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I.

1. MIÉRT KÉSZÜLSZ A KONFIRMÁCIÓRA?

AZÉRT KÉSZÜLÖK A KONFIRMÁCIÓRA, MERT MEG VA
GYOK KERESZTELVE ÉS SZÜKSÉGÉT ÉRZEM, HOGY 
ISTEN MEGERŐSÍTSEN HITEMBEN. SZERETNÉK AZ EVAN
GÉLIKUS EGYHÁZ BIZONYSÁGTEVÖ, FELELŐS, ÚR
VACSORÁVAL ÉLŐ TAGJA LENNI.

2. Milyen ígéretet és figyelmeztetést fűzött Jézus Krisztus a ke- 
resztséghez?
M árk evangélium ának végén olvassuk: „Aki hisz és m egkeresz- 
telkedik, üdvözül; aki pedig nem  hisz elkárhozik.” (M árk 16 : 16.)

3. Mi történik a konfirmációi ünnepségen?
a) Elm ondjuk közösen az Apos

toli H itvallást. Jézus m ondja a 
hitvallásról: „Valaki azért val
lást tesz rólam  az em berek

. előtt, én is vallást teszek arró l 
az én m ennyei A tyám  előtt.
Aki pedig m egtagad engem az 
em berek előtt, én is m egtaga
dom azt az én m ennyei A tyám  
elő tt”. (Máté 10 : 32., 33.)

b) Lelkészünk kezét fe jünkre  té
ve megáld bennünket. Jó l meg 
kell jegyeznünk azt a bibliai 
igét, am ellyel megáld. Az egy
háztagságban való megerősítés 
jeleképen kezet is fog m indnyá
junkkal. Azért van szükségünk 
arra, hogy Jézus K risztus sza
vával m egerősítsen bennünket, 
m ert m indnyájan  olyanok va
gyunk, m int az az ember, aki 
így szólt Jézus K risztushoz:
„Hiszek Uram! Légy segítségül 
az én hitetlenségem nek.” (Márk 
9 : 24.)
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c) A konfirm áció ünnepén ve
szünk először úrvacsorát. Pál 
apostol így figyelm ezteti azo
kat, akik az úrvacsorához já 
ru lnak: „Azért aki m éltatlanul 
eszi e kenyeret, vagy issza az 
Ú rnak poharát, vétkezik az Űr 
testé  és vére ellen. Próbálja, 
meg azért az em ber m agát és 
úgy egyék abból a kenyérből és 
úgy igyék abból a pohárból. 
M ert aki m éltatlanul eszik és 
iszik, ítéletet eszik és iszik m a
gának, mivelhogy nem  becsüli 
meg az Ú rnak te s té t”. (I. Kor. 
11 : 27—29.)

4. Az Apostoli Hitvallás.
Hiszek egy Istenben, m indenható A tyában, m ennynek és föld
nek  terem tőjében.
Hiszek a Jézus K risztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi U runk
ban, aki fogantato tt Szentlélektől, született Szűz M áriától, szen
vedett Poncius P ilátus alatt, m egfeszíttetett, m eghalt és eltem et- 
te te tt; alászállt a poklokra, harm adnapon feltám adott halo ttai
ból, felm ent a m ennyekbe, ott ül Istennek, a m indenható A tyá
nak jobbján, ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentiélekben, egy keresztyén anyaszentegyházat, szen
teknek  közösségét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltám adását 
és az örök életet. Ámen.

5. Konfirmációi ének. I. (D allam : Isten felséges . , . )
I.

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.

örök életre hívtál engem 
Bűnösök megváltó Ura: 
Feltárult szent keresztségemben 
A mennyországnak kapuja. 
Átléptem a szoros kaput,
De még előttem áll az út.

Erősíts meg hát, fegyverezz fel 
Ifjúságomnak idején,
Állj mellém, kísérj Szentlelkeddel:
Utamban el ne vesszek én.
S ha véget ér az út, amott
Terítsd meg nékem asztalod! (Scholz László)

II.

Ma újra hűséget fogadok,
Jézus a keresztyénségben,
Hogy szent hitemben megmaradok 
S nevelkedem kegyességben; 
Szentlelkedet buzgón kérem, 
Legyen mindvégig vezérem.

Üdvözítőm, gyenge hívedtől 
Vedd hűség szent fogadását;
Ha a bűn elvon ösvényedtől, 
Törd meg gonosz csábítását.
E nap lesz tanú mellettem,
Hogy a te híveddé lettem.

(Dt. 303 : 1—2. v.)



6. MIT HISZEL AZ EGY KERESZTYÉN ANYASZENTEGYHÄZ- 
RÓL, AMELYNEK A KERESZTSÉG ÁLTAL TAGJA VAGY?

HISZEM, HOGY AZ EGY KERESZTYÉN ANYASZENTEGY- 
HÁZ JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA. VALLOM ŐSEIMMEL, 
HOGY AZ ANYASZENTEGYHÁZ MINDVÉGIG MEGMARAD.

7. Mit tanít a Szentírás az anyaszentegyházról?
Pál apostol azt tan ítja , hogy az anyaszentegyház a Jézus Krisz
tus teste. Feje Jézus Krisztus, mi pedig tagjai vagyunk. I. Ko- 
rin thus 12. fejezetben azt m ondja: ,,Ti pedig a K risztus 
teste vagytok és tag jai.” (27. v.) Róma 12. fejezetben pedig így 
ír: „Azonképpen sokan egy test vagyunk K risztusban, egyenként 
pedig egym ásnak tagjai vagyunk.” (5. v.)

8. Mit vallunk evangélikus őseinkkel az anyaszentegyházról?
Őseinkkel az Ágostai H itvallásban ezt valljuk: „Az egyház a 
szentek gyülekezete, m elyben az evangélium ot igazán tan ítják  
és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.”

9. Miért nevezzük az anyaszentegyházat „szentek közösségének”?
Az anyaszentegyházat a Szentlélek Ú risten terem ti és szenteli 
meg. Ő terem t kapcsolatot köztem és Jézus K risztus között, v a
lam int köztem és a K risztusban hívők között.



10. Hol él a gyülekezet az igével 
és a szentségekkel?
A gyülekezet az igével és a 
szentségekkel az istentisztele
ten  él. Ezért szereti m inden 
gyülekezet a tem plom át.

11. Hogyan él a gyülekezet?
A gyülekezet úgy él, m int Jé 
zus K risztus nyája, amelybe Ö 
rendelt pásztorokat, vagyis 
igehirdetőket. A lelkész m un
katársai a gyülekezet vezeté
sében a felügyelő és az egy
háztanács tagjai.

12. Miből él a gyülekezet?
A gyülekezet Isten igéjéből él. 
Isten  igéje ind ítja  szívünket 
arra , hogy anyagi javainkkal 
is tám ogassuk a gyülekezetei. 
Az adakozás form ája: az offer- 
to rium  és az egyházfenntartó 
hozzájárulás.

in.
13. MIÉRT KERSZTELTEK MEG TÉGED?

JÉZUS KRISZTUS PARANCSA ALAPJÁN KERESZTELTEK 
MEG, AKI MIKOR FELMENT A MENNYEKBE, A KŐVET
KEZŐ PARANCSOLATOT ADTA TANÍTVÁNYAINAK: „NÉ
KEM  ADATOTT MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖL
DÖN. ELMENVÉN AZÉRT TEGYETEK TANÍTVÁNYOKKÁ 
MINDEN NÉPEKET, MEGKERESZTELVÉN ŐKET AZ ATYÁ
NAK, A FIÚNAK ÉS A SZENTLÉLEK ISTENNEK NEVÉBEN, 
TANÍTVÁN ŐKET, HOGY MEGTARTSÁK MINDAZT, AMIT 
ÉN PARANCSOLTAM NÉKTEK: ÉS IMÉ ÉN TIVELETEK 
VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG; ÁMEN.” 
(Máté 28 :18—20.)

14. Lehet-e valaki keresztség nélkül a gyülekezet tagja?
Keresztség nélkül senki sem lehet a gyülekezet tagja. Jézus 
Krisztus mondotta: „Én vagyok az ajtó, ha valaki énrajtam 
megy be megtartatik.” (Ján. 10 : 9.)



15. Mire figyelmeztet a Biblia a keresztséggel kapcsolatban?
A Biblia a rra  figyelm eztet bennünket a keresztséggel kapcso
latban, hogy különbséget kell ten n ü n k  Keresztelő János kereszt- 
sége és a Jézus K risztus álta l rendelt keresztség között. A K e
resztelő János keresztsége csak vízzel való keresztelés volt. 
A Jézus K risztus á lta l rendelt keresztség a Szentlélek ajándéká
ban  részesít. Ezért m ondotta Keresztelő János: „Én vízzel ke
resztellek titeket, de ö  Szentlélekkel keresztel titek e t.” (M árk 
1 :8.)

16. Miért kereszteljük meg már a kis gyermekeket is?
A kis gyerm ekeket azért kereszteljük  meg, m ert Jézus K risztus 
azt m ondta: „Engedjétek hozzám jőni a gyerm ekeket és ne 
tiltsátok  el őket, m ert ilyeneké az Isten országa.” (M árk 10 :14.)

17. Mit tanít a Kis Káté a keresztségről?
A Kis K áté azt tan ítja , hogy a ke
resztség nem  egyszerűen víz, ha
nem  Isten parancsolatával elren
delt és Isten igéjével együtt hasz
nált víz.

18. Miért vetjük el az újrakeresztelést?
Azért, m ert a keresztséget nem  szükséges és nem  is szabad 
m egism ételni. Az ú jrakeresztelés m egveti a gyerm ekkeresztsé- 
get és úgy tesz, m in tha nem  tö rténnék  semmi, am ikor egy kis 
gyerm eket m egkeresztelnek.

19. Hogyan történik a keresztelés?
A keresztelés — ha csak akadálya nincs — istentisztelet kere té
ben történik . A gyerm eket a keresztszülők viszik a keresztelő 
medencéhez. A lelkész elm ondja a keresztelés szereztetési igéit, 
azu tán  kérdéseket intéz a keresztszülőkhöz:

1. Vallj átok-e az Apostoli H itvallással, hogy Isten  A tya, 
Fiú, Szentlélek, Szenthárom ság egy igaz Isten? (Ha nem  
istentisztelet keretében tö rtén ik  a keresztelés, akkor a 
keresztszülők hangosan elm ondják az Apostoli H itvallást 
a lelkésszel.)

