
/lo.előadás kántorképzősöknek Fóton/

1.Alapvetés. Mi a hittan?Miért van szükségünk hittanra?
 Hitünk alapja: Isten igéje.

A Szentirás:Krisztu skönyv 
A hittan felosztása.
Hitvallásaink.

2. Az Atya Isten. Szentháromsághitünk.
AzAtya Isten személye,munkája,akarata.

3.A Fiu Isten. Jézus Krisztus személye,megváltói müve.
A jelenlévő és az eljövendő Krisztus.

 4. A Szent Lélek Isten.Személye.Hivatása.Tanitása.Vezetése.
5.A bünös ember. Az ember eredeti állapota.A bünbeesés.

A bün ura a Sátán.A bűn következményei és hatása.

6.A kegyelmet nyert bűnös ember. Megtérés:hit.
Megigazulás.Megszenteltetés.

7.A keskeny ut vándora.Lelki élet.Testi élet
Imádság.Hivatás.Hit harca .

 8.Emberek között a világban. Családi élet.
Barátok között.
A munka.
Állam,társadalom.

9.Az egyház.Története,jelene,jövője.
 Természete,feladata.

Kegyelmi eszközök:Ige,szentségek.

10.Keresztyén reménység: Halál,feltámadás,itélet,örök élet.

Egyházunk tanitása



legyen.
De Hittanra azért is szükségünk van,hogy másoknak is 
el tudjuk mondani,mi a hitünk,hogy máshitü,vagy hitetxlen 
emberek felé is meg tudjuk vallani a hitünket.
Hogy igaz hitünk legyen hitünk dolgaiban csak a Szentirásra 
támaszkodunk.Igy is mondhatjuk:Hitünk egyetlen forrás, 
alapja Isten igéje. Hit és Isten igéje ugy tartoznak egybe, 
mint a folyó és a forrás ,mint a nap és a világosság.Ahova nem 
az ige fénye világit,ott nincs igaz hit,legfeljebb hamis hit, 
babona,tévelygés.
Istent megsejteni ugyan lehet a történelem  eseményeiből, 
vagy a természet világából/vihar zugása, tenger vihara
csillagos ég,virágos rét, hatalmas hegyek stb /de igazan 
hinni Benne,mindent tudni Róla,ami az üdvösséghez szükséges 
csak azért lehet mert Ö beszélt és beszél az emberrel.
Az Ö beszédét kinyilatkoztatásnak hivjuk,mégpedig különös 
kinyilatkoztatásnal.Ezt az isteni beszédet minden ember 
megértheti.Vagy elfogadja és asszerint él,vagy hitetlenül 
elveti,ez már más kérdés de valamennyien megérthetjük.
Azért lehetséges ez,mert Isten emberi szó alakjában beszél 
hozzánk:Embereken keresztül/prófétákon,apostolokon keresztül./  
Szava mégis több,mint emberi szó:Isten szava,igy is szoktuk 
nevezni ige.
"Isten ugy nyilatkoztatta ki magát,hogy kiválasztott egyes 
embereket és azokhoz szólott.Ezek az emberek a próféták 
és ap ostolok. Ök azután a többi ember elött bizonyságot 
tettek arról,amit hallottak és láttak.Hirdették Isten 
bszédét.Sőt le is irták azt.Ez az irott beszéd a Szentirás. 
Isten három féleképpen beszélt a szolgáihoz:szóval/pl. 
kis Sámuel,Mózes, stb / jelekkel/égő csipkebokorban, füst és 
tüzoszlopban/ cselekedettel:p l . amikor átvezette a Vörös 
tengeren népét./"
Isten ma a Szentiráson keresztül szól hozzánk.A szentirást emberek
irták,mégis Isten könyve,mert rajta keresztül Isten szól hozzánk 
A Bib l i a Szentlélek szerszáma, olyan mint a rádiókészülék,felfoghatjuk
vele Isten üzenetét /II.Tim.3,l6/A biblia Krisztus könyv .Eleitől vé g i g
Őróla szól.Ennyiben Isten szava.Nem történelemkönyv,nem földrajzkönyv, 
nem természettudományos ismeretközlő könyv,nem receptkönyv,hanem 
Krisztus könyv.Mi mindig Őt,a Krisztust keressük benne.Csak az 
nem téved el a Szentirásban,aki Őt keresi benne.Krisztus a testté lett 
ige /J á n . 1 . 1 4  !!!/Isten testet öltött szava.Isten legfontosabb mondani 
valója az ember számára:a Krisztus.
/Ézs.55,9_11.Jer 23,29./
Nemcsak azt tudjuk,hogy az Ige testté lett,nemcsak az irott igét 

