen med tros-
bekännelsens undervisning. Där förstår vi i 
den första artikeln hur god Gud är som har 
skapat oss och hela universum. Varje dag 
ger han oss mat och dryck, hus och hem 
och allt gott. I den andra artikeln förkunnas 
evangelium om vår Frälsare, Jesus Kristus. 
Han har levt ett fullkomligt liv och dött för 
alla våra synder. Därför är nu vägen till 
himlen öppen igen. Kristus har uppstått 
och farit upp till himlen och sitter nu på 
Faderns högra sida. I den tredje artikeln får vi 
lära oss hur en människa kommer till tro. 
Det sker genom den Helige Ande som för 
oss till tro genom ordet och sakrament i 
kyrkan. Den helige Ande verkar så att vi 
inte bara hör ordet utan också tror på det 
av hjärtat. Han skänker oss syndernas 
förlåtelse. Så gav Gud dig, Simon, en gång 
i dopet trons gåva, och nu vill han att du 
också om en stund skall få del av den 
heliga nattvarden, Kristi sanna kropp och 
blod. Du har också alldeles nyss fått ta 
emot förlåtelsen i biktens sakrament. 

Så skall du nu få svara på frågor som 
visar om du har förstått vad kristendomen 
är och om du i fortsättningen kan få vara 
en nattvardsberättigad medlem av vår 
evangelisk-lutherska kyrka. Du har redan 
fått en bibel, som jag vet att du använder. 
Se nu till att du fortsätter att läsa den flitigt 
och att du regelbundet besöker kyrkans 
gudstjänster. Du skall också ofta använda 
bönen både i hemmet, i kyrkan och i ditt 
eget liv. Herren Kristus hör alla våra böner 
och leder oss så på ett underbart sätt 
genom livet. Han ger både förmaning och 
varning, tröst och glädje. Han leder i både 
ljusa och mörka stunder. Så är målet för 
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konfirmationen inte bara trons liv idag 
utan också det eviga livet i himlen hos 
Gud. Till sist vill jag som konfirmationsord 
jag ge dig följande två bibelställen: 

Konfirmationsord 
Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. 

Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh. 
14:6). 

Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets 
krona (Upp. 2:10). 

Amen. 
*    *    * 

Ur Luthers lilla katekes 
Vår kyrkas katekes finns i översättning 

från år 2016 där också lilla katekesen ingår. 
Några viktiga citat ur den: 

Första budet 
Du ska inte ha några andra gudar. 

Vad är det?  

Svar: Vi ska frukta och älska Gud över allting 
och förtrösta på honom. 

Andra budet 
Du ska inte missbruka din Guds namn. 

Vad är det? 
Svar: Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte 

använder hans namn till att svära och förbanna 
eller trolla. Vi ska inte ljuga eller lura någon i hans 
namn, utan istället ropa till Gud i all nöd, be, 
tacka och lovprisa honom. 

Tredje budet 
Du ska hålla vilodagen helig. 

Vad är det? 
Svar: Vi ska frukta och älska Gud, så att vi inte 

föraktar predikan och Guds Ord, utan håller det 
heligt, gärna hör och lär oss det. 

Andra trosartikeln 
Om frälsningen. 

Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, 
vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född 
av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 

nedstigen till helvetet, på tredje dagen 
uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till 
himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders 
högra sida, därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda. 

Vad är det? 
Svar: Jag tror, att Jesus Kristus är min Herre. 

Han är sann Gud, född av Fadern i evighet och 
sann människa, född av jungfrun Maria. 

Han har förlossat, köpt och vunnit mig, 
förtappade och fördömda människa, från alla 
synder, från döden och djävulens makt, inte med 
guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod 
och med sitt oskyldiga lidande och sin död. 

Jesus Kristus har gjort allt detta för att jag ska 
vara hans egen, bli kvar och leva under honom i 
hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, 
oskuld och salighet, 

såsom han har uppstått från döden, lever och 
regerar i evighet. Det är verkligen sant. 

Information 
Kyrkans katekes kan beställas från vår 

kassör Göran Liljenström (110 kr): 
goran.liljenstrom@telia.com 

Från Simon Rydhs konfirmation

mailto:goran.liljenstrom@telia.com

	Konfirmationstal
	Konfirmationsord
	Ur Luthers lilla katekes
	Första budet
	Andra budet
	Tredje budet
	Andra trosartikeln
	Information