2. K ívánjátok-e, hogy ezt a gyerm eket erre  a h itvallásra 
m egkeresztelj em ?

3. Igéritek-e, hogy ezt a  kis gyerm eket ebben a h itben  fog
játok  nevelni?

Végül a kis gyerm eket nevén szólítva ezt m ondja: K eresztellek 
téged az A tyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. 
Am en. — Eközben a gyerm ek fejét három szor m egönti vízzel.
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IV.

20. MI TÖRTÉNT VELED AKKOR, MIKOR MEGKERESZTEL
TEK?
AMIKOR MEGKERESZTELTEK, JÉZUS KRISZTUSÉ LET
TEM. (Gál. 3 : 27.) JÉZUS KRISZTUSBAN ÉLHETEK. IGÉJÉ
BEN ISTEN AZT MONDJA NEKEM, HOGY JÉZUS KRISZ
TUSÉRT ENGEM IS GYERMEKÉNEK TEKINT ÉS AZ Ö 
NÉPE KÖZÉ SZÁMÍT.

21. Tökéletesek-e Isten gyermekei?
B ár a keresztségben Isten gyerm ekévé lettem , kísértenek a bű
nök. De hiszem, hogy a keresztségben Isten kegyelmébe fogadott 
és naponta segít igéjével és Szentlelkével.

D ürer képe: A lovag, a halál és az ördög.



22. Amikor a bűn, a halál és a kísértő szorongat, milyen igék erősí
tenek?
K ísértéseim ben Istennek ilyen igéire tám aszkodhatom :
Ézsaiás próféta m ondja: „Ne félj, m ert m egváltottalak, neveden 
h ív talak  téged, enyém  vagy.” (Ézsaiás 43 :1.)
P ál apostol m ondja: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
(Róma 8 : 31.)
A Zsidókhoz ír t  levélben ezt olvassuk: „Mi nem  vagyunk a 
m eghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem  a hitéi, hogy 
életet nyerjünk .” (Zsidó 10 : 39.)

23. Mit ád, vagy mit használ a keresztség?
A Kis K átéval vallom, hogy a keresztség végzi a bűnök bocsá
natát, m egszabadít a haláltó l és az ördögtől, s örök üdvösséget ad 
m indazoknak, akik hiszik azt, am it Isten  igéje és Ígérete mond.

24. Hogyan erősítette Luther Mártont nehéz óráiban a keresztsége?
L uther M ártont am ikor k ísértés szorongatta, vagy félelem  gyö
törte, m agában ezeket a szavakat ism ételte, vagy k ré tával ezt 
írta  asztalára: „meg vagyok keresztelve”. Ezzel azt m ondta: 
én Jézus K risztus á lta l Istené vagyok!

25. Szkárosi Horvát András tállyai lelkész éneke 1550-ből:
Semmit ne bánkódjál 
Krisztus szent serege,
Nem árthat teneked 

senki gyűlölete.
A világ ellened 
Akármiig kegyetlen  
Ne félj, Krisztus nem hagy 
Tégedet szégyenben.

Királyi nemzet vagy, 
Noha csak kicsiny vagy. 
Atyádnak kegyelme 
Irántad igen nagy. 
ö  szent Fia által 
Te is fia lettél 
Es dicsőségében 
Már te is részt vettél.

(Dt. 258 : 1—2. v.)

V.

26. MIRE KÖTELEZ A KERESZTSÉG?
A KERESZTSÉG ARRA KÖTELEZ, HOGY Ü J ÉLETBEN 
JÁRJUNK.

f
Mit tanít a Kis Káté az új életről?
A Kis K áté szerint a keresztvízbe m erítés azt jelenti, hogy a 
bennünk lévő régi em bernek naponkénti bűnbánattó l és meg
téréstő l vízbe kell fulladnia és m eghalnia m inden bűnével 
és gonosz kívánságával együtt. Viszont naponként új em bernek 
kell előjönnie és feltám adnia, hogy Isten  előtt igazságban és 
tisztaságban örökké éljen.

27. Hogyan végezhet a víz ilyen nagy dolgokat?
Nem a víz végzi, hanem  Isten igéje, m ely a vízzel együtt van 
és a hit, m ely bízik a vízzel egyesített igében. M ert a víz Isten
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igéje nélkül csak víz és nem  keresztség. Isten igéjével együtt 
azonban keresztség, vagyis kegyelem ben gazdag víz és a „Szent
iélekben való ú jjászületés fü rdő je”.

28. Miért kötelez új életre a keresztség?
P ál apostol azt m ondja a Róma- 
beliekhez íro tt lvél 6. részében: 

„Nem tudjátok-e, hogy akik meg
kér esztelkedtünk K risztus Jézus
ba, az Ö halálába kér esztelkedtünk 
meg? E ltem ettettünk  azért ővele 
együtt a keresztség álta l a halál
ba, hogy m iképpen feltám asztato tt 
K risztus a halálból az A tyának di
csősége által, azonképpen mi is új 
életben já rju n k .” (3—4. v.)

29. Hogyan járhatunk új életben?
Űj életben úgy já rha tunk , ha h it 
álta l Jézus K risztus él bennünk, 
mi pedig Őbenne élünk. Pál apos
tol ezt m ondja a Galáciabeliekhez 
ír t  levél 2. részében: „Krisztussal 
együtt m egfeszíttettem . Élek pedig 
többé nem  én, hanem  él bennem  
a Krisztus. Amely életet pedig 
m ost testben élek, az Isten Fiában 
való h itben élem, aki szeretett en
gem és önm agát adta érettem .” 
(20. v.)

30. Hogyan jelképezi a Luther-rózsa az új életet?
A L uther-rózsa az új életet fehér rózsaszirm okkal jelképezi. 
Jelen tését így szedték versbe:

31. £nek:

Rózsákon já r  K risztus híve, 
Ha keresztet hordoz szíve.

Vessétek le mindannyian 
A gyötrelmes kétséget;
Maga mondja: bízzál fiam, 
Hited megtartott téged.
Ki hisz s megkeresztelkedett, 
Mennyország nyílt meg a felett, 
Hogy soha el ne vesszen.

(Dt. 350 : 5. v.)

Krisztus halálra adatott 
A mi sok bűneinkért,
De harmadnap feltámadott 
Megigazulásunkért.
Örvendjünk mi mindezen, 
Istennek hála legyen; 
Mondjunk neki dicséretet, 
Zengedezzünk víg éneket!

(Dt. 207 : 1. v.)
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VI.

32. MIÉRT AZ ATYÁNAK, FIÚNAK, ÉS SZENTLÉLEKNEK NE
VÉBEN KERESZTELTEK MEG TÉGED?
AZÉRT KERESZTELTEK AZ ATYÁNAK, FIÚNAK ÉS SZENT
LÉLEKNEK NEVÉBEN, MERT JÉZUS KRISZTUS ÍGY PA 
RANCSOLTA, ÉS MERT A MI ISTENÜNK JÉZUS KRISZTUS 
KINYILATKOZTATÁSA SZERINT ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEK, 
SZENTHÁROMSÁG EGY IGAZ ISTEN.

33. Kicsoda az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy igaz Isten?
Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szenthárom ság egy igaz Isten egy 
Isten és nem  három . A m int m egkülönböztetjük a nap nagysá
gát, fényét és melegét, de közben m indig ugyanarra  a napra  
gondolunk, úgy az egy igaz Isten is három  szem élyben lép 
elénk: m int Atya, Fiú és Szentlélek.

ATYA

34. Mi a különbség az egy igaz Isten és az istenek között?
Az egy igaz Isten és az istenek között az a különbség, hogy a mi 
Istenünk a Jézus K risztus A tyja, aki Szentlelkével h ite t ébreszt 
bennünk, az istenek pedig bálványok. Az egy igaz Isten azt 
m ondja nékünk: Én, az Ür, vagyok a te  Istened — és hozzáfűzi 
parancsolatát: Ne legyenek más isteneid!

35. Mi a bálványimádás?
A bálványim ádás azt jelenti, hogy az em ber a Terem tő helyett 
terem tm ényt imád. Nemcsak lá tható  dolgok válhatnak  bálvá
nyainkká, hanem  láthatatlanok  is, m in t pl. szépség, hatalom , 
gazdagság. M inden bálvány, am it Istennél jobban félünk és sze
re tü n k  és am iben Istennél jobban bízunk.

36. Melyik énekkel magasztaljuk a Szentháromságot?
Ezzel az énekkel:

Atya, Fiú és Szentlélek 
Téged áldjon minden lélek.
Téged dicső Szentháromság 
Dicsérjen az egész világ. (Dt. 291 : 4. v.)
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37. Melyik az egyház legősibb Szentháromságot magasztaló éneke?
Az egyház legősibb Szenthárom ságot m agasztaló éneke az ősi 
„Te D eum ” (Téged Isten). M agyarul így hangzik:

Téged Üristen az igaz hitben 
Áldunk, magasztalunk,
Atya, Fiúnak y
Szentiéleknek vallunk. (Dt. 250 :1. v.)

VII.

38. HONNAN ISMERED MEG AZ EGY IGAZ ISTENT?

AZ EGY IGAZ ISTENT A TELJES SZENTÍRÁSBÓL, VAGYIS 
AZ ÓSZÖVETSÉGBŐL ÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBŐL ISMEREM 
MEG.

39. Miért csak a Szentírásból ismerhetjük meg az egy igaz Istent?

A zért ism erhetjük  meg csak a 
Szentírásból az egy igaz Istento, 
m ert az egész Szentírás, — tehá t 
az Ószövetség is — Jézus Krisz
tusról tesz bizonyságot. Jézus 
K risztus azt m ondta: Az Istent 
soha senki nem  lá tta ; az egyszü
lö tt Fiú, aki az A tya kebelében 
van, az je len te tte  ki őt. (János 
1 :18.)