ismerjük,hanem halljuk is azt.Isten ma is a prédikációkban szólja az 
igéjét.A hit az ige megghallásából van.Róma lo,13 — 1 7 ézus nem egy 
könyvet nyomott tanitványai kezébe és azzal bizta meg őket,hogy ezt a 
könyvet terjesszék,hanem szájukba adta az igéjét./Máté lo,Luk lo/ 
"Hirdessétek az evangéliumot minden terémtésnek"/Mk.16,15/mondta.És azt 
az igéretet adta "aki titeket hallgat engem hallgat"Luk.lo,l6.Igy kell 
tehát hallgatnunk a prédikációt,mint Isten hangzó igéjét.
A Hit. Nem akármiféle,hanem Kr.hit.Benne vetett bizodalom.Vallástetel Róla 
A Szentlélek ajándéka.Élő reménység abban a Krisztusban,aki már eljött
és még eljön.
A hittan tartalma: Amit Istenről és az emberről tudunk a biblia alapáan.

Hitvallásaink::Apostoli,Niceai,Athanaziusi-Kiskáté,Nagy Káté.Ágostai
hitvallás.Apológia.Schalmalkaldeni cikkek,Egyességi irat.

Mi a hittan?Hitünk tudatositása és tartalmának rendszerezése.
A keresztyén hivő ember nemcsak máshogyan é r e z ,és él ,hanem
máshogyan gondolkodik i s . G o n d o l a t a i t  hite irányitja.
Hittanra azért van szükségünk,hogy világosan lássuk mit hiszünk 
és miért hiszünk ugy ahogy hiszünk.Van hamis hit is a 
Szentirás szerint.Mi nem akarjuk,hogy hitünk hamis hit

I.Alapvetés.



Keresztyén Isten-hitünk Szentháromság hit.Egy az Isten; 
mégis haromféleképen ismerjük:Atya,Fiu ,Szentlélek Isten.
Az Apostoli hitvallásban is igy valljuk:Hiszek egy Istenben, 
azután részletezzük:Mindenható Atyában....Jézus Krisztusban, 
Szent Lélekben.

B.

A . Az Atyaisten személye: Öt soha senki nem látta /Jn.1,18 - 
II.Móz.33,20/ . —Az Atya Isten a szent szeretet élő személyes 
Istene.- Isten nem eszme,végső ok,vagy az ember felnagyitott 
képe,hanem élő személyes Isten Jer.lo,lo.-Az élő Istent 
emberi szem nem láthatja ,elrejtőzködő Isten Mt.ll,25-27.
Isten szent Isten.Más mint a világ.Feltétlen Ura mindennek.
Rajta kivül nincsen Isten V.Móz.32,39.Az ,hogy Ö szent Isten 
azt is jelenti,hogy Ö igazságos,tiszta,tökéletes.Isten 
szerető Isten .Nemcsak egy tulajdonsága a szeretet, hanem a 
l é n y e g e .I.Jn.4,16.Ezért monjuk Öt Atyának is.Azt hogy Ö 
szerető Isten igazán a megváltás müvéről látjuk meg, a 
golgotai kere szt beszél erről.
Az Atya Isten munkája: teremtés,gondviselés.
A Teremtő. Zsid.11,3.-Jel .4,11. Az Ap.Hitv.szerint hiszünk 
a mennynek, földnek Teremtőjében.Minden Isten alkotása,akár 
ismert,akár ismeretlen,akar látható,akár láthatótlan,akár 
anyagi, akár szellemi, akár érzékelhető, akár érzékeinkkel 
felfoghatatlan- - Értelmi okoskodással sem bizonyitani, sem
cáfolni nem lehet,hogy a világ az Isten alkotása.Ahol az ész 
elhallgat,ott megszólal a hit.-Mi hisszük,hogy semmisem 
lett önmagától,hanem mindennek van kezdete és vége,mindenek 
kezdetén és felett Isten áll .-Isten ..legyen szavával, tehát 
igéjével teremtett .-A láthatatlan világot a biblia és 
hitvallásaink Mennynek nevezik.A menny nem az égbolt,hanem a

láthatatlan világ.A menny Isten jelenlétének a szinhelye. 
Ezért mindig Istennel kapcsolatban emlegetjük:Miatyánk pl.
Ehhez a láthatatlan világhoz tartoznak az angyalok,Istennek 
szolgáló lelkek Zsid.l,14.Ök is teremtmények.Erről a láthatat- 
lan világról keveset tudunk,csak amit Isten megengedett tudni. 
Rendszerint földi képekben beszélünk róla.-Az érzékeinkke l 
felfogható világot a hitvallás földnek nevezi.Ásvány-növény, 
állat,embervilág mind Isten teremtése. Az egész teremtés 
Isten szeretetéről beszél.-Az I.Par. védi Isten mindenhatóságá  

