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B e v e z e t ő

1. Mi a konfirmáció?
A konfirmáció evangélikus anyaszentegyházunk

nak régi kegyes szokása. Ünnepélyes istentiszteleten 
ilyenkor bocsátja először az Ur szent oltárához az 
ifjúkorba lépő gyermekeket, miután azok a gyü
lekezet szine előtt keresztyén hitükről vallást tet
tek s kézrátétellel megáidattak. Mindezt gondos ok
tatás és vizsga előzi meg. • t

2. Mit jelent ez a szó: konfirmáció?
Ez a szó: konfirmáció, magyarul megerősítést 

jelent. A konfirmandus pedig megerősítendőt vagyis 
megerősítésre szorulót. , ' ,4 ;

3 Miért szorulnak megerősítésre a konfirman
dusok ?

A konfirmandusok azért szorulnak megerősi* 
tésre, mert még gyengék a hitben, járatlanok a ke* 
resztyén életben. ,

4. Kicsoda erősíti meg őket a hitben s a ke
resztyén életben?

A hitben s a keresztyén életben maga Isten 
erősiti meg őket az ő Szentlelke által. Pád apostol 
írja: »Nem mindenkié a hit. De hű az Ur, aki 
megerősít titeket és megőriz a gonosztól.« (II. Theas. 
3,2-3.).
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5. Mit használ fel Isten Szentlelke e munkájá
hoz?

Isten Szentlelke e 'munkájához a keresztyén 
anyaszenfcegyházat használja fel.

6 Mely reménységgel konfirmál tehát egyhá
zunk?

Egyházunk azzal a reménységgel konfirmálja 
még ifjúkorba lépő gyermekeit, hogy így maga 
a hűséges Isten erősiti meg őket az- ő Szentlelke' 
által.

7. Rászorulunk-e konfirmációnk után is Isten 
Szentlelkének erősítésére ?

A konfirmációnk után is, mindhalálig rászo
rulunk. Éppen evégből bocsáttatunk oda az Ur 
oltárához, hogy az ő szent vacsorájának ezután egész 
életünkben gyakori vendégei legyünk s általa sza
kadatlan megerősödjünk.

R Első narfv cselekedete-é velünk Istennek, hogy 
mi az ő «Itárához járulhatunk ?

Nem első nagy cselekedete. Isten minket már 
életünk kezdetén a szent keresztségben részesített. 
Megkereszteltetésünk az ő velünk való nagy cse
lekedeteinek kezdete, a mi keresztyén hitünknek s 
életünknek pedig alapja.

9 Ezen az alapon gyakorolja-e az egyház a kon
firmáció szokását ?

Igen, egyházunk ezen az alapon gyakorolja, 
a konfirmáció szokását. A szent keresztség jogo-
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sitja fel, sőt kötelezi arra, hogy a megkeresztelt
gyermekeket gondosan oktassa, nevelje, a keresz
tyén hitben, életben megerősítse és az Úr szent ol
tárához bocsássa.

10 Miben áll eszerint a konfirmáció feladata?
A konfirmáció feladata abban áll. hogy össze

kösse számunkra a szent keresztséget meg az Ur 
szent vacsoráját: emlékeztessen keresztségünk isteni 
ajándékára és ennek alapján odavigyen az Ur aszta
lához.

11. És mi a konfirmációi oktatás legfőbb tárgya ?
A konfirmációi oktatás legfőbb tárgya nem 

más, mint egyházunknak a szent keresztsógről és 
az Úr szent, vacsorájáról való tanítása. E kettőt ke1! 
tüzetesen megismernünk.
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I. rész. A szent keresztségről

a) A keresztség lefolyása (12— 19 kérdés)

12. Titeket mikor kereszteltek meg?.'
Minket csecsemőkorunkban, nem sokkal szü

letésünk után kereszteltek meg. ,

13. Keresztelnek-e felnőtteket is?
'Felnőtteket is keresztelnek, ha valamely nem 

keresztyén vallásról térnek a keresztyén hitre. Az 
első keresztyének is felnőtt-korban lettek zsidóból 
vagy pogányból keresztyénné. Ma sinc3 ez máskép 
a misszióban.

14. Mióta van szokásban a gyermekkeresztség ?
!A gyermekkeresztség is az őskeresztyének ide

jétől van szokásban. A keresztyén szülők ugyanis 
hamarosan megkereszteltették gyermekeiket. így, 
alakult ki a keresztyén család.

15. Hol folyik le a keresztelés ?
A keresztelés rendszerint a templomban folyik 

le. Helyes, ha istentisztelet alkalmával s az egész 
gyülekezet jelenlétében történik. ‘Szükség esetén 
azonban háznál is kérész lelhetünk.