40. Hogyan tesz bizonyságot a Biblia Jézus Krisztusról?
A Biblia úgy tesz bizonyságot Jézus Krisztusról, hogy az Ószö
vetség elm ondja Izrael népének történetét. Ezt a népet ugyanis 
Isten  Jézus K risztus szám ára választotta ki. — Az Újszövetség 
pedig az apostolok bizonyságtételét ír ja  le Jézus K risztus felől.

41. Mit kell tudnunk a Bibliáról?
A Biblia egész kis könyvtár. Az Ószövetségben 39, az Újszövet
ségben 27 könyv van, összesen tehá t 66 könyv. Ezeket a köny
veket különböző korokban tekercsekre írták. Az ószövetségi te
kercsek héber nyelvűek és a babiloni fogság idején foglalták 
össze azokat egy könyvbe. Az újszövetségi tekercsek görög nyel
vűek és a Kr. u. II. században gyűjtö tték  őket össze. L uther 
M árton az egyház becsületbeli fe ladatának lá tta  azt, hogy a 
B ibliát m inden nép a maga nyelvén olvashassa. Az ő bibliafor
dító m unkája  óta az egész keresztyénség állandó feladatává vált 
a  bibliafordítás. Az első m agyarnyelvű nyom tatott Újszövetség 
Szilveszter János műve. Fordításához bevezetésül verset írt 
ezen a címen: „Az m agyar népnek.” Ez az első deákos vers
m értékben ír t  m agyar vers. A legelterjedtebb m agyar fordítás 
K árolyi G áspáré (1590.)
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KCZDEmN TEREMTI 
isten atl eget és a földet.

i.Mói.it

KEZDETBEN VALA 
AZ ICC...

JAM |,1

AZ MAGYAR NÉPNEK

Próféták által szólt néked régen az Isten,
Az, kit ígért, imé végre megadta Fiát.
Buzgó lélekkel szól most is néked ezáltal,
Kit hagy a, hogy hallgass, kit hagy a, hogy te kövess. 
Néked ezért ez lön prófétád, doktorod ez lön, 
Mestered ez most is, melyet az Isten ada.
Ez próféta szavát hallgasd, mert téged az Isten 
Elveszt és nyomós itt nem lehet az te neved.
Itt ez írásban szól mostan néked ezáltal 
Hűtre hiú mind, hogy senki se mentse magát,
Azki zsidóul és görögül és végre deákul 
Szól vala régen, szól néked az itt magyarul.
Minden népnek az ő nyelvén, hogy minden az Isten 
Törvényén éljen, minden imádja nevét.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz. 
Itt vagyon az tudomány, mely örök életet ad.
Lelki kenyér vagyon itt, melyben mikor eszel, örökké 
Élsz, mely az mennyből szállá, halálra mene.
Azki teremt téged s megvált, örök életet is ad 
Ez szent által; nincs több bizodalmád azért.
Ennek azért szolgálj mindenkor tiszta szíveddel, 
Ennek mindenkor tégy igaz áldozatot.
Tégedet ez hozzá viszen és nem hágy, mikor ígymond: 
Boldogok, eljöjjetek, vesszetek el, gonoszok.

42. Melyek a Biblia könyvei?
I. ÓSZÖVETSÉG

Mózes írt öt könyvet: Elsőt teremtésről,
Másodikat zsidók kijöveteléről,
Harmadikat Lévi nemzete tisztéről,
Negyediket a nép megszámlált rendéről;



ötödikbe tette a törvénynek mását.
Azután Józsué vagyon és a Bírák,
Ruth könyve, Sámuel, Királyok, Krónikák, 
Két-két könyvben írják a zsidóknak dolgát. 
Ezsdrás, Nehemiás, Eszter, Jób sorára 
Következik Dávid 150 zsoltára.
A bölcs salamoni Példabeszédekre 
Jön a Prédikátor s Énekek Éneke.
Erre Ezsaiás s Jeremiás mennek,
Siralmai jővén aztán ugyanennek.
Aztán Ezékiel, Dániel, Hozseás,
Joel, Amos után Abdiás és Jónás.
Mikeásról Náhum, Habakukra térünk, 
Sofoniás után Aggeushoz érünk.
Már csak Zakariás, Malakiás jőnek,
S ezzel vége az Ószövetség könyvének.

II. ÚJSZÖVETSÉG
Négy evangélisták irtanak: Szent Máté,
Márk, Lukács és János, ezeket követé 
Apostolok dolga, azután Szent Pálé 
Tizenhárom levél, melynek rendje ime:
Rómába írt egyet, kettőt Korinthusba.
Galatákhoz egyet, egyet Efezusba,
Filippi, Kolossé, Thessalonikába
Kettőt írt, kettőt vett Timotheus számba,
De Titus, Filemon, Zsidók kaptak egyet 
Jakab is írt egyet. Péter kettőt szerzett,
Hármat hagyott János, Judás egy részecskét,
Végre János szerzé Jelenések könyvét.

43. Hogyan olvassuk a Bibliát?
1. Türelem m el és k itartással: időt kell szakítanunk olvasására.
2. A lázattal: h itte l és engedelmességgel kell fogadunk az igét.
3. Reménységgel: bíznunk kell abban, hogy m egértjük, am it Isten 

mond.

44. Ének:
Jövel Szentlélek Isten, 
Tarts meg minket igédben; 
Ne legyünk setétségben, 
Maradjunk igaz hitben.

Szenteld meg mi szívünket, 
Világosítsd elménket,
Hogy érthessük igédet,
Tanító mesterünket.

(Dt. 286 :1—2. v.)

VIII.

45. HOGYAN TEREMTETTE ISTEN A VILÁGOT?
ISTEN IGÉJÉVEL SZERETETBŐL TEREMTETTE A VILÁ
GOT. MI GYERMEKEI VAGYUNK. AZT AKARJA, HOGY 
SZERESSÜK ÖT ÉS SZERESSÜNK MINDEN EMBERT.
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46. Mit tanított Jézus a szerétéiről?
Jézus m ondta: Szeresd az U rat, a te  Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, m in t 
m agadat. (Máté 22 : 37—39.)

47. Mi volt Isten első szava a teremtéskor?
A Biblia első lap ján  olvassuk, hogy Isten a világ terem tésekor 
így szólt: Legyen világosság! (I. Mózes 1:3. )

48. Miért mondta Isten a teremtéskor: Legyen világosság?
Isten azt akarja, hogy a világ világosságban, vagyis az Ő sze- 
re te tében  éljen. Ezért m ondotta: Legyen világosság! Jézus is 
azt m ondta m agáról: Én vagyok a világ világossága. (János 
8 : 12.)

49. Ad-e természettudományos leírást a Biblia a világ és az ember 
keletkezéséről?

A Biblia nem  ad term észettudo
mányos m agyarázatot a világ és 
az em ber keletkezéséről, hanem  
Istenről beszél és arról, hogy mi 
a célja Istennek velünk és a vi
lággal. A Biblia egész üzenete el
lipszishez hasonlít, m elynek két 
gyújtópontja van: Isten és az em 
ber, de egy középpontja: Isten 
szeretete.

50. Hogyan teszünk vallást a teremtő Istenről a Kis Kátéban?
Hiszem, hogy Isten te rem te tt engem m inden terem tm énnyel 
együtt. Ő ad ta  testem et, lelkem et, szememet, fülem et és m inden 
tagom at, értelm em et és m inden érzékem et és ezeket m ost is 
fenn ta rtja . Ezért ad nekem  ru h á t és lábbelit, é te lt és italt, házat 
és gazdaságot, feleséget és gyerm eket, szántóföldet, barm ot és 
m indenféle jót. Testem et s életem et naponként m indennel bőven 

_ ellátja  s táplálja. Megoltalmaz m inden veszedelem ellen. Meg
véd és megőriz m inden gonosztól. És m indezt csupán atyai, 
isteni jóvoltából s irgalm asságából cselekszi, és én a rra  sem ér
demes, sem méltó nem  vagyok. M indezért én neki hálával és 
dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom . Ez így 
igaz!

51. Ének:
Mennynek, földnek teremtője,
Oh szentséges Háromság,
E világnak éltetője,
Véghetetlen boldogság!
Te bölcs rendelésednek 
A menny és föld engednek. (Dt. 49 :1. v.)
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52. Megismerhetjük-e Istent:

a természetben?

önm agunkban?

Isten keze m unkálkodik a term é
szetben, a népek történetében és 
lelkiism eretünkben is. De csak 
igéjében ism erhetjük  meg ö t, m ert 
o tt nyilatkoztatja  ki m agát ne
künk.

16
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IX.

53. HONNAN TÁMAD A SOK GONOSZSÁG ÉS NYOMORÜSÁG, 
AMELYET SAJÁT MAGUNKBAN ÉS AZ EGÉSZ FÖLD
KEREKSÉGEN MEGTALÁLUNK?

A SOK GONOSZSÁG ÉS NYOMORÚSÁG ONNAN TÁMAD, 
HOGY MINDNYÁJAN OLYANOK VAGYUNK, MINT ÁDÁM.
a d á m  n e m  b íz o t t  i s t e n  s z e r e t e t é b e n  é s  h a l l g a 
t o t t  A KÍSÉRTŐ SZAVÁRA. EZ A BŰN.

54. Mit művel a bűn?
A bűn elszakítja az em bert Istentől és a m ásik em bertől. Fog
lyul ejt, m agánosakká és boldogtalanokká tesz bennünket. Pál 
apostol ezt m ondja: Ne tévelyegjetek, Isten nem  csúfoltatik  meg. 
M ert am it vet az em ber, m ajd azt ara tja . (Gál. 6 : 7.)

A BŰN 
NYOMORBA

DÖNT

55. Mi a bűn következménye?

A bűn következm énye egy erős 
rablánc ra jtunk , am elynek ilyen 
láncszemei vannak: kísértések, 
szenvedések, betegségek, katasz
trófák, kizsákmányolás, gyűlölkö
dés,
a népek békés együttélésének vég
telen megnehezítése, háború.
A lánc vége a bilincs: a halál. 
Isten igéje azt m ondja: A bűn 
zsoldja a halál. (Róma 6 : 23.)

17



56. Miért lett Jézus Krisztus mindenben hasonlóvá hozzánk, kivéve 
a bűnt?
Jézus K risztus azért le tt a bűn t kivéve m indenben hasonlóvá 
hozzánk, hogy szabadítónk és példaképünk legyen.