Csak a Teremtőt imádhatjuk,aki teremtményt imád az bálványimádó 
/akár önmagát ,családját,népét,tudományát,hatalmát,vagyonát,
dicsőségét imádja/-A teremtés semmiből való teremté s Ps.33,9. 
A Gondviselő :Isten nemcsak teremtette ,de fenn is ta rtja és 
irányitja is teremtett világát.Igy is mondhatjuk,hogy pillanatr 
pillanatról teremti.Mt.lo.29-30/Ez éppen olyan csoda ,mint

a kezdetben a teremtés.A természet és történelem körmánykerekéné
áll a Gonviselő Isten. Ha egy pillanatra levenné a kezét a
teremtettségről ugy minden összeomlana.Benne élünk,mozgunk és 
vag yunk.Ap .Csel .17,28. Életünk minde n pillanatában  g o n dviselő J 
hatalmában vagyunkE világon és a msávilágon Isten kezében 
vagyunk.A világ folyását nem vak véletlen,nem a. sors,nem a 
végzet,vagy az ember irányitja,hanem. a bölcs Isten. Isten 
gondoskodik rólunk ezért nem kell aggodalmaskodnunk.Mt.6,25-34 

Isten a rosszat is jóra fordithatja /József P otifárnál, Kereszt/ 
a keresztyének tudjak, hogy/akik Istent szeretik a z o k n a k  minden 
javukra van. R . 8,2 8./Jób, I .Kor.1 0 ,13/-A keresztyén ember, mivel  
tudja ,hogy I s t e n  gondviselője,mindent Tőle vár és nem a
szerencsétől/patkó,k néynseprü.lóhere,m? lác stb./ Dn.3,1-I.Kir 
17,9-24.Ne feledkezzünk meg I.Gondviseléséért hálát adni!

C. Az Atya Isten akarata: I.Tim.2,4.A tv.Isten kijelentett akarata 
Egy a  tv.hozó:Jak. 4,12.Tv.ének összefoglalá sa a 10 parancsolat 
B ő kifejtése az OT.A tv. mindig parancs vagy tilalom. A  megtart 
védi Isten,áthágóit büntetiF e l edi a gonoszt.Tudatositja a bünt 
R .3,2o.Krisztushoz vezet.Gal.3,24.Megmutatja menthetetlenségünket
A tv.nem szünik meg a hivő életében:itél,utat mutat.

2.Az AtyaIsten Személye, munkája,akarata. 



a jelenlévő Krisztus,az eljövendő Krisztus.
/Elolvasandó Márk e v a n géliuma/

A.Személye./Ján.5,16 ,I.Tim.3 .16/.Keresztyén hitünk szerint 
JézusKrisztus a történelem középpontja.-Ötőle Ö általa és 
Ö reá nézve vannak mindenek.Róm 11,36.-Jézus Krisztus két

részre osztja történelmet,az első rész Ádámtól Krisztusig tart 
Jézus Krisztusban Isten forditott a történelem kerekén és 
u jat kezdett II.Kor.5 ,17.Azért is S z e ntirás Jézus Krisztust 
az uj Ádámnak nevezi.Benne Isten szállott testté.Jn. 1,14. 

R óm.5,18.-Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
A Hitvallás nagyon szükszavuan beszél Jézus földi életéről:
született,szenvedett ,megfeszitetett,meghalt és eltemettetett, 
feltámadott,..fel ment a mennyekbe.-A Szentirás,különösen az
evangéliumok már sokkal részletesebben beszélnek Róla: 
Jézus neve:Szabaditót jelent Mt.1,21. Krisztus:Felkent,Messiás, 

Ö az,akit Isten Izrael népének már régtől fogva megigért.
Akkor k üldte Öt Isten a világba,amikor elérkezett az ideje, 
az”idők teljességében".A Názáreti Jézus egyszerü életéről a 
következő fontosabb dolgokat kell tudnunk:Édesanyja Mária, 
nevelőapja József ácsmester Názáretben,Dávid házának elszegénye 
dett leszármazottai voltak.Jézus Bethlehemben született, 
Názáretben nőtt fel.Ifjuságáról a jeruzsálemi templomlátogatáso 
kivül semmit sem tudunk.Harminc éves korában kezdi hirdetni 
Isten igéjét,mégpedig ugyanazzal az üzenettel,mint Keresztelő 
János:Térjetek meg mert elközelitett a mennyek országa" 
Tanitványokat választ maga mellé .Ezek felismerik Benne a 
megigért Messiást.A zsidó nép akkori vezetői azonban elfordulni 
Tőle/papok,irástudók,farizeusok/Ök egészen más Messiást 
vártak.Jézus keményen beszél ellenük.Mindenkin segit, 
mindenkit akit elébe visznek meggyógyit ,életeket ujit meg, 
csak ezekkel nem tud ujat kezdeni.Velük vitatkozik/Jn.ev.!!!/ 
ellenük küzd.Életére törnek.Istenkáromlással vádolják és 
halálra itélik.Hogy az itéletet végre hajthassák politikailag 
is vádolják/Izráel királya akar lenni és a császár ellen 
lázit!/Pilátus római helytartó ugyan semmi bünt nem talál 