16. Ki végzi a keresztelést?
A keresztelést rendszerint a lelkész végzi. Ha
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a lelklésx tel nem érhető, a keresztelem pedig beteg
ség miatt sürgős, akkor bármely megkonfirmált ke
resztyén végezheti. Ezt nevezzük szükségbeli ke- 
’̂ esztsógnek. , ,

17. H:gyan megy végbe a gyermek-kereszt elés ?
A gyermek-keresztelés a következőkép megy, 

végbe: A lelkész rövid igehirdetés és imádság után 
Krisztus Urunk igéivel megszenteli a kereszteléshez 
odakészített vizet; elmondja az Apostoli Hitvallást 
b ezt vele mondják a keresztszülők; majd nékik kér
déseket tesz ,fel,\ hogy igyekeznek-e keresztgyer
meküket az igaz keresztyén hitre nevelni s abban 
megtartani; miután a keresztszülők igennel felel
tek, a keresztelőmedence fölé tartott ̂ gyermek fejét 
a keresztvízzel háromszor ileönti, nevét említvén, 
b így szólván: »Keresztellek téged az Atyának, ia 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen.« Utána 
kézrátéfcellel megáldja s imádkozik érte a gyüleke
zettel egyetemben. . , ■

18. Miben különbözik ettől a felnőtt-keresztelés 7
rA felnőtt-keresztelés a gyermek-kereszteléstől 

mindössze abban különbözik, hogy itt a megkeresz
telendő maga tesz vallást hitéről a Miatyánk és az 
Apostoli Hitvallás elmondásával s Ígéri a benne 
való megmaradást.

19. A szükségbeli keresztséget mikép végezzük?
A szükségben keresztséget a lehető legrövideb

ben végezzük. Elmondjuk az igéket, melyekkel 
Krisztus Urunk a keresztséget szerezte, utána a  
Miatyánkot és az Apostoli Hitvallást, nevet adunk
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a megkeresztelendőnek s felét a keresztvízzel Jiá* 
roniszor leöntjük, így szólván: »Keresztellek téged 
az Atyának, a  Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 
Ámen.« Keresztelésünket az illetékes lelkésznél 
mielőbb bejelentjük.

b) A szerzési igék (20—29.).

20. Mely igékkel szerezte Krisztus Urunk a ke- 
resztséget ?

Krisztus Urunk a keresztsedet ezekkel az igék
kel szerezte: »Elmenvén, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, 
a Fiúnak és a  Szentléleknek nevében.« (Máté 28,19.)'

21. Fontosak-e ezek az igék?
Ezek az igék mindennél fontosabbak, mert 

nélkülük ninosen keresztség.

22. Mikor mondotta őket Krisztus Urunk?
Krisztus Urunk mennyekbemenetelé előtt mon

dotta őket. Vagyis minekutána dicsőséges feltáma
dásával legyőzte a halált s így szólhatott: »Nékem 
adatott mindíen hatalom mennyen és földön.« (Máté 
28,18.), t ; , , , . ;

23. Kinek a hatalma szólal meg tehát ez igékben ?
Ez igékben a feltámadott Jézus Krisztus ha

talma szólal meg. Ezért királyi hatalommal és 
mennyei erővel hangzó igék.
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24. Felismerjük-e ezt külsőleg is rajtuk?
Felismerjük, mert ünnepélyes parancsolat for

májában szél itt Jézus tanítványaihoz.

25 Mit parancsol meg tanítványainak?
Megparancsolja nékik először is, hogy az egész 

világon tanítsanak, hirdessék az evangéliumot (v. ö. 
Máté 28,20. és Márk 16,15.); továbbá, hogy akik 
befogadják, azokat kereszteljék meg az Atya, Fiú, 
Szentlélek névéi*«*-

26 Engedelmeskedtek-e Jézus parancsolatának a 
tanítványok ?

A tanítványok Jézus parancsolatának híven en
gedelmeskedtek. Iránta mi is mindenkor engedel
mességgel tartozunk. , , !

27. Mit jelent az egész világon hirdetni az evan
géliumot ?

Azt jelenti, hogy mi keresztyének kötelesek va
gyunk elvinni minden pogány népnek ez örvendetes 
hírt: Jézus Krisztus, Istennek Fia, miérettünk em
berré lett, meghalt és feltámadott, a bűntől, ördög
től' s haláltól megváltott. ,

28. És mit jelent az Atya, Fiú, Szentlélek nevé
ben keresztelni?

Azt jelenti, ho'gy mi a kereszteléskor magára a 
szentháromság egy igaz Istenre tekintünk ; hisszük, 
hogy ő maga hajol le hozzánk, ő maga Cselekszik 
velünk, emberi kéz által ő maga keresztel.
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29. Miért van szükség az evangélium hirdetés« 
mellett a keresztelésre ?

Mindenekelőtt azért van rá szükség, mert Krisz
tus Urunk parancsolta. De nyilván szükség van rá 
azért is, mert Isten e látható jel által félreérthetet
lenül személy; szerint, egyenkint cselekszik velünk.

c) A keresztvíz, a látható jel (30—37.).