57. Hogyan ébreszt bűnbánatot bennünk a szabadító Jézus Krisz
tus?
A szabadító Jézus K risztus úgy ébreszti fel bennünk a bűn
bánatot, hogy a szabadulás rem ényét is m eggyújtja szívünkben. 
Ezért k iá lto tt Pál apostol így hozzá: „Oh én nyom orult ember! 
Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? H álát adok 
Istennek a Mi U runk Jézus K risztus á lta l.” (Róma 7 : 24—25.)

58. Miben példaképünk Jézus Krisztus?
Jézus K risztus az igazi em ber példaképe. Ő az egyetlen em ber 
Ádám  óta, aki betö ltö tte  Isten akaratát.

59. Hogyan leplezi le Isten bűneinket?
Isten bűneinket törvényével, vagyis a T ízparancsolattal leplezi 
le. A T ízparancsolatot Isten azért adta, hogy

1. korlát legyen, am ely védi a m á
sik em ber életét a mi bűneink
től,

2. tükö r legyen, am elyben m eglát
h a tju k  bűneinket,

3. iránytű legyen, amely eligazít 
Isten akarata felől.

60. Hogyan hangzik Isten Tízparancsolata?
Isten Tízparancsolata Mózes második könyvében a 20. részben 
van feljegyezve. Rövid formájában így hangzik:
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Bevezetés: Én vagyok az Űr, a te  Istened!
1. Ne legyen m ás Istened!
2. Ne vedd hiába Istened nevét!
3. Szenteld meg az ünnepnapot!
4. Tiszteld a tyádat és anyádat!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodjál!
7. Ne lopj!
8. Ne tégy felebarátod ellen ham is tanúbizonyságot!
9. Ne kívánd felebarátod házát!

10. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgáló 
leányát, barm át, vagy bárm iféle tu lajdonát!

61. Ének:
Bűnösök hozzád kiáltunk 
A mélységből, nagy Isten,
Oh hallgass meg, kérünk, ne hagyj 
Elveszni bűneinkben.
Ha te mind azt számba veszed,
Amit vétettünk ellened:
Ki állhat meg előtted? (Dt. 349 :1. v.)

X.

62. BŰNÖSÖK VAGYUNK ÉS EZÉRT ISTEN HARAGSZIK RÁNK. 
MIÉRT LEHETÜNK MÉGIS BOLDOGOK MÁR ITT A FÖL
DÖN?
AZÉRT LEHETÜNK BOLDOGOK MÁR ITT A FÖLDÖN, 
MERT ISTEN KEGYELME NAGYOBB A MI BŰNÜNKNÉL.

63. Hogyan hirdeti a Biblia számunkra Isten kegyelmét?

János evangélium ának 3. részében 
a 16. versben van m egírva:
ÜGY SZERETTE ISTEN A VILÁ
GOT, HOGY AZ Ö EGYSZÜLÖTT 
FIÁT ADTA, HOGY VALAKI 
HISZ ŐBENNE, EL NE VESSZEN,
HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.

64. Hogyan teszünk vallást Isten kegyelméről?
L uther M ártonnak a 130. zsoltárról ír t  énekével valljuk  mi is:

Akármiig sok a mi bűnünk,
Még több az XJr kegyelme;
Kész ö  mindig, hogy a bűnöst 
Kezével felemelje.
Ö Izrael hű pásztora,

' A  nyáj az ő tulajdona,
Ö a mi szabadítónk. (Dt. 349 : 5. v.)



65. Miért adta Ézsaiás próféta a Szabadítónak ezt a nevet: Immá- 
nuél?
Im m ánuél azt jelenti: V elünk az Isten. Jézus K risztusban Isten 
velünk van, annak  ellenére, hogy bűneinkkel m indnyájan  ellene 
fordultunk.

66. Természetes az, hogy Isten velünk van?
Nem. Ez valóban csoda, Isten irgalm assága, m ert Ö maga álla
p íto tta  meg ró lunk: M indnyájan elhajoltak, egyetem ben ha
szontalanokká le ttek ; nincs aki jó t cselekedjék, nincsen csak 
egy is. (Róma 3 :12.)

67. Hogyan dicsérték a betlehemi angyalok Istent nagy irgalmas
ságáért?
A betlehem i angyalok ezzel az énekkel dicsőítették Isten t nagy 
irgalm asságáért: Dicsőség a magasságos m ennyekben Istennek 
és a földön békesség és az em berekhez jóakarat. (Lukács 2 : 14.)

68. Hogyan dicsőítette Luther Márton Isten kegyelmét?
Jer, örvendjünk keresztyének,
Jer, énekeljünk vígan;
Gyülekezzünk ifjak, vének,
Az Ür szent hajlékibán;
Ki atyai szerétéiből 
Megváltott veszedelmünkből,
Dicsérjük hálaadással. (Dt. 351 : 1. v.)

69. Kiket mondott Jézus boldogoknak a földön?
Jézus a Hegyi-beszéd bevezetésében így tan íto tta  tan ítványait:

1. Boldogok a lelki szegények: m ert övék a m ennyek or
szága.

2. Boldogok akik sírnak: m ert ők m egvígasztaltatnak.
3. Boldogok a szelídek: m ert ők örökségül b írják  a földet.
4. Boldogok, akik- éhezik és szomjuhozzák az igazságot: 

m ert ők m egelégíttetnek.
5. Boldogok az irgalm asok: m ert ők irgalm asságot nyernek.
6. Boldogok, akiknek szívok tiszta: m ert ők az Isten t meg

látják .
7. Boldogok a békességre igyekezők: m erf ők az Isten fiai

nak  m ondatnak.
8. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: 

m ert övék az Istennek országa.
M áté 5 : 3—10.

XI.

70. MIÉRT MONDTA JÉZUS KRISZTUS MAGÁRÓL, HOGY Ö AZ 
ÜT ÉS NÁLA NÉLKÜL SENKI SEM MEHET AZ ATYÁHOZ?
JÉZUS AZÉRT MONDTA: ÉN VAGYOK AZ ÜT, — HOGY 
HIGYJÜNK BENNE ÉS FOGADJUK EL, HOGY MÁS ÚTON 
NEM JUTHATUNK ISTENHEZ.
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71. Hogyan kísérli meg az ember azt, hogy Istent más úton is el* 
érje?
Az em ber sa já t e rejéből,vallásos cselekedetekkel igyekszik Isten 
színe elé járu ln i.

72. Melyek ezek a vallásos cselekedetek?
Az em ber a legkülönfélébb vallásos cselekedetekkel akar érdé-* 
m eket szerezni Isten előtt. Ilyeneknek gondolja az áldozatot, a 
szenvedést, a törvény betöltését, az im ádságot, a böjtölést, aá 
alam izsnálkodást a keresztyén em ber életében is. K risztusban 
való h it nélkül ezek m ind hiábavalóságok és nem  vezetnek 
Istenhez.

73. Mit mond a Biblia mindarról, amit a vallásos ember a maga 
érdemének tekint?
Pál apostolnak az Efézusbeliekhez íro tt levele 2. részében ezt 
olvassuk: Kegyelemből ta r ta tta to k  meg, h it által; és ez nem  
tő letek van: Isten ajándéka ez; nem  cselédetekből, hogy 
senki ne kérkedjék. (8—9. v.)

74. Miért van annyiféle vallás a világon?
Az em bernek hiányzik Isten és ezt a h iány t sokféleképpen igyek
szik pótolni; ezért van annyiféle vallás.

75. Miért nem tekintjük Jézus Krisztust újabb vallás alapítójának?
Jézus K risztus nem  vallásalapító, hanem  bűnbocsánatot és üd
vösséget hozott m inékünk. így le tt közbenjáró Isten és em ber 
között.

76. Mi a különbség az emberi vallásosság és a hit között?
Az em beri vallásosság és a h it között nem  csak különbség van, 
hanem  ellen tét is. Az em beri vallásosság úgy beszél, m int a 
farizeus: Isten! hálát adok néked, hogy nem  vagyok olyan m int 
a többi ember. — A h it beszéde pedig úgy hangzik, m int a 
vámszedő im ádsága: Isten! légy irgalm as nékem  bűnösnek. 
(Lukács 18 : 9—14.)

77. Mit mond Jézus azoknak, akik nélküle belefáradtak hiábavaló 
vallásoskodásukba?

Jézus m ondja: Jö jje tek  énhozzám 
m indnyájan, akik m egfáradtatok 
és m egterheltettetek . (Máté 11 : 28.)
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78. Ének:
A jócselekedet, erény 
Nem segített énrajtam;
Nem enyhített lelkem sebén, 
Bár imát morzsolt ajkam. 
Jaj! nem leltem vigasztalást, 
Enyészet rémes sírja várt 
S a borzalmas ítélet.

XII.

De áldom jó Istenemet,
Ki megkönyörült rajtam 
S megengedte, hogy fejemet 
Hű kebelére hajtsam;
Atyai szívét mutatá  
S megmentésemre azt adá,
Mi néki legdrágább volt.

(Luther Dt. 351 : 3—4. v.)

79. HOGYAN VALLÓD MEG A MI URUNKBA, A JÉZUS KRISZ
TUSBA VETETT HITEDET?

A KIS KÁTÉVAL VALLOM: HISZEM, HOGY JÉZUS KRISZ
TUS — AZ ATYÁTÓL ÖRÖKTŐL FOGVA SZÜLETETT 
VALÓSÁGOS ISTEN ÉS A SZÜZMÁRIÁTÓL SZÜLETETT 
VALÓSÁGOS EMBER — AZ ÉN URAM, AKI ENGEM EL
VESZETT ÉS MEGÍTÉLT EMBERT MEGVÁLTOTT, VAGYIS 
MINDEN BŰNTŐL, A HALÁLTÓL ÉS AZ ÖRDÖG HATALMÁ
BÓL MEGSZABADÍTOTT ÉS MAGÁÉVÁ TETT, NEM ARANY
NYAL, SEM EZÜSTTEL, HANEM SZENT ÉS DRÁGA VÉRÉ
VEL, ÁRTATLAN SZENVEDÉSÉVEL ÉS HALÁLÁVAL, HOGY 
EGÉSZEN AZ ÖVÉ LEGYEK, AZ Ö ORSZÁGÁBAN Ö 
ALATTA ÉLJEK  S NÉKI SZOLGÁLJAK ÖRÖK IGAZSÁG
BAN, ÁRTATLANSÁGBAN ÉS BOLDOGSÁGBAN, MERT Ő 
FELTÁMADOTT A HALÁLBÓL, ÉL ÉS URALKODIK 
ÖRÖKKÉ. EZ ÍGY IGAZ!