Benne,mégis Kfcygt meggyőződése ellenére is eleget tesz a 
zsidók követelésének és keresztre feszitteti Jézust.Igy halt 
meg,mint egy gonosztevő.-Hivő szemmel a Názáreti Jézusban 
többet látunk,mint egy igaz embert,vagy egy vértanut,aki 
meggyőződéséért kész volt halált is szenvedni,mi Benne az Isten 
Fiát,a világ Üdvözitőjét látjuk.Fogantatása,születése,megkeresz 
lése,csodatettei,önkéntes halála,feltámadása és mennybemenetel 

erről beszélnek nekünk.
/Jézus Krisztus neveit gyü jtsük össze a Szentirásból!/
B.Megváltói müve:Munkája kettős volt:Utat nyitott u jra az 
Istennel való közössé re és megváltott a büntől,haláltól, 
ördögnek hatalmából.
1. Jézus magáról mondta "Én-vagyok az Ut"Jn.l4,6. Rajta kivül 
nem lehet eljutni Istenhez.-Ö volt aki kiengesztelte a haragvó 
Istent áldozati halálával.Egyedül Ö töltötte be a törvényt
tökéletesen.E gészen büntelen voltmégis elszenvedte azt a 
a büntetést amit az ember érdemelt volna.Kereszthalála megmutatta 
mennyire haragszik Isten a bünre és hogy mit érdemel a bünös. 
Isten nem hagyta bünt büntetés n él k ül.Ö önmagát áldozta fel 
ártatlanul Istennek miértünk/Zsid.9,14/.Isten elfogadta ezt az 
áldozatot és megbékélt velünk.Az Atya vissza fogad minket 
gyermekeivé .Ez az áldozat egyszer s mindenkorra e l egendő volt.
2. M e gszabaditott a bün, Sátán uralmától és a maga uralma 
alá helyezett
C. Az eljövendő Kris z t u s .Krisztus megigérte,hogy ahol ketten
vagy hárman összegyülnek az Ö nevében Ö is ott jelen van. 
Azóta is Krisztussal a gyülekezetben lehet találkozni,ahol 
hirdetik az igét és kiszolgáltatják szentségeket.De azt is 
megigérte,hogy eljön 
A kersztyének minden

itélni:hatalommal és dicsőséggelM t 25,31
időben visszavárták Urukat Jel kv.22,2o.