30. Mi a látható jel a keresztségnél ?
A keresztségnél a látható jel a vízzel való be

öntés. j ; >

31. Puszta viz-e a keresztvíz?
A keresztvíz nem puszta s egyszerű, víz, hanem 

Isten igéjével egybekapcsolt s ezáltal megszentelt 
víz. Úgy is mondhatjuk: Istennek vize.

32. Szabad-e szétválasztanunk az igét s a vizet?
Az igét s a vizet semmiképpen sem szabad 

szétválasztanunk, mert ez a kettő együtt teszi a 
szent keresztséget. ; i

33. Vájjon miért a viz a kérésztség látható jele?
Nyilván azért, mert a víz régtől fogva a meg

tisztulás eszköze s jelképe. " i

34. Mit jelképez a keresztségben a víz haszná
lata ?

A keresztségben a víz használata a bűntől való
megtisztulást jelkéoezi.
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35. Mikép juttatták ezt régebben kifejezésre ?

Régebben ezt akkép juttatták kifejezésre, hogy 
a megkeresztelendőt mindenestől alámerítették a 
folyóvízben vagy a keresztelő medencében. Pál 
apostol is »víz fürdőjének« nevezi a keresztséget. 
(Ef. 5,26.) . . .

36. Csak jelképezi-e a keresztség a bűntől való 
megtisztulást ?

Nemcsak jelképezi, de valósággal adja is. Nem 
ugyan a víz, hanem vele egybekapcsolt ige isteni 
ereje által. f ■

37. Megmagyaráztuk-e ezzel a keresztség titkát?
A keresztség titkát mindezzel sem magyaráz

tuk meg. Istennek szent cselekedete marad az. Ezért 
is nevezzük szentségnek.

d) A keresztség ajándékai (38—50.).

38. Mit ád nekünk Isten a keresztség szentségé
ben ?

rA keresztség szentségében Isten nekünk csupa 
jó ajándékot ád: bűnbocsánatot, megváltást ördög
től, haláltól, új életet, az istenfiúság boldog állapo
tát, a Szentlélek erejét s vigasztalását, végül az 
örök üdvösséget, mely minden ajándékának ko
ronája.
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39. Mi tesz bizonyossá bennünket ez ajándékok 
felől?

Ez ajándékok felől Krisztus Urunk ígérete tesz 
bizonyossá bennünket, melyet parancsoló igéjéhez 
csatolt. :

40. Hogy’ szól ez az ígéret?
Ez az ígéret így szól: »Aki hisz és megkeresz

tel ke dik, üdvözöl; aki pedig nem hisz, elkárhozik.« 
(Márk 16,16.),

41. Az üdvösség ígéretében benne foglaltatik-e a 
többi ajándék is?

Igen, az üdvösség Ígéretében benne foglaltatik 
Istennek minden jó ajándéka.

42. Mit értünk a bűnbocsánat ajándékán?
A bűnbocsánat ajándékán azt értjük, hogy Is

ten nem rója fel eredettől bűnös természetünk sok
féle vétkét, hanem kegyelmesen megbocsátja azokat 
s az ítélet napján miattok kárhozatra nem vet.

43. Büntelenné leszünk-e a keresztség által?
A keresztség által nem leszünk büntelenné, 

mert bűnös természetünk mindhalálig megmarad. 
De részesülünk a bűnbocsánat ajándékában, mely 
elveszi rólunk a büntető ítéletet.

44. Nem is tart Isten ítéletet bűneink felett?
Isten már ítéletet tartott bűneink felett, midőn 

’Jézus Krisztusra vetette azokat. A mi bűneink
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miatt kellett Isten Fiának ártatlanul kereszten 
halnia, ő vielte el rólunk Isten haragját s o ment 
meg minket egykor az utolsó ítéletben.

45. Ördögtől, haláltól való megváltáson mit ér. 
tünk?

Nem azt értjük rajta, hogy ördög s halál minket 
többé nem kisérthet, rettenthet, hanem csak azt, 
hogy Krisztus által győzelmesen vesszük fel velük 
a harcot.

46. Miben áll az új élet ajándéka ?

'Az új élet ajándéka abban áll, hogy a bűntől, 
ördögtől, haláltól megváltott ember Istennek tetsző 
igaz és tiszta életet ól.

47. Az istenfiuság boldog állapota mit jelent?
Az istenfiúság boldog állapota azt jelenti, hogy 

Isten minket gyermekeivé fogadott, rólunk atyaként 
gondot viseU mi pedig bármikor bizodalommal for
dulhatunk ő hozzá. 1

p

48 A Szentlélek erejét s vigasztalását mikép ta
pasztaljuk ?

A Szentlélek erejét s vigasztalását akkép tapasz
taljuk, hogy bűnnel, ördöggel s halállal való viasko- 
dásunkban nem hagy elcsüggednünk, hanem tekin
tetünket a feltámadott, diadalmas Jézus Krisztusra 
emeli.
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49. És mi a keresztsén legdrágább ajándéka?
'A keresztsén legdrágább ajándéka az érők üd

vösség, vagyis az Isten országában való örök élet. 
Hz már kezdetét vette, de még beteljesedésre vár.