I. KICSODA ]£2US KRISZTUS?
UTEN EMBER
AZ ÉN ^  URAM

II. MIT TETT ÉRTEIM?
MEGVÁLTOTT
M STÖLP. böntöl, haláltól, ördögtől
mivel ? Ártatlan szenvedésé

VÉL ES HALÁLÁVAL
«IMIÉRT T E T T E -*?4-

HOGY ÉH EGÉSZEIN W  AZ Ö V É  «GYEK



80. Hogyan vallották meg az apostolok Jézus Krisztusba vetett 
hitüket?
M ikor Jézus m egkérdezte a tan ítványoktó l: Ti pedig kinek 
m ondotok engem ? — P éte r apostol nevükben így szólt: Te vagy 
a K risztus, az élő Istennek Fia. (Máté 16 : 16.) — A h ite tlen 
kedő Tam ás pedig leborult a fe ltám adott Jézus előtt és ezt a 
h itvallást m ondta: Én U ram  és én Istenem ! (János 21 :28.)

81. Miért neveznek bennünket ágostai hitvallású evangélikusoknak?
Azért neveznek bennünket ágostai h itvallású  evangélikusoknak, 
m ert a mi őseink a reform áció idején, 1530-ban, Ágosta városá
ban te ttek  vallást h itükrő l a császár és a birodalm i gyűlés előtt. 
A vallástétel szövegét L u ther b a rá tja  és m unkatársa  — Me- 
lanchton Fülöp — készítette  el. Ezt a h itvallást nevezzük Ágos
ta i H itvallásnak.

XIII.

82 MIT JELENT EZ A SZÓ: KRISZTUS?
A KRISZTUS SZÓ FELKENTET JELENT. ISTEN AZ Ö FIÁT 
A VÁLASZTOTT NÉP PRÓFÉTÁJÁVÁ, PA PJÁ V Á  ÉS K I
RÁLYÁVÁ KENTE FEL ÉS ÍGY TETTE ÖT AZ EGÉSZ VILÁG 
ÜDVÖZÍTŐJÉVÉ ÉS URÁVÁ.

83. Miért hívják Jézust felkentnek?
Az Ó testam entom ban a prófétákat, papokat és k irályokat olaj
ja l kenték  fel. Az olajjal való m egkenetés náluk  a Szentlélek 
elnyerését jelképezte. Jézus azért felkent, m ert Isten  betö ltö tte  
Ö t Szentlelkével.

84. Hogyan tett vallást Jézus Krisztus arról, hogy ö  az Isten fel
kentje?
Jézus K risztus a názáreti zsinagógában ezt m ondta: Az Ú rnak 
Lelke van  rajtam , m ivelhogy felkent engem  . . .  (Luk. 4 :18.)

85. Mi a Krisztus-monogramm?

Zsidó nyelven a felkentet „messi- 
á s”-nak  (masijah), görögül „chris- 
tos”-nak m ondják. A „christos” 
kezdőbetűiből chi (X) és ro (P) be
tűkből képezett jelképet nevezzük 
K risztus-m onogram m nak.
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86. Miért neveznek minket keresztyéneknek?
A „keresztyén” szó a „christianos” görög szóból szárm azik és 
azt jelenti: Krisztus-követő. Jézus követőit először A ntiochiá- 
ban nevezték keresztyéneknek. (Ap. Csel. 11 : 26.)

87. Miért nevezte Jézus tanítványait a világ világosságának? (Máté 
5 :10.)

Jézus azt akarja, hogy tan ítványai 
világítsanak, vagyis hirdessék 
m indazt, am it ö  te tt  és tan íto tt. 
A m int az olaj táp lálja  a mécsest, 
hogy világítson, úgy tölti be Jé 
zus szívünket Szentlélekkel, hogy 
égjen és világítson hitünk.

88. Ének:
Jöjj népek Megváltója! 
így kér a föld lakója, 
Jöjj lelkünk drága fénye, 
Szívünk édes reménye!

Jöjj te, az égnek szentje,
Az Atya egy felkentje,
Jessének bimbós ága,
Szűzi kebel virága!

(Dt. 105 :1 —2. v.)

XIV.

89. HOGYAN LETT AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS 
ÜDVÖZÍTŐNKKÉ?

AZ ŰR JÉZUS KRISZTUS AZÁLTAL LETT A MI ÜDVÖZÍ
TŐNKKÉ, HOGY Ö, AKI ÖRÖKTŐL FOGVA AZ ATYÁNÁL 
VOLT, AZ IDŐK TELJESSÉGÉBEN EMBERRÉ LETT ÉS A 
MI TESTVÉRÜNKKÉ LETT.

János evangélista Jézus születésé
nek tö rténe té t röviden így fog
lalja össze: Az Ige testté  le tt és 
lakozék m iközöttünk. (János 1 :14) 
— Pál apostol pedig így ír: ö n 
m agát m egüresítette, szolgai for
m át ve tt fel, em berekhez hasonló
vá lett. (Filippi 2 : 7.)

90. Hogyan ír János evangélista és Pál apostol Jézus születéséről?



91. Miért lett Isten emberré Jézus Krisztusban?
Isten azért le tt em berré Jézus K risztusban, hogy elvegye tő lünk  
azt, ami a m iénk: bűneinket, és nekünk ad ja  azt, am i az övé: 
az ö  igaz voltát. Pál apostol ezt így m ondja: Ism eritek  a mi 
U runk  Jézus K risztusnak jó tétem ényét, hogy gazdag lévén, 
szegénnyé le tt érettetek , hogy ti az ő szegénysége álta l meggaz
dagodjatok. (II. K orin thus 8 : 9.)

92. Hogyan magasztalja a gyülekezet Jézus Krisztust azért, hogy 
em berré lett értünk?
L uther karácsonyi énekével így dicsőítjük Jézus K risztust:

Jézus Krisztus, dícsértessél,
Hogy érettünk megszülettél,
Az ember és angyalsereg 
Ma ennek mind örvendenek.

A szent Isten Egyetlenét 
íme jászolba fekteték.
Ember romlandó testibe 
Öltözött az örök ige. \

Világ kit hé nem foghata,
Most keblén tartja Mária.
Az Isten, ki alkot, teremt,
Mint gyermek köztünk megjelent.

(Dt. 133 : 1—3. v.)

93. Miben mutatkozik meg Jézus Krisztus ember-volta az úrvacso
rában?
Jézus K risztus em ber-volta az úrvacsorában abban m utatkozik 
meg, hogy m a is szolgai form át ölt, m ikor kenyérben és borban 
van közöttünk az úrvacsora vételekor.

94. Milyen tévelygések keletkeztek az anyaszentegyházban Jézus 
személyével kapcsolatban?
Az unitáriusok  azt tan ítják , hogy Jézus nagy tehetségű em ber 
volt, ak it Isten fiává fogadott és ak it halála u tán  tan ítványai 
Istenként tiszteltek. A Biblia pontosan a ford íto ttjá ró l tesz 
bizonyságot. Jézus K risztus öröktől fogva isteni form ában élt 
és az idők teljességében em berré le tt m iértünk.

95. Milyen tévelygés keletkezett az anyaszentegyházban Máriával, 
Jézus anyjának személyével kapcsolatban?
A róm ai pápa azt a ham is tan ítás t h irdeti, hogy M ária közben
járó  és társm egváltó, vagyis Jézus K risztussal együtt ő is végzi 
a m egváltás m unkáját. Ez bibliaellenes tanítás. M ária kegye
lem re szoruló em ber volt és az is m arad t mindvégig. Ezért nem  
im ádkozunk hozzá, hanem  példáját követve egyedül Jézushoz 
fordulunk.
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XV.

96. MIT TETT ÉRTÜNK JÉZUS KRISZTUS FÖLDI ÉLETÉBEN?

PALESZTINA TÉRKÉPE
JÉZUS KRISZTUS FÖLDI ÉLE
TÉBEN A SZENTFÖLDÖN, PA 
LESZTINA FÖLDJÉN, VÁNDO
ROLT ÉS ISTEN ORSZÁGÁNAK 
EVANGÉLIUMÁT HIRDETTE. 
HATALMA VOLT ARRA, HOGY 
A BŰNÖKET MEGBOCSÁSSA 
ÉS A BŰN MINDEN ÁTKOS 
KÖVETKEZMÉNYÉT MEGGYÓ
GYÍTSA. ENNEK IGAZOLÁ
SÁRA BETEGEKET GYÓGYÍ
TOTT ÉS HALOTTAKAT TÁ
MASZTOTT FEL.

97. Mi Isten  országának evangélium a?
Isten országának evangélium át legrövidebben János 3 : 16 fog
lalja  össze: Ügy szerette Isten a világot, hogy az Ö egyszülött 
F iát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem  
örök élete legyen.

98. M it je len t ez a szó: evangélium ?
Az „evangélium ” görög szó. M agyarul öröm hírt jelent. Nem csak 
az Újszövetség elején lévő négy könyvben — Máté, M árk, Lu
kács és János evangélium ában — hanem  az egész Bibliában 
hangzik az öröm hír: evangélium , Isten irán tu n k  való szereteté- 
ről.

99. M iért neveznek m inket evangélikusoknak?
A zért neveznek m inket'evangélikusoknak, m ert Jézus K risztus 
a  mi egyetlen Pásztorunk, aki az evangélium ot te tte  egyházunk 
legdrágább kincsévé. Pál apostollal valljuk: Nem szégyenlem 
a K risztus evangélium át, m ert Istennek hatalm a az m inden 
hívőnek üdvösségére. (Róma 1 : 16.)