a Szentháromság személyei közül.Kicsoda a Szent Lélek Isten? 
Isten bennem/Tehát nem távol tőlem,nem felettem,nem mellettem, 
hanem Isten bennem/.A Krisztus Lelke. Jn. 16,14.Krisztus nevében jön. 
Nem külön Lélek.A mestersége az,hogy Krisztusra mutasson.Krisztust 
teszi egyidejüvé.2ooo év aranyhidja.Általa hiszem,hogy itt és most 
beszél velem a Krisztus.Nem hoz ujat.Azt mondja,amit Krisztus 
mondott,emlékeztet.Minde re megtanit/t.i. ami az üdvösséghez 
szükséges/.Minden igazságra elvezérel.Tanit,nevel,növel.Gyermeki 
voltunkra emlékeztet.Megmutatja,hogy mindig szükség van a tanulásra. 
Nem tudunk egyszerre mindent elviselni,azért adagolja az ismeretet. 
Egyszerre nem világosit meg mindent,hanem az egész életre elosztja. 
Isten dolga ismeret is,tudomány Jn.17.3,amelyet tanulni kell.
Egész keresztyén életünkben a Szent Lélek iskolájába járunk.A 
tanulás nem szégyen.Tantárgyaink:bün,igazság,itélet/Jn.1 6 /
A Szentlélek vezetése:Az ember életében szükséges egy vezető.Amikor 
megszületünk erre a világra idegenvezetők egész sora fogad,mint 
egy távoli földrészről érkezett idegent.Egész életünkben nyüzsögnek 
körülöttünk az idegenvezetők és ajánlkoznak szolgálataikkal.Egyik 
vezető kezéből a másikba kerülünk.Ez az emberi élet:kéztől kézig, 
/szüleink,rokonaink,tanitóink,ismerőseink,munkaadóink,élettársunk 
keze/A felnőtt ember életében más vezetők is akadnak:az idő,a pénz 
a kenyérgond,a testi vágyak,érzékiség,emberek stb.de van akit Isten 
Lelke vezérel.Az Istennek fia:keresztyén.A keresztyéneknek is 
vannak elfoglaltságaik mégis van idejük,nekik sincs zsákszámra 
pénzük mégsem a pénz az életcéljuk,nekik is kell imádkozni és 
dolgozni a mindennapi kenyérét;nekik is kell küzdeniük testükkel, 
vannak barátaik,van hitvestársuk,de őket Isten Lelke'vezeti.
Ezek a pünkösdi emberek,a keresztyének,Istennek fiai. 
l.A Sz.Lélek minden körülmények között a Krisztushoz vezet.
Az élet más és más helyzetéből mutat Kri sztusra ,hogy Ö a megoldás 
mindig mindenütt.
2A Szent Lélek az igéhez vagy az ige érdekében vezet.Sohasem ellen
kezik az igével.Ö eleveniti meg az ig ét,az adott helyzetben meg- 
világositja/Birák előtt,papi tanács előtt nehéz körülmények között 
érvényes Jézus igérete:Ne féljetek ,hogy mit fogtok mondani,megadati 
néktek.../
3.A Szent Lélek az Egyházba,a gyülekezetbe vezet. A közösség Lelke, 
Ahol az egyház közösségét rom ják,bomlasztják ott nem a Lélek 
munkálkodik.
Ezeket a tételeket összefoglalva azt kell mondanunk,hogy a Szent 
^élek elsősorban hitünkben segit,ujjáalkot.Da emberi valónkat nem 
szünteti meg,igy akartunkat sem.Nem pótolja a mi döntéseinket. 
Közömbös dolgokba nem szól bele/ruha,cipővétel stb/Nem végez el hely 
tünk soha semmit,amit Isten nekünk parancsol.
Vigyáznunk kell a  belsőhangokkal,sugallatokkal,sejtésekkel,álmokkal, 
apró jelekkel stb. mert ezek rendszerint saját gondolataink.
Ne várjuk  a Lélek vezetését ott,ahol nyilvánvaló az Isten akarata, 
/pl.IV-VI.par./-Végezzük a napi munkánkat becsülettel és hagyjuk,hog 
a Lélek deritsen fényt bennünk és világositsa meg az igét.
A Szent Lélek nem a mi birtokunk. Ö a m i gazdánk,nem mi rendelkezünk 
Vele,hanem Ö mivelünk.-A Lélekért könyörögnünk kell !Luk 11 9-13