59. Szükséges-e a keresztség az üdvösséghez?
A keresztség nyilvánvalóan szükséges az üd

vösséghez, különben nem csatolta volna hozzá Krisz
ta» Urunk az üdvösség ígéretét.

e) Hit és gyermekkeresztség (51—58.)

51. Kinek szól az üdvösség ígérete a keresztség- 
ben?

Az Üdvösség ígérete a kenesztségben csak a 
hívőnek szól. »Aki hisz és megkeresztelkedik, üd- 
vözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.«

52. Miféle hitet követel itt Krisztus Urunk?
Krisztus Urunk itt az ő igéjében s Ígéretében 

való hitet követeli, vagyis azt, hogy mi az ő igéjé
ben s Ígéretében teljes szívvel bizzunk.

53. E bízó hit nélkül szentség-e a keresztség?
E bízó hit nélkül is szentség a keresztség, Is

tennek szent cselekedete mivelünk, csakhogy nem 
javunkra, hanem kárunkra, nem üdvösségünkre, 
hajiam kárhozatunkra.
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51. Miért szükséges éppen a kit?
Azért, mert egyedül csak a hit kgpes elfogad»* 

Isten ajándékait. ,

55. Jogos-e hát a gyermekkeresztség ?
A gyermekkeresztség teljességgel jogos, mert 

nem a gyermek hite teszi érvényessé a szentséget, 
hanem Isten igéje és parancsolata.

55. Megelőzhette a keresztség a hitet?
Bátran megelőzheti, mert Isten kegyelme és 

szeretető előbb volt a mi hitünknél.

57. Szabad-e felnőtt korban újra keresztelni?
Felnőtt korban újra keresztelni nem’ sza

bad, mert a gyermekkorban nyert keresztség az 
egész életre szól.

58. Gyermekkeresztségünk viszont mire kötelez 
minket ?

Gyermekkeresztségünk arra kötelez minket, hos^r 
hitre jussunk, &i hitben magunkat gyakoroljuk s hál 
által az üdvösség ajándékát elvegyük.

f) Az egyház munkája (59—64.).

59. Mikép gondoskodott Isten arról, hogy hitre
juthassunk ?

Isten erről úgy gondoskodott, hogy a keresztség 
által az ő anyaszentegyházának tagjává tett.



60, Mi az anyaszentegyház a megkeresztelteknek ?
Az anyaszentegyház a megkeresztelteknek lelki 

otthona,. hol a Szentlélek az ige hirdetése által szüli' 
télén élő hitet támaszt s abban megerősít.

61 Mit tesz az egyház a gyermek hitre-jutásáért?
Tanítja őket Isten igaz ismeretére és imád

kozik értük,

62 Kiket állít a szülők mellé segítőkül?
A szülők mellé segitőkül állítja a keresztszülő

ket, kik az egyház nevében segítenek nékik gyer
mekeik keresztyén nevelésében.

63. Kik lehetnek keresztszülők?
Keresztszülők csak azok lehetnek, kik maguk 

is igazán hisznek, egyházunk tanítását ismerik és 
vallják, valamint keresztyén módra élnek.

64 A konfirmáció szokását miért gyakorolja egy
házunk?

A konfirmáció szokását is a gyermekkeresztség 
miatt gyakorolja egyházunk. Szükség van ugyanis 
arra., hogy az ifjúkorba lépő gyermek keresztségé* 
nek nagy ajándékát felismerje, azt hittel elfogadja 
e az. Ur szent oltárához bocsáttatván gyülekezetének 
immár minden áldásában részesüljön.
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g) A keresztség erkölcsi kötelezése
(65—71.).

65 Konfirmáció után van-e még jelentősége a ke- 
resztségnek ?

A keresztségmek egész életünkön át maradandó 
jelentősége van.

66. Miben áll maradandó je’entősége?

Maradandó jelentősége abban áll, hogy naponta 
bűnbánatra és új életre szólít. Ebben az értelemben 
egész életünk folytonos keresztség.

67. Emlékeztet-e erre a keresztság lefolyása?

A keresztség lefolyása,, kivált régebbi formá
jában. erre világosan emlékeztet. A vízbe alámerít- 
tetni annyit tesz, mint meghalni a bűnnek; a vízből 
kiemeltetni pedig annyit tesz, mint feltámadni új 
életre.

68. Hol szól erről Isten igéje?
Isten ieéte Pál apostolnak a Rómabeliekhez irt 

levele 6. fejezetében szól erről: »Avagy nem tud- 
játok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus 
Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? El
térné ttettünk azért ő vele együtt a keresztség által 
a halálban: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus 
a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen 
mi is új életben járjunk.« (3—4. vers.)
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69. Hogy' történik a bűnnek való meghalás?
A bűnnek való meghalás a bűnbánat s törede- 

lem által történik; továbbá az önmegtagadás és 
Krisztus keresztjének felvállalása által.