100. H ogyan le tt ö  a mi jó Pásztorunkká?

Ezt ism ét evangélium ából tud juk: 
Én vagyok az jó pásztor, a jó pász
tor életét adja a juhokért. (János 
10 : 11.)
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101. É nek:
Eltévedtem, mint juh,
Eltévedtem, mint juh,
A  bűnösök útjára;
Oh segíts Jézusom,
Őriző pásztorom,
Hogy ne jussak romlásra.
Te ontál drága vért 
Elveszett juhokért,
Viselj gondot a nyájra. (Dt. 321 :1. v.)

XVI.

102. HOGYAN VÉGEZTE EL A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS 
MEGVÁLTÓI MUNKÁJÁT?
A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓI M UNKÁJÁT 
AZZAL VÉGEZTE EL, HOGY ÁRTATLAN SZENVEDÉSÉVEL 
ÉS HALÁLÁVAL BŰNÜNKNEK MINDEN ÁTKÁT MAGÁRA 
VETTE ÉS ELHORDOZTA.

103. Mit mondott Jézus Krisztus megváltói munkájáról?
Jézus K risztus m egváltói m unkájáró l ezt m ondta: Az em bernek 
Fia nem  azért jö tt, hogy néki szolgáljanak, hanem  hogy ö  szol
gáljon és adja az Ő életét váltságul sokakért. (Máté 20 :28.)

104. Hogyan prófétáit Ézsaiás a Messiás megváltói munkájáról?
Ézsaiás próféta könyvének 53. részében ezt olvassuk a Messiás 
m egváltói m unkájáról: M egsebesíttetett bűneinkért, m egronta- 
to tt a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése ra jta  van, és 
az ő sebeivel gyógyulánk meg. (5. v.)

105. Hogyan ismerte fel Keresztelő János a názáreti Jézusban a 
megígért Messiást?
M ikor Keresztelő János m eglátta a názáreti Jézust, rám u ta to tt 
és ezt m ondta: Imé az Istennek am a báránya, aki elveszi a világ 
bűneit! (János 1 : 29.)
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106. Hogyan könyörgünk Isten Bárányához, Jézus Krisztushoz, úr
vacsorái énekünkben?

Krisztus ártatlan bárány!
Ki miértünk megholtál;
A keresztfa oltárán 
Nagy engedelmes voltál.
Viselvén bűneinket,
Megváltottál minket.
Irgalmazz nékünk,
Oh Jézus, oh Jézus! (Dt. 174:1. v

107. Miért mondta Pál apostol, hogy az úrvacsoravételnél Krisztus 
halálát hirdessük, míg eljön? (I. Kor. II : 26.)
Jézus K risztus halá lá t az úrvacsora vételnél azért h irdetjük , m ert 
az úrvacsorában J é z u s  K r i s z t u s  é rtünk  m egtört testét 
és k ion to tt vérét vesszük bűneink bocsánatára.

108. Ének:
Eljött hozzánk az üdvösség,
Mely kegyelemből árad;
Jóra nincs bennünk tehetség,
Erőnk hiába fárad.
A hit a Krisztusra tekint,
Ki örök érdeme szerint
Közbenjáró lett értünk. (Dt. 350 : 1. v.)

XVII.

109. HISZED-E, HOGY JÉZUS KRISZTUSBAN ISTEN VOLT JE
LEN ÉS BENNE MEGBÉKÉLTETTE A VILÁGOT ÖNMAGÁ
VAL?

BIZONY EZ IGAZ! ISTEN FEL
TÁMASZTOTTA JÉZUST A HA
LÁLBÓL. EZZEL VÁLT NYIL
VÁNVALÓVÁ, HOGY SEMMI 
SEM SZAKASZTHAT EL MIN
KET ISTEN SZERETETÉTÖL, 
AMELY VAN A MI URUNKBAN, 
A JÉZUS KRISZTUSBAN. (Róma 
8 : 38—39.)

110. A feltámadott Jézus Krisztus miért mutatta meg sebeit Tamás
nak?

Mikor Jézus m egm utatta  sebeit 
Tam ásnak, meg ak arta  győzni 
afelől, hogy Ö  nem  valam i szel
lem, hanem  feltám adása u tán  is 
valóságos ember. Pál apostol is azt 
m ondja a Kolossébeliekhez ír t  le
vél 2. részében: Őbenne lakozik az 
istenségnek egész teljessége testi
leg. (9. v.)



111. Hogyan bátorította a feltámadott Jézus a megrettent tanítvá
nyokat?
A feltám adt Jézus ezt m ondta a m egretten t tan ítványoknak: 
Ne féljetek! — N ekünk is ezt m ondja: Ne félj; én vagyok az 
Első és az Utolsó és az Élő; pedig halo tt valék és ime élek örök
kön örökké. Ámen. És nálam  vannak  a pokolnak és a halálnak  
kulcsai. (Jel. 1 : 17— 18.)

112. Miért üdvözli a lelkész az úrvacsorához járulókat ezzel a kö
szöntéssel: Békesség néktek!
M ikor a feltám adt Jézus m egjelent a tan ítványoknak , így kö
szöntötte őket: Békesség néktek! Az úrvacsorában az élő Jézus 
K risztus hív m inket asztalához. Ezért köszöntjük mi is így egy
m ást: Békesség néktek!

113. Mi az egyház,feladata a koporsó mellett és a gyászolók között?
A koporsó m ellett és a gyászolók között az egyház feladata az, 
hogy im ádságban, énekben, prédikációban és hitvallásban az 
evangélium nak ezt a diadalm as üzenetét hirdesse: A bűn zsoldja 
halál; az Isten kegyelm i ajándéka pedig örökélet a mi U runk 
K risztus Jézusban. (Róma 6 : 23.)

114. Mi lenne velünk, ha Krisztus nem támadt volna fel?
Pál apostol azt m ondja: Ha pedig K risztus fel nem  tám adott, 
akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti h ite tek  
is, még bűneitekben vagytok. (I. Kor. 15 :14, 17.)

115. Ének:
Győzelmet vettél, oh Feltámadott!
Örök nagy dicsőség a diadalod.
Fényes égből szállt le angyali követ,
Hogy elhengerítse a nehéz követ.
Győzelmet vettél, oh Feltámadott! 
örök nagy dicsőség a diadalod.

XVIII.
116. MI A FELTÁMADOTT 

ÜR JÉZUS KRISZTUS MUNKÁJA?

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMA
DÁSA UTÁN IS TESTVÉRÜNK 
MARADT. ISTEN NÉKI ADOTT 
MINDEN HATALMAT MENY- 
NYEN ÉS FÖLDÖN. MOST MÁR 
AZ EGÉSZ VILÁG ÉS MINDEN 
EGYES EMBER CSAK ÖTÖLE 
KAPHAT ÜDVÖSSÉGET.

117. Hogyan gyakorolja hatalmát Jézus Krisztus az Atya jobbján?
Az Ű r Jézus K risztus kétféleképpen gyakorolja ha ta lm át az 
A tya jobbján. A világban a korm ányzatok á lta l re jte tt  és köz
vete tt módon akadályt vet a bűn ú tjába  és rendet ta r t  a népek 
és em berek között, hogy a béke és ne a háború  hatalm asodjék 
el a földön. Az anyaszentegyházban pedig úgy uralkodik, hogy 
igéjét h irdette ti benne.
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118. Mit vár a keresztyén egyház a világi kormányzattól?
A keresztyén egyház azt várja  a világi korm ányzattól, hogy 
tartson  jó rendet az em berek között, védje meg a békét, moz
dítsa ‘elő a jó létet és biztosítsa az evangélium  hirdetésének sza
badságát.

119. Mi a keresztyének kötelessége a világi kormányzat iránt?
A keresztyének kötelessége a világi korm ányzat irán t az, hogy 
im ádságukkal és m unkájukkal segítsék korm ányzatukat a jó 
rend  k ialakításában és a béke megvédésében.

120. Miért nincs szüksége Jézus Krisztusnak földi helytartóra?
E rre felel Jézus K risztusnak ez az igéje: ím e, én tiveletek va
gyok m inden napon a világ végezetéig! (Máté 28 : 20.)

121. Miért vallja a keresztyén anyaszentegyház azt, hogy Jézus 
Krisztus a világ reménysége?

Az egész Ú jszövetséget á th a tja  
az élő rem énység, hogy Jézus 
K risztus ú jra  eljön. Ő maga 
m ondja: A kkor m eglátják  az 
em bernek F iát eljőni nagy h a
talom m al és dicsőségben. 
(Márk 13 : 26.)

122. Mikor jön el az Űr Jézus?
Jézus K risztus vissza jövetelének az időpontját mi nem  ism erjük. 
Ö maga m ondta, hogy ne is számítgassuk. (Csel. 1 : 7.)

123. Miért vár a keresztyén gyülekezet Jézus Krisztus visszajövete- 
lére?
A keresztyén gyülekezet tud ja , hogy nékünk m indnyájunknak 
meg kell je lennünk a K risztus ítélőszéke előtt (II. Kor. 5 :10.). De 
nem csak ezért várja  Jézus K risztus vissza jövetelét, hanem  még 
inkább azért, m ert tudja, hogy visszajövetelekor Jézus m indent 
ú jjá  tesz.
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124. É nek:
Vigyázzatok, azt kiáltják 
Az őrállók s zengjen imádság.
Sión, közéig a nagy király!
Ejfél immáron az óra,
Ajkuk megnyílik égi szóra:
Szüzek serege, készen állj!
Nosza, ébredjetek,
Jön vőlegényetek!
Lámpástokkal
Készüljetek,
örüljetek,
Eleibe siessetek! (Dt. 588 :1. v.)

125. Miért hívja a lelkész úrvacsora alkalmával a gyülekezetét ezek
kel a szavakkal az oltárhoz: Jöjjetek, mert imé minden kész?
Azért, m ert az úrvacsora arró l biztosít m inket, hogy Jézus 
K risztus helyet készített szám unkra Isten  országában. Isten 
igéje azt m ondja: Boldogok, akik  a B árány m enyegzőjének va
csorájára hivatalosak. (Jel. 19 : 19.)

XIX.

126, EL TUDOD-E SAJÁT ESZEDDEL ÉS ERŐDDEL FOGADNI 
JÉZUS KRISZTUST URADNAK ÉS MEGVÁLTÓDNAK?