V



5.A bünös ember. Az ember eredeti állapota. A félelmes Isten
ember között kezdetben teljes volt a jó viszony.Teremtő és teremtmé  
nye közel voltak egymáshoz,semmi sem választotta el őket egymástól, 
közösségben voltak.Isten beszélt az emberrel,lakóhelyet,munkát 
adott néki.-Ez a helyzet gyökeresen megváltozott az első büneset 
alkalmával /I.Móz.3.!!!/Az ember fellázadt Isten ellen,semmibe vette 
Isten akaratát,engedetlenné vált.Ember és Isten közé odakerült a 
bün,megszakadt a gyermek-szülői kapcsolat.Az ember engedetlensé
gével Isten ellensév e l  lett.Isten haragja alá került..Ennek a 
szörnyü változásnak az okozója nem Isten,hanem egyrészt maga az 
ember másrészt az istenellenes hatalom:a.Sátán.Az OT és UT egyaránt 
beszél arról,hogy a Sátán személyes hatalom,emberfeletti szellemi 
hatalmasság.Az ember a  büneset következtében Isten gyermekéből a 
Sátán szolgája lett./I.J án. 3,8, Jud.6,II.Pét 24-II.Kor,4;4-Mt.4,1-11, 
a Sátán mindig az ember életére tör: gyilkos, emberlő Ján.8,4 -
Luk 8 ,1-15/Hazugság atyja,kétségbeejti az embert,kihasználja az 
ember gyönge pontjait,számtalan lakban tud megjelenni/
A bün következménye:elválasztja az embert Istentől.És 59,2.
Nagyon jól szemlélteti az ember helyzetét a tékozló fiuról szóló 
példázat/Luk 15/A tékozló fiu engedetlenségében elhagyja az atyai 
házat,az Atya pedig engedi,hogy gyermeke végigjárja az engedetlensés 
utját.Ez az ut mindig mélyebbre és mélyebbre visz.Nem Isten utja, 
hanem az ember saját utja.Ez az igazi büntetése Istennek,hogy meg
engedi,hogy az ember a sját utját járja Róm.1,24-32.
Az Istentől elszakadt ember elveszitette Istenképüségét,testének és 
lelkének egységes viszonya megromlott /Gal 5,17/,a természethez 
való viszonya is megromlott /I.Móz 3,17-19/egész élete a bün világáv 
vált,megromlott embertársaihoz való viszonya is /I.Móz 4,9 stb/  
Élete mivel elszakadt Istentől halálra és kárhozatra van itélve. 
Isten haragja alatt áll /Ján 3,36/
6.A kegyelmet nyert bünös ember. A bünben elmerült emberről nem 
feledkezett meg az Isten.Megmentését/üdvösségét/akarja.A távolra 
futott ember után kiált és hivogatja/nem kényszeriti/vissza.Térj 
meg!Térjetek meg!hangzik sokszor szava a Szentirás szerint/Mt.3.2- 
Mt 4,17 stb/.Törvénye által megimerteti velünk büneinket,felfedi 
egész bünös valónkat.A bün megismerése az emberben rettegést és 
töredelmet ébreszt.A megrettent lelkismeretü embernek hirdetteti 
evangéliumát,bünbocsánatát,kegyelmét.Ezzel hitet ébreszt bennünk, 
bizalmat támaszt a reménytelenség helyén.Ágostai hitvallásunk 
szerint a megtérésnek két része van:az egyik a töredele m ,a másik 
a hit.Igy is ki lehet fejezni tehát a megtérést:hivő bünbánat. 
Luther Márton szerint :Amikor a mi Urunk és Mesterünk azt mondta: 
Térjetek meg!azt akarta,hogy a hivek egész élete megtérés legyen.
/ 95 tétel 1,pontja/.A megtérésnek az ideje:a ma,a mindenkori most. 
Nem szabad halogatni.A holnap már nincsen a kezünkben,legfeljebb 
kegyelemből megérhetjük/95 zsoltár,Zsid 3,7-19!!!/.Isten megtérésün 
ben ujra egészen a szolgálatába akar állitani minket 
Egyházunkban gyakran beszélünk megigazulásról .Kevesen értik ezt a 
kifejezést,pedig ez egyházunk központi tanitása.Megigazulni Isten 
előtt annyit jelent,mint igazakká lenni Isten előtt.Hogyan lehetünk 
igazakká?A törvény cselekedeteiből?Nem! Isten ingyen kegyelméből, 
a Krisztus érdeméért.Róm. 3 ,28-Ef. 2,8-lo.-Megigazulásunkban egyedül 
Isten a kezdeményező,cselekvő és végrehajtó-A hivő ember Isten előt 
igazzá lett Krisztusért,de önmagában nem lett bű: telenné.Isten előt 
ujra meg u jra töredelemmel meg kell vallania - büneit. .A törvény szeri 
bünösek vagyunk,az evangélium szerint igazak.Ezért mondja János,hogy 
aki Krisztusban marad nincsen bűne és ugyanakkor,aki magát büntelen 
mondja az önmagát csalja meg/I.Ján.1,8 -I.Ján 3,6/Igy vezetgeti Isten 
a megkegyelmezett bünöst a naponkénti hit és töredelem utján.Ez a 
keskeny ut:a gőg és a kétségbeesés között.
A megtérésre hivó ,bennünket igaznak elfogadó Isten ujjáformálja 
életünket,ezt nevezzük megszentelésnek.A megszentelt élet:harc a bü 
ellen/Mt,lo,34-37/.Gyógyuló betegek vagyunk a Szent Lélek vendég