70. Mit követel tőlünk az új életre való feltáma
dás?

Az új életre való feltámadás tőlünk azt köve-, 
teli, hogy a Jézus Krisztussal szüntelen közösségben 
éljünk, Isten parancsolatait örömest cselekediük, a 
feddhetetlen szent életben nedig mindinkább gya
rapodjunk.

71. Mikor ér véget a keresztség munkája?
A keresztség munkája, majd az utolsó ítélet 

napján ér véget, ha elnyertük ígéretét, az örök életet.
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1. rész. Az Ür szent vacsorájáról

a) Konfirmáció és Úrvacsora. (72—74).

’2. Mikor járultok először az Úr szent vacsorá
éhoz?

Az Ur szent vacsorájához egyházunk rendje 
szerint először konfirmációnk alkalmával járulunk.

13. Eddig miért nem járulhattatok oda?
Eddig azért nem járulhattunk oda, mert még 

nem ismertük eléggé ezt a szentséget és (vételére nem 
tudtunk volna kellőképpen felkészülni.

74. Okvetlen szükséges-e ez az ismeret és ez a fel
készülés?

Ez afc ismeret és ez a felkészülés okvetlen szük
séges, különben méltatlanul járulnánk az Urnák 
szent oltárához.

b) Az Úrvacsora szerzése. (75—81).

75. Honnan ered az Úrvacsora szent cselekménye?
Az Úrvacsora szent cselekménye a mi Urunk 

Jézus Krisztustól ered; akárcsak a szent keresztsé- 
get, ezt is ő szerezte. E kettőn kívül több szentséget 
nem is szerzett.
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76. Mikor szerezte Krisztus Urunk az Úrvacsora szent* 
ségét?

Az Úrvacsora szentségét Krisztus Urunk az 6 
megfeszítettése ©lőtt való napon szerezte, midőn 
utoljára vacsoráit együtt tanítványaival. , ,

77. Mikép Írja ezt le Pál apostol?
Pál apostol a Korinthusbeliekhez Irt első levele 

11. fejezetében ezt eu következőkép írja le: »A mi 
Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen 
elárultatott, kezébe vette a kenyeret és hálákat ad
ván, megtörte és tanítványainak adta ezt mondván: 
Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely érettetek 
adatik. Ezt oselebedjéltek az én emlékezetemre. Ha
sonlóképen, miután vacsoráit, kezébe vette a po
harat is és hálákat adván nekik adta ezt mondván: 
Igyatok ebből mindnyájan, e pohár amaz új szö
vetség az én véremben, mely ti érettetek és sokakért 
kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.«
(I. Kor. 11,23—25.)

78. Hol található még megírva az Úrvacsora szerez- 
tetése?

Az Úrvacsora szereztetése megírva található 
még Máté, Márk és Lukács evangéliumában, vala
mennyinél Jézus szenvedése történetének kezdetén. 
(Máté 26.,. Márk 14.A Lukács 22. fej.)

79. Miigen vacsorának írják le az evangélisták Jézus
utolsó vacsoráját? >

Az evangélisták Jézus utolsó vacsoráját páska- 
vacsorának írják le. Eat a zsidók az Egyiptomból
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raló kiszabadulás emlékére ülték. Ilyénkor leölték 
l húsvéti bárányt, kovásztalan kenyeret ettek, közös 
)ohárból vörös bort ittak és késő éjtszakáig dicsé
rteket énekeltek.

30. Mit használt fel ebből Jézus Krisztus az Úrvacsora 
szerzésénél?

Felhasználta a kovásztalan kenyeret és a borral 
telt közös poharat. így lettek kenyér és bor az Űr- 
vacsora látható jelei.

81. És mi volt az új az Úrvacsora szerzésénél?
Azok az igék, melyeket Jézus Krisztus a kenyér 

és bor felett mondott. Ezek az igék teszik az 'Űr- 
vacsorát szentséggé.

c) Krisztus valóságos jelenléte azÚr- 
vacsoróban (82—88).

82. Mit mondanak az igék a kenyérről és borról?
Azt mondják, hogy a kenyér és a bor az Úr

vacsorában a Jézus Krisztus teste és vére. Vagyis 
bennük, velük és színük alatt a mi Urunk Jézus 
Krisztus az ő szent testét és vérét adja.

83. Valósággal kell ezt értenünk, vagy csak jelképesen?
Ezt valósággal kell értenünk s teljes komoly

sággal hinnünk, hisz Krisztus Urunk maga mondja:
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Ez az én testem, ez az én vérem. Az 6 szavai pe
dig nem hazudhatnak. ,

84. Mikép van tehát jelen Krisztus az ő szent va
csorájában? {

Krisztus Urunk az ő szlent vacsorájában való
sággal és testileg van jelen.