NEM. ERRE KÉPTELEN VAGYOK. A KIS KÁTÉ SZERINT 
HISZEM, HOGY SAJÁT ESZEMMEL ÉS ERŐMMEL NEM 
TUDNÉK JÉZUS KRISZTUSBAN, AZ ÉN URAMBAN HINNI, 
SEM ŐHOZZÁ ELJUTNI, HANEM A SZENTLÉLEK HÍVOTT 
EL ENGEM AZ EVANGÉLIUM ÁLTAL, Ő VILÁGOSÍTOTT 
MEG AJÁNDÉKAIVAL, Ő SZENTELT MEG ÉS TARTOTT 
MEG AZ IGAZ HITBEN.

127. Miért küldi el Isten a Szentlelket?
E rre felel Jézus K risztusnak ez az igéje: A Szentlélek, ak it az 
én nevem ben küld az Atya, az m indenre m egtanít m ajd  tite 
ket és eszetekbe ju tta tja  m indazokat, am iket m ondottam  nék- 
tek. (Ján. 14 : 26.)
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128. Jézus Krisztusnak milyen főbb tetteit vési szívünkbe a Szent
lélek az ige által?
Ezt az egyház ünnepeinek rendje, az egyházi év, m u ta tja  meg 
nekünk:

Jézus K risztus jön  hozzánk — erről van szó ÁDVENTBEN. 
Jézus K risztus testvérünkké lesz — erről van  szó KARÁ
CSONYKOR.
Jézus K risztus é rtünk  áldozza m agát — errő l van  szó NAGY
PÉNTEKEN.
Jézus K risztus felm agasztaltatik  — errő l van  szó HUSVÉT- 
KOR.
Jézus K risztus él és uralkodik  — erről van szó MENNYBE
MENETEL ÜNNEPÉN.
Jézus K risztus h ite t ébreszt és életet ú jít — erről van sző 
PÜNKÖSDKOR.
Jézus K risztus ú jra  eljön — errő l van  szó AZ EGYHÁZI 
ESZTENDŐ UTOLSÓ VASÁRNAPJAIN.

129. Ének: /
Jövel, Szentlélek XJristen,
Töltsd bé szíveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek isteni ereje
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Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel,
Dicsőség légyen Istennek! (Dt. 236 :1. v.)

XX.

130. HOGYAN VÉGZI A SZENTLÉLEK MUNKÁJÁT BENNED?
A SZENTLÉLEK ISTEN IG ÉJÉNEK PRÉDIKÁLÁSA ÉS A 
KERESZTSÉG ÉS ÚRVACSORA SZENTSÉGEI ÁLTAL SZA
BADDÁ ÉS KÉPESSÉ TESZ ARRA, HOGY AZ ANYASZENT- 
EGYHÁZBAN ÉLJEK. EZZEL ARRA IS SZABADDÁ ÉS KÉ
PESSÉ TESZ, HOGY ISTEN GYERM EKEKÉNT ŐHOZZÁ 
IMÁDKOZZAM.

131. Miért ökumenikus, vagyis az egész földkerekségre kiterjedő az 
anyaszentegyház élete?
Az anyaszentegyház élete azért ökum énikus, m ert a Szentlélek 
m inden időben, m inden földrészen, m inden nép között végzi 
m unkáját. A Kis K átéval vallom, hogy a földön élő egész anya- 
szentegyházat elhívja, gyűjti, m egvilágosítja, m egszenteli és 
Jézus K risztusnál m eg tartja  az egy igaz hitben.

132.

133.

Hogyan könyörgött 
az Űr Jézus Krisztus 
az egész anyaszentegy- 
házért főpapi imádságában?
Jézus K risztus János evangélium a 
17. részében, a főpapi im ádságban, 
azt kérte  az A tyától, hogy ta n ít
ványai m indnyájan  egyek legye
nek (21. v.).

Mivel ajándékoz meg a Szentlélek az anyaszentegyházban?
A Kis K átéval vallom, hogy az anyaszentegyházban nekem  és 
m inden hívőnek naponként m inden b űn t bőséggel megbocsát, 
az ítélet nap ján  engem és m inden ho lta t feltám aszt és nekem  
m inden K risztusban hívővel együtt örök életet ád. Ez így igaz!

134. Mi történik
az anyaszentegyház 
istentiszteletén?

Az anyaszentegyház 
istentiszteletén a mi 
kedves U runk szól hoz
zánk szent igéjében, 

' mi pedig válaszolunk 
néki im ádságban és 
m agasztaló énekben. 
(Luther).
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135. Mit jelent ez a szó: liturgia?
A „liturgia” görög eredetű szó. Jelentése: szolgálat. A mi Urunk 
velünk van és szolgál nékünk_ igéjében, a keresztségben és az 
úrvacsorában. Amit az ember cselekszik az istentiszteleten, az 
sem lehet más, mint szolgálat, liturgia.

136. Ének:
£iíus vár a mi Istenünk 
Jó fegyverünk és paizsunk. 
Ha ö  velünk, ki ellenünk? 
Az Ür a mi oltalmunk.
Az ős ellenség 
Most is üldöz még,
Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

Erőnk magában mit sem ér, 
Mi csakhamar elesnénk;
De küzd velünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia 
Az ég és föld Ura 
Ö a mi diadalmunk.

E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene, 
Mirajtunk nincs hatalma.
E világ Ura 
Gyűljön bosszúra 
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.

Az ige kőszálként megáll, 
Megszégyenül, ki bántja; 
Velünk az Űr táborba száll, 
Szemléikét ránk bocsátja, 
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk,
Mind clvehetik,
Mit ér ez őnekik!
Mienk a m.enny örökre.

(Dt. 256 : 1—4. v.)

137. HOGYAN TANÍTOTT MINKET A MI URUNK IMÁDKOZNI?
TI PEDIG ÍGY IMÁDKOZZA
TOK:
MI ATYÁNK, KI VAGY 
A MENNYEKBEN!

1. SZENTELTESSÉK MEG A TE 
NEVED!

2. JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!
3. LEGYEN MEG A TE AKARA

TOD. MINT A MENNYBEN, 
ÜGY A FÖLDÖN IS.

4. A MI MINDENNAPI KENYE
RÜNKET ADD MEG NÉKÜNK 
MA!

5. ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉT
KEINKET, MIKÉPPEN MI IS 
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLE
NÜNK VÉTKEZŐKNEK!

6. ÉS NE VÍGY MINKET KÍSÉR
TÉSBE*

7. DE SZABADÍTS MEG MINKET 
A GONOSZTÓL!
MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS 
A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG 
MINDÖRÖKKÉ. AMEN.
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138. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! — mit jelent ez?
Isten ezzel a rra  b iztat m inket, hogy higyjük, hogy ö  igazán 
A tyánk, mi pedig igazán gyerm ekei vagyunk, és ezért b á tran  
és teljes bizalom m al kérjü k  ö t ,  m in t a gyerm ekek édesaty ju
kat.

139. Milyen ígéretet fűzött Jézus Krisztus az imádsághoz?
Jézus K risztus azt ígérte: Aki kér, m ind kap; és aki keres, ta lá l; 
és a zörgetőnek m egnyittatik . (Máté 7:8. )

140. Melyik a Biblia énekes és imádságos könyve?
A Biblia énekes és imádságos könyve a Zsoltárok könyve. 
A Zsoltárok könyvében 150 zsoltár van.

141. Melyik bűnbánati zsoltárt imádkozhatod az úrvacsorához ké
szülve?
Például a 130. zsoltárt:

A mélységből k iáltok hozzád, Uram !
Uram, hallgasd meg az én szómat: legyenek füleid figyel- 
m etesek könyörgő szavam ra!
Ha a bűnöket számon tartod , U ram : Uram , kicsoda m arad
h a t meg?
Hiszen te  nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
Várom  az U rat, várja  az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. 
V árja lelkem  az U rat, jobban, m in t az őrök a reggelt, az 
őrök a reggelt.
Bízzál Izráel az U rban, m ert az U rnái van  a kegyelem, és 
bőséges nála a szabadi tás!
Meg is szabadítja Ő Izráelt m inden ő bűnétől.

142. Mit jelent az Ámen?
Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a m ennyei A tya 
ezeket a kéréseket szívesen fogadja és m eghallgatja, m ert ő 
maga parancsolta, hogy így im ádkozzunk, és m egígérte, hogy 
m eghallgat m inket. Ámen, Ámen, azt jelenti: Igen, igen, úgy 
legyen!

143. Ének:
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben,
Hozzád sietünk lélekben 
S miként magad parancsolád,
Imádkozunk, mint egy család.
Add, fohászunk ne az ajkon,
De szívünk mélyén fakadjon. (Dt. 27 :1. v.)

XXII.
144. MI AZ OLTÁRI SZENTSÉG, VAGY ÚRVACSORA?

A KIS KÁTÉVAL VALLOM, HOGY AZ OLTÁRI SZENT
SÉG JÉZUS KRISZTUS URUNK VALÓSÁGOS TESTE ÉS 
VÉRE KENYÉRBEN ÉS BORBAN, MELYET KRISZTUS 
MAGA AZÉRT RENDELT, HOGY AZT MI, KERESZTYÉNEK 
EGYÜK ÉS IGYUK.



145. Hol van ez megírva?
Máté, M árk és Lukács evangélisták és Pál apostol ezt írják : 
Jézus K risztus U runk azon az éjszakán, m elyen eláru ltato tt, 
kezébe vette  a kenyeret, há lá t adott, és m egtörte, tan ítványai
nak  adta és ezt m ondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem , 
am ely ti érette tek  adatik. Ezt cselekedj étek az én emlékezetemre. 
— H asonlóképpen m iután  vacsoráit, kezébe vette  a poharat is, 
há lá t adott, nekik adta és ezt m ondta: Igyatok ebből m indnyá
jan, e pohár amaz új szövetség az én vérem ben, am ely tié re tte 
tek  és sokakért k ion tatik  bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, 
valam ennyiszer isszátok, az én em lékezetem re.

146. Miért rendelte Jézus Krisztus a keresztség mellett az úrvacsora 
szentségét is?
A keresztség egyszersm indenkorra biztosít a felől, hogy Isten 
ú jonnan  szült és gyerm ekévé fogadott. Az úrvacsora viszont 
ú jra  és ú jra  biztosít a felől, hogy Jézus K risztus életét énéret
tem  is odaáldozta; és ezért m ost m ár az Ő testének tag jaként 
kell élnem. S aját testével és vérével táplál, hogy m egtartson és 
m egerősítsen a h itben az örökéletre.