A keresztyén élet:felszabadultunk a     lól és igazságnak
szolgáivá lettünk Róm 6,18.Isten megszentelő munkájában az egész 
embert átformálja belülről:értelmét,érzelmi világát és akaratát is. 
Hit által az ember élete hasonlóvá lesz a  jó fához ,amely termi a 
a jó gyümölcsöket Mt.7,15-20 ,Gal 5,22-24.Külsőleg semmiben sem 
különbözik a hivő ember a hitetlentől,valójában mégis egy világ 
választja.Cselekedeteit nem kényszer vagy büntetéstől való félelem 
kormányozza,hanem a hitből fakadó gyermeki szeretet és a gyermeki 
engedelmesség.Istennel való kapcsolatunkban ennek a hitnek a 
gyümölcse az imádságos élet,embertársaink felé pedig a szolgáló 
szeretet.
7.A keskeny ut vándora .Miben különbözik az ó ember az uj embertől? 
Abban,hogy hisz.Mi a hit?/v.ö. alapvetés/ Zsid 11,1 .-Honvágy. 
Ragaszkodik az ember ahhoz,hogy Istenhez tartozik.Hü marad eredetéhez 
mennyei hazájáról nem mond le."Hazafelé tart szüntelen a keskeny ut 
nyája..." Énekem az Ur 102.Személyes kapcsolat ,nem tanitás ismerete, 
hanem élő személyes ismeret Jézussal.A jelenre és ajövöre egyaránt 
vonatkozik a hit.Hitre hallás utján jutunk Róm 10,14.A hit tesz 
bennünket igaz,normális emberekké.A hit Istenrehagyatkozás.A hit 
reménység is .I.Pét.l,21.-
A hivő keresztyén élet lélekzetvétele az imádság..Luther azt mondja: 
"A keresztyén ember mestersége az imádkozás..A keresztyén imádság 
csak hitből fakadhat. Zsid.ll,6.Az imádkozásban ugy fordulunk 
Istenhez,mint gyermekek szerető Atyánkhoz.Luther szerint a legneheze 
dolog az igazi imádkozás:sokan nem rettennnek meg a legnehezebb 
munkától sem de az imádságtól menekülnek.Az igazi imádságnak 
hatalmas ereje van:Mt 21,18-22.-Az imádság mindig válasz Isten 
megszólitására.Isten az ige és a szentségek á tál közeledik hozzánk 
ezek által szólit ma" minket,az imádság a hivő ember válasza Isten 
szavára.Ezt leginkább bibliaolvasásunk idején tapasztaljuk:  ugy 
olvassuk a bibliát,hogy nem érzünk nagy vágyat,hogy mindarra 
feleljünk,amit mondott Isten nékünk benne,ugy a Szentirás csak 
betü maradt a számunkra.-A keresztyén imádkozás Jézus hevében való 
imádkozás.Imádságaink fajtái:kérő,hálaadó ,bünvalló imádság.Imádkoz
hatunk közösen is másokkal/teritett asztal,munkakezdés,istentisztet 
stb.alkalom az imádságra/Ahol megszünik az imádság,ott elszárad a 
hit is.Lélekzetvétel nélkül nem élhetünk testileg,imádság nélkül
lelkileg.
A hit harcát vivő ember,a keskeny ut vándora ösztöneit fékezi,Kriszt 
az Ur az életében nem ösztönei./I.Kor.9,24-27/
A hivő ember munkáját Istentől vett hivatásnak tekinti.Az ember 
munkakörébenem véletlenül csöppen bele,hanem Isten hivta el abba és 
Isten állitotta bele.A különböző munkakörökben ugyanannak az 
Istennek szolgálunk /I.Kor.l2,5/Minden munkával Istennek tartozunk 
felelőséggel.A biblia ezt ugy mondja,hogy sáfárok vagyunk.
Luk 16,1-10,I.Kor,4,1-2.Isten munkálkodásra hivott el bennünket.