85. Vehetjük-e ml is testileg az ő szent testét,
vérét? í ^

Vehetjük, sőt kell is vennünk testileg azaz 
szájjal, mert Krisztus az 6 szent vacsorájában való
ságos testi közösségre lép velünk.

86. Vájjon a hitetlenek is a szent testet s vért ve
szik e vacsorában?

Igen, a hitetlenek is ugyanazt a szent testet is 
vért veszik e vacsorában, mert a szentség az ige 
által hívőnél, hitetlennél ugyanaz a szentség marad.

87. Nem ffigg-e a szentség a kiszolgáltató pap sze
mélyétől? i

A szentség a kiszolgáltató pap személyétől sem 
függ, mert nem a cselekményt végző pap teszi azzá, 
hanem egyedül az ige.

88. Hogyan lesz a kenyér és bor Krisztus testévé,
vérévé? , i i

Ezt nem tudjuk és nem is szükséges tudnunk; 
Isten akaratából ez a szentség titka.

22



d) Krisztus halálának ajándékai az 
Úrvacsorában (89—98).

89. Miért van az úrvacsora szentségének két lát̂  
tuitó iele? v

Az Úrvacsora szentségének azért van két lát
ható jele: a kenyér és bor, hogy Krisztus testét és 
vérét külön-külön vehessük a szent vacsorában.

90 Miért váiasztatik el teste és vére az Úrvacso- 
rábpn? • ■ i . b

Tieste és vére azért váiasztatik el az Úrvacso
rában, hogy az ő halálára emlékeztessen bennünket- 
Pál apostol így int: »Valamennyiszer eszitek e ke
nyeret és isszátok a pohárt, áz Urnák halálát hir
dessétek.« (J. Kor. 11,26.), ^

91. Mit hirdetünk mi az ő haláláréi?
Az ő haláláról mi azt hirdetjük, hogy engesz

telő áldozati halál volt az, érettünk! s a világ bűneiért.

92. Mely igék bizonyítják ezt?
Bizonyítják a következő igék: Ez az én testem, 

amely érettetek adatik; e pohár amaz új szövetség 
az én véremben, melyj tiérettetek és sokakért kionta-
tik bűnöknek bocsánatjára.

93. Kivel jntunk hát közösségre az Úr szent vacso
rájában?

Az Ur szent vacsorájában az értünk megfeszí
tett Jézus Krisztussal jutunk közösségre és az ő ésr-
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tünk való halálának drága ajándékait nyerjük el & é t
inél y szerint. ; , ; , j | -

94. Mik az Úrvacsorában az ő halálának drága 
ajándékai?

Az ő halálának drága ajándékai, melyeket az 
Ur szent vacsorájában személy szerint elnyerünk, 
ezek: békesség Istennel, az Újszövetségnek, vagy
is a kegyelem és bűnbocsánat szövetségének öröme, 
a testvéri szeretet közössége és az örök élet táplálása.

95. Mit jelent az Istennel való békességünk?
Istennel való bédességünk azt. jelenti, hogy Is

ten megbékélt velünk a Jézus Krisztusért és így mi 
is, bűneink ellenére békességben lehetünk Ö vele.

96. Miben áll az Újszövetség öröme?
Az Újszövetség öröme abban áll, hogy többénem 

vagyunk a törvény kárhoztatása alatt, hanem a ke
gyelem és bűnbocsánat új világában élünk.

97. A testvéri szeretet közösségét hol tapasztaljuk?
A testvéri szeretet közösségét a hívők gyüleke

zetében tapasztaljuk, elsősorban is az Ur szent asz
talánál, hol égy kenyérből eszünk, egy pohárból 
iszunk. ' - '
98. Mivel táplál bennünket az Úrvacsora az örök 
életre?

Az Úrvacsora bennünket az őrök életre a Krisz
tus értünk megtöretett, * de fel is támadott szent tes
tével táplál. Jézus mondja: »Aki eszi az én teste
met és issza az én véremet, örök élete van annak és 
én föltámasztom azt az utolsó napon.« (Ján. 6, 54.)
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e) Felkészülés az Úr szent vacsorá
jához (99— 113).

)9. Kicsoda nyeri el ezeket az ajándékokat?
Ezeket az ajándékokat az nyeri el, aki méltó

képpen járul az Urnák asztalához.

100. Kicsoda járul oda méltóképpen?
Az járul oda méltóképpen, aki igazán hiszi, 

íogy a Jézus Krisztus őérette meghalt és őnéki 
lyújtja bűnök bocsánatát. E hit nélkül senkinek 
íincs javára az Úrvacsora élvezete.

101. Mikép ítéljük meg a hitetlenül oda-járulókat?
A hitetlenül oda-járulókat Pál apostol szavaival 

ítéljük meg: »Aki méltatlanul eszi e kenyeret,vagy 
issza az Urnák poharát, vétkezik az Ur teste és vére 
ellen. Próbálja meg azért az ember magát és úgy, 
egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a po
hárból. Mert aki méltatlanul eszik és Iszik, ítéletet 
eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg 
az Urnák testét.« (I. Kor. 11, 27—29.)

102. Hogyan kelt tehát az Úrvacsora vételére felké
szülnünk?

Az Úrvacsora vétele komoly önvizsgálat tartásá
val kell felkészülnünk. Evégből gyakoroljuk a gyó
nást. . . ! ; L. ... I

103. Miből áll a gyónás?
A gyónás két részből áll: bűneink megváltá

sából és bűneink ffeloldozásából. Az első a mi csele-
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kedetünkv a második az Isten cselekedete az ő szol
gái által.

104. Hogyan valljuk meg bűneinket az úrvacsora! 
gyülekezetben?

Az urvacsorai gyülekezetben bűneinket közö
sen valljuk meg. Erre szolgálnak a lelkész által fel
tett gyónó-kérdések.

105. Melyek ezek a gyónó-kérdések?
! Ezek a gyónó-kérdések a következők:

1. iValljátok-e magatokat Isten előtt bűnösök
nek és ezért büntetésre méltóknak? (Felelet: val
lom.) i ! : i i ' í  í i ! :

2. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötö
ket? (Felelet: bánom.)

3. Igyekeztek-e ezután Isten akarata szerint 
kegyesen élni és az ő segítségével minden bűnös szo
kást elhagyni? (Felelel: igyekezem.)

4. iMeg(bocsátotok-e szívetek szerint azoknak,, 
akik ellenetek vétettek? (Felelet: megbocsátok^

5. Hiszitek-e, hogy Isten a Krisztus érdeméért 
bűneiteket megbocsátja? (Felelet: hiszem.)

106. Csak ezt a közös gyónást ismeri-e egyházunk?
Egyházunk nemcsak ezt a közös gyónást is

meri, de ismeri a magángyónást is. Ilyenkor a gyónó 
négyszemközt tárja fel szívét lelkipásztora, vagy 
inás keresztyén testvére előtt s kéri, adjon neki 
bűnei alól való ^eloldozást
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107. Mire kell ügyelni a magángyónásnál?
A magángyónásnál arra kell ügyelni, hogy ne 

kényszerítésből, hanem önként történjék; ne is a 
bűnök tökéletes felsorolására igyekezzünk, hanem 
csak azokéra, amelyek szorongatják lelkünket; to
vábbá, hogy a feloldozás vigasztalására vágyakoz
va gyakoroljuk.

108. Hogyan történik a feloldozás az úrvacsorái gyü
lekezetben?

Az úrvacsora! gyülekezetben a feloldozás Isten 
szolgája által történik. Isten szolgája mindazokat, 
akik bűneikről vallást tettek és igazán megtérnek, 
bűneik alól feloldozza.

109. Kitől van erre felhatalmazása Isten szolgájának?
Magától a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ő kül

dötte ki tanítványait ezzel a felhatalmazással: »Akik
nek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak; aki
kéit megtartjátok, megtartatnak.« (Ján. 20, 23.)

110. Mit kell hinnünk a feloldozáskor?
A feloldozáskor erősen hinnünk kell, hogy Is

ten szolgájának bűnbocsánata az Isten bűnbocsánata.

111. Közösen oldoztatunk-e fel vagy egyenkint?
Mindkét módon lehetséges. De jobb, ha egyen

kint oldoztatunk fel, mert így nyilvánvaló, hogy a 
bűnboosánatban személy szerint részesülünk.

112. Kiknek tartatnak meg az ő bűneik?
Bűneik; azoknak tartatnak wieg, vagyis a bün-
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bocsánatban azok nem részesülnek, kik igazán meg 
nem térnek és jobbulni nem igyekeznek. Az ilyenek 
méltatlanul járulnak az Ur asztalához.

113. Szükséges-e felkészülésünkhöz a böjtölés?
1A böjtölés Úrvacsora vétele előtt ugyan szép szo

kás, de felkészülésünkhöz nem okvetlenül szükséges. 
Magában véve, hit nélkül pedig semmit sem ér.

0 Az Úrvacsora szentségének vétele, 
(Gyakorlati kérdések.) (114— 124.)

114. Milyen legyen a viselkedésünk az Úr asztalánál?
Legyen a viselkedésünk külsőleg is áhítatos. 

Jelenjünk meg tisztességes öltözetben, fegyelemmel 
tartsunk rendet, az oltárnál alázatosan hajtsuk meg 
térdeinket és méltó komolysággal vegyük magunk
hoz az Ur szent testét s vérét.