őket a világból,hanem hogy őrizd meg őket a világban”Jn,17.15.
Jézus igazi tanitványai azóta is a világban élő normális emberek, 
nem különcök,akiknek rendkivüli szokásaik vannak,hanem természetes 
életet élő emberek.Éppen ugy beleilleszkednek a családba,a barátok 
közé,a munkatársak közé,a társadalomba mint minden más ember. 
Mindezekben a természetes emberi keretekben uj szivvel,hittel, 
naponként megu juló élettel élnek.-A család-ról azt tanitjuk,hogy az 
Isten ajándéka.Nem emberi találmány tehát.Alapja a házasság,ame ly 
testi,lelki,erkölcsi életközösség az egész életre szól egy férfi és 
egy nő között.A család szeretetközösség is.Az otthon népe.Szülők és 
gyermekek tartoznak a családba.A szülő Isten helytartója.A gyermek 
helyes magatartása:szeret és tisztelet a szülők iránt.Mind a kettő 
kell.Ha az első hiányzik ugy félelemmel néz a gyermek szülőjére, 
ha a második ugy csak barátjának tekinti.A gyermekek kötelesek 
engedelmeskedni szüleiknek/IV. par./.Testvérek között kell megtanulni 
szolgálni,lemondani,tudomásul venni,hogy nem csak mi élünk a földön.
A család a legjobb előkészitő iskola az életre és a gyülekezetre.
A család asztalközösség is.Ahol Isten asztalt terit számomra.
Nem természetes a teritett asztal,hanem ajándék.Sok munka és sok 
imádság árán terül meg az asztal.Szüleink mögött Isten áll,aki 
rajtuk keresztül teriti a mi asztalunkat:hiszen Ö ad erőt, 
éeletet,szeretet irántunk és a munkára áldást.A családi életre 
fel is kell készülni:lelkileg ugy,hogy sok szeretettel töltekezünk 
meg,testileg ugy hogy tisztán indulunk a házasságba.anyagilag ugy, 
hogy megtanulunk imádkozni és dolgozni a mindennapi kényéért.
A keresztyén embernek is vannak barátai.Mindenek előtt olyanok 
akiket Jézus barátainak nevezhet.Jn 15,13-16
A munkát Isten nem büntetésből adta.Már a bün eset előtt is munkára
rendelte az embert Isten.I.Móz.2,15.Ez is egyik megkülönböztető jel 
ember és állat között.Az ember tud dolgozni.Az állattal csak dolgoz
tatni lehet.Magától nem dolgozik.Az ember munka által szerzi meg az 
uralmat a föld felett I.Móz.1 ,28.-A testi és szellemi munka egyaránt 
munka.A hüsége munka egyszerre Isten és embertársak/társadalom/ 
szolgálata.Pihenni csak annak szabad,aki dolgozott,de annak szabad 
Mk.6,31.-A Szentirás azt tanitja,hogy méltó a munkás a maga jutalmár 
keresetére/Luk.10.7/
Isten az emberi közösség életét és rendjét az államhatalom által 
tartja fenn.Az államhatalom Istentől rendeltetett R . 13,l-7.Ezért 
engedelmeskedni tartozunk neki.Az államhatalom feladata az,hogy 
biztositsa a rendet és ezáltal fenntartsa ,megőrizze és megvédje az 
emberi életét.Az állam uralmának eszköze a kard,a fenyitő hatalom 
A keresztyén ember nemcsak engedelmeskedik a felsőbbségnek,hanem
imádkozik is érte:I.Tim 2,1-4.
9.Az egyház. A Szent Lélek Isten müve,ezért valljuk róla való hitünk 
a harmadik hitágazatban.Az egyház azoknak a serege.akiket a Szent 
Lélek kihivott az evangélium által a bün,halál egyszóval a Sátán 
uralmából Jézus Krisztus uralma al á . Luther azt mondja a Schmalkaldeni 
cikkekben:"A szent hivök és juhok,akik az Ö Pásztoruk hangját hallják 
Az Ágostai Hitvallásban őseink pedig igy határozták meg,hogy mi az 
egyház:”A szentek gyülekezete,melyben az evangéliumot tisztán tanitj 
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki." Egyházunknak a 
története nem a reformációval kezdődik,hanem a pünkösdi csodával!!! 
Az egyház jelenleg szétszakadozottságban él,többszáz felekezetben 
mégis az egy keresztyén anyaszentegyházat hisszük.Az egyház mindvég: 
megmarad,valljuk az Ágostai hitvallásban az UT alapján:Mt,16,18.
A Szent Lélek az egyházban a kegyelmi eszközök által munkálkodik. 
Kegyelmi eszköznek nevezzük az igét és a két szentséget/keresztség, 
urvacsora/.A kegyelmi eszközökön keresztül Isten maga cselekszik 
de kiszolgáltatásukra embereket használ fel.



Isten itélete a bünös ember felett.Mindenki megkapja ezt a fizettsége  
 A halál elől végleg kitérni nem lehet.Ádám bűnesete óta a bünnel 
 együtt öröklődik tovább Ádám minden utódjára/R.5,12;A halálnak a 
fullánkja a félelem.A bün teszi félelmessé a halált.A halál már itt 
a földön elveszitette a fullánkját a hivő ember számára I.Kor 15,54-57/ 
mert aki hisz az nem fél,azt a halál meg nem ölheti,csupán elaltathatja 
a feltámadásig Jn. 11,25-26.
A keresztéyn embert mindenki mástól az is megkülönbözteti,hogy 
reménysége van:/I.Thess.4,13 / Reménységének alapja a Krisztus 
feltámadása I.Kor 15!!!/az egész fejezet/Az Apostoli Hitvallásban 

azt valljuk,hogy a testnek a feltámdás á t  hisszük.Ezt azt jelenti, 
hogy az egész ember feltámadását hisszük,testestől,lelkestől.A feltámad- 
dásban ugyanazok leszünk,akik most vagyunk,de nem leszünk ugyan
olyanok.
Jézus Krisztus megigérte,hogy visszajön itéletet tartani/Mt.24,Mk 13, 
Luk 21./.EZ a figyelmeztetése Jézusnak bennünket állandó készenlétre 
kell hogy inditson./Mt.24,42-Jak 5,8.Krisztus eljövetelének az idő 
pontját nem tudjuk,kiszámitani sem lehet /Ap Csel 1,6-7./
Az itélet számadást jelent.II.Kor 5,loAz itéletben Krisztus megfizet 
kinek kinek cselekedete szerint.Az itéletben az ember sorsa végleg 
megpecsételődik:vagy örök életre vagy örök kárhozatra jut.
Az örökélet teljes boldog életközösség Istennel,az örökkárhozat pedig 
Istentől való végleges és teljes elszakitottság.
Mi keresztyének "Uj eget és uj földet várunk az Ö igérete szerint, 
amelyekben igazság lakozik"II.Pét 3,13.
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Ezt a vázlatot
Hafenscher Károly készitette.