115. Hányszor járuljunk évente az Úr szent aszta
lához? I I ' : 1 r 1

Nem egyszer, nem kétszer, hanem mindany- 
nyiszor, valahányszor szükségünk és alkalmunk van 
reá. Krisztus Urunk az ő szent vacsoráját gyakorta 
való használatra rendelte.

116. Mely igék bizonyítják ezt?
Bizonyítják a kenyér és bor kiosztásáról ren

delkező igék: »Vegyétek és egyétek... ezt oseleked-
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jétek az én emlékezetűire. . .  Igyatok ebből mind
nyájan . . .  ezt oselekedjétek, valamennyiszer isszátok 
íz én emlékezetemre.«

117. Nincs-e más rendeltetése is az úr szent vacsorá
énak?

Az Ur szent vacsorájának más rendeltetése bi- 
üonnyal nincsen. Nem imádásra adatott, hanem 
;sak evésre-ivásra. A kenyér és bor csak az Urva- 
jsora-vétel alatt a  Krisztus valóságos teste s vére

118. Hány szín alatt vesszük mi az Úrvacsorát?
Mi az Úrvacsorát Krisztus Urunk világos ren- 

lelésóre két szín alatt vesszük. Mindnyájan vesz- 
tzük tehát nemcsak a kenyeret, de a poharat is, mert 
gy ezólai parancs: »Igyatok ebből mindnyájan!«

L19. Miért osztunk ostyát az Úrvacsoránál?
Az Úrvacsoránál azért osztunk ostyát, mert 

Krisztus Urunk is kovásztalan kenyeret osztott ta- 
íitványainak az utolsó vacsorán.

120. Élhetünk-e magánosán is az Úrvacsora szentse
iével?

Az Úrvacsora szentségével magánosán is élhe- 
ünk, ha erre komoly okunk van. Ez leginkább be- 
egsógünkben fordul elő. De ilyenkor is helyes, ha a 
jsaládtagok a beteggel együtt veszik az Ur szent fces- 
ét s vérét.
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121. Miről nem szabad megfeledkeznünk Úrvacsora 
vétele után?

Úrvacsora vétele után nem szabad megfeled
keznünk a hálaadásról. Hálaadásunk jele az adako
zás is. , _ , _ ; ■; ; | i . ' : ! i :

122. Mi az Úrvacsora kiszolgáltatásának rendje egy
házunkban? i , ; . L

Az Úrvacsora kiszolgáltatásának rendje egy
házunkban la következő: A lelkész bevezető üdvözlés 
és a szent Isten dicsőítése után az oltártól urvacsorai 
igehirdetést tart. Ezután jő a gyónó imádság el
mondása. Majd a gyónó kérdésekre a gyülekezet fel
állva fennhangon felel. Ekkor következik a feloldó- 
zás alz Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. A gyü
lekezet közben egy-egy énekverset énekel. A lelkész 
most az oltárhoz fordul, elimádkozza a Miatyánkot 
a szerzési igék elmondásával pedig megszenteli az 
odakészített kenyeret és bort. Utána a hívek rend 
ben az oltár zsámolyára térdelnek s először a kényé 
rét veszik, majd a Leheléből isznak. A lelkész kiosz 
tás közben buzdító igéket mond, a gyülekezet pedi£ 
énekel. Az urvacsorai istentisztelet hálaadó imádság 
gal és áldással zárul.

123. Meddig adja magát nékfink) Krisztus az ő széni 
vacsorájában?

Krisztus Urunk magát az ő szent vacsorájában 
dicsőséges visszajöveteléig adja csupán. Attól kezdvt 
mennyei asztalának leszünk örök vendégei az Isten 
országában. Az Úrvacsora szüntelen erre az él jővén1 
dő mennyei közösségre mutat.
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124. Mi hát a konfirmáció legnagyobb ajándéka?
A konfirmáció legnagyobb ajándéka, hogy oda 

bocsáttatunk az Urnák szent oltárához, annak ven
dégei lehetünk immár életünk végéig, «őt meghíva
tunk vele az eljövendő Isten-országa mennyei aszta
lához is. így szól az ige: »Boldogok azok, akik a Bá
rány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.« (Jel. 
19, «•) ' , ,
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KONFIRMÁCIÓI ÉNEK 
(Dallama: Ki dolgát csak Istenre hagyja.)

Először lépek oltárodhoz.
Ki értem haltál, Jézusom.
Szent tested, véred bűntől oldoz, 
Megőriz a keskeny úton;
Szegélyzi partját sok tövis,
De az örök életre visz.

órck életre hívtál engem 
Bűnösök megváltó Ura:
Feltárult szent keres ztségembeu 
Ä mennyországnak kapuja. 
Átléptem a szoros kaput,
De még előttem áll az ut.

i i i
; I 1

Erősíts meg hát, fegyverezz fel 
Ifjúságomnak idején,
Állj mellém, kísérj Saentlelkeddel: 
Etámban el ne vesszek én.
S ha véget ér az út, amott 
Terítsd meg nékem asztalod!
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