147. Milyen tévtanítások vannak az úrvacsorával kapcsolatban?
. Az úrvacsorával kapcsolatban tévtanítás, ha azt egy szín ala tt 
' szolgáltatják ki és Jézus keresztáldozata megism étlésének ta r t
ják. T évtanítás azonban az is, ha az úrvacsorát puszta emlék
vacsorának tek in tik  és nem  hiszik, hogy ott Jézus K risztus való
sággal jelen van. Pál apostol azt m ondja: A hálaadásnak pohara, 
am elyet m egáldunk, nem  a K risztus vérével való közösségünk-é? 
A kenyér, am elyet megszegünk, nem  a K risztus testével való 
közösségünk-e? (I. Kor. 10 : 16.)

148. Hogyan járuljunk az úrvacsorához?
M ikor úrvacsorához járu lunk , nem  várunk  rendkívüli élménye
ket. Egyszerűen vesszük és esszük, amit- kapunk és iszunk a 
felénk nyú jto tt kehelyből. De erősen hisszük, hogy am int a



kenyér és bor táp lálja  halandó testünket, ugyanúgy a jelenlévő 
K risztus erősíti és táp lálja  bennünk az új em bert. A kapott' bűn 
bocsánatért örömmel és hálával van tele a szívünk.

149. Ének:
Készítsd magad, kedves lélek,
Hit legyen szent ékességed.
Rakd le bűnöd súlyos terhét,
Imádd Megváltód szerelmét.
Nézd, ma üdvözítő Urad,
Szent asztalához hívogat, 
lm  kegyesen hozzád száll ma,
Ki az ég és föld királya. (Dt. 308 :1. v.)

XXIII.

150. MIT HASZNÁL AZ ILYEN EVÉS ÉS IVÁS?
MEGMUTATJÁK EZT EZEK AZ IGÉK: ÉRETTETEK ADA
TOTT, ÉS: KIONTATOTT BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. VAGYIS 
EBBEN A SZENTSÉGBEN EZ IGÉK ÁLTAL BÜNBOCSÁNA- 
TOT, ÉLETET ÉS ÜDVÖSSÉGET NYERÜNK. MERT AHOL 
BŰNBOCSÁNAT VAN, OTT ÉLET ÉS ÜDVÖSSÉG IS VAN.

151. Mit mond a Biblia az úrvacsora hasznáról?
Jézus m ondja: Aki eszi az én testem et és issza az én vérem et, 
örök élete van annak, és én feltám asztom  azt az utolsó napon. 
M ert az én testem  bizony étel és az én vérem  bizony ital. (János 
6 : 54—55.)

152. Ki él tehát ezzel a szentséggel méltóan?
A böjtölés és testi készülés szép külső rend, de csak az igazán 
m éltó és jólkészült, aki hisz ebben az igében: É re tte tek  adatott, 
és: K iontato tt bűnök bocsánatára. Aki pedig nem  hisz ezeknek 
az igéknek, vagy kételkedik bennük, áz m élta tlan  és készületlen. 
M ert ez a szó „ére tte tek”, nem  követel m ást, csak hívő szívet.

153. Hogyan készülünk az úrvacsora vételére?
Vizsgáljuk meg éltünket a T ízparancsolat tük rében  és kérjünk  
bocsánatot szüléinktől, testvéreinktől és m indazoktól, ak iket 
m egbántottunk.

Oh kedves vendég nálam szállj, 
Bűnömtől ne iszonyodjál;
Emeld magadhoz hívedet,
Jer, térj be örök szeretet!

Tedd hajlékoddá szívemet, 
Erősítsd gyenge hitemet,
Hogy el ne felejthesselek,
Sőt örökké dicsérjelek.

(Dt. 131:8—11. v.
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154. Ének:
Udvözlégy drága Jézusom, 
En bűneimben orvosom! 
Lelkem hozzád kívánkozik, 
Téged imádlak holtomig.

Oh én szerelmes Jézusom, 
Édes megváltó Krisztusom, 
Vedd fel kegyesen ügyemet, 
Tedd magadévá szívemet.



XXIV.

155. MI A GYÓNÁS?

A GYÓNÁSNAK KÉT RÉSZE VAN: AZ EGYIK AZ, HOGY 
M EGVALLJUK BŰNEINKET. A MÁSIK AZ, HOGY A FEL- 
OLDOZÁST VAGY BÜNBOCSÁNATOT ÜGY FOGADJUK A 
GYÓNT ATÓTÓL, MINT ISTENTŐL MAGÁTÓL; TEHÁT 
SEM M IKÉPPEN NE KÉTELKEDJÜNK, SŐT ERŐSEN HIGY- 
JÜ K , HOGY BŰNEINKET EZÁLTAL ISTEN IS MEGBOCSÁ
TOTTA A MENNYBEN.

156. Hányféle gyónás van az evangélikus egyházban?
Az evangélikus egyházban kétféle gyónás van: közös gyónás és 
magángyónás.
Milyen kérdésekre kell feleletet adnunk a közös gyónásban?
1. Vallj átok-e m agatokat Isten előtt bűnösöknek és ezért bün

tetésre  m éltóknak? — felelet: Vallom.
2. B ánjátok-e szívetek szerint m inden bűnötöket? — felelet: 

Bánom.
3. Igyekeztek-e ezután Isten akara ta  szerint kegyesen élni és 

az ő segítségével m inden bűnös szokást elhagyni? — felelet: 
Igyekezem.

4. M egbocsátotok-e szívetek szerint azoknak, akik ellenetek vé
te ttek?  — felelet: Megbocsátok.

5. Hiszitek-e, hogy Isten a K risztus érdem éért bűneiteket meg
bocsátja? — felelet: Hiszem.

157. Hogyan biztat minket a Biblia a magángyónásra?
Jakab  apostol írja : V alljátok meg bűneiteket egym ásnak és 
im ádkozzatok egym ásért, hogy m eggyógyuljatok. (Jakab 5 :16.)

158. Hogyan hatalmazta fel Jézus Krisztus tanítványait arra, hogy 
nevében megbocsássák vagy megtartsák a bűnöket?
A feltám adott Jézus K risztus így szólt tanítványaihoz: Akiknek 
bűneit m egbocsátjátok, m egbocsáttatnák azoknak; akikéit meg
ta rtjá tok , m egtarta tnak . (János 20 :23.) Ezt a hatalm at gyako
rolja  a gyóntató. De nem  tetszése szerint, hanem  ott kell meg
bocsátania, ahol Isten is megbocsát, és o tt kell m egtartania a 
bűnöket, ahol Isten is m eg tartja  azokat.
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159. Milyen bűnöket kell meggyónnunk?
A Kis K átéval vallom, hogy Isten  elő tt m inden bűnben  vétkes
nek kell m agunkat vallanunk, még azokban is, am elyekről nem  
tudunk. Ezt tesszük a M iatyánkban is. De a gyóntató elő tt csak 
azokat a bűnöket kell m egvallanunk, am elyekről tu d u n k  és 
am elyek terhelik  lelkünket.

160. Ének:
Látod, Isten szíveinket,
Tudod erőtlenségünket;
B űnünket számba ne vegyed,
V árjuk  kegyelmességedet. (Dt. 287 :1 . v.)

XXV.

161. HOGYAN ÉL AZ AZ EMBER, AKI MINDEZEKET HISZI?
a) JÉZUSHOZ ÉS EGYHÁZÁHOZ 

HŰSÉGES.
Isten igéje m ondja: Je r  és kö
vess engem. (Máté 19 : 21.)

Légy hív m indhalálig és néked 
adom  az életnek koronáját. (Jel.
2 : 10.)

Űj parancsolatot adok néktek, 
hogy egym ást szeressétek, am int 
én szerettelek titeket, úgy szeressé
tek ti is egymást. E rről ism eri meg 
m indenki, hogy az én tan ítv á 
nyaim  vagytok, ha egym ást sze
re tn i fogjátok. (János 13 : 34—35.)

b) ENGEDELMES ÁLLAMPOL
GÁR ÉS SZERETI HAZÁJÁT.

Isten igéje m ondja: A karod-é pe
dig, hogy ne félj a hatalm asságtól?
Cselekedj ed a jó t és dicséreted 
lesz attól. M ert Isten szolgája ő a 
te javadra. Ha pedig gonoszt cse
lekszel félj: m ert nem  ok nélkül 
viseli a fegyvert: m ert Isten szol
gája, bosszúálló a haragra annak, 
aki gonoszt cselekszik. (Róma 13 :
3—4.)
A djátok meg azért m indenkinek, 
am ivel tartoztok: akinek az adó
val, az adót; akinek a vám m al, a 
vám ot; akinek a félelemmel, a fé
lelm et; akinek a tisztességgel, a 
tisztességet. (Róma 13 : 7.)
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c) MINDEN EMBER IRÁNT JÓ - 
AKARATÜ.

Isten igéje m ondja: Ha lehetséges, 
am ennyiben ra jta to k  áll, m inden 
em berrel békességben éljetek. 
(Róma 12 :1.)
T iteket pedig gyarapítson az Űr 
és tegyen bőségesekké az egymás 
irán t és m indenki irán t való sze- 
retetben. (I. Thess. 3 : 12.)

d) ÖRÖMEST EGYÜTTMUNKÁL
KODIK MINDENKIVEL, HA 
EZZEL AZ EMBEREK KÖ
ZÖTTI EGYENLŐSÉGET ÉS 
BÉKÉT, AZ EMBEREK JÓ LÉ
TÉT ÉS SZADADSÄGÄT 
ELŐBBRE LEHET VINNI.

Isten igéje m ondja: Kövessétek 
m indenki irányában  a békességet 
és a szentséget, am ely nélkül senki 
nem  lá tha tja  meg az U rat. (Zsid. 
12 : 14.)

e) BECSÜLETES, MUNKÁS ÉLE
TET FOLYTAT.

Isten igéje m ondja: Becsületbeli 
dolognak tartsátok , hogy csendes 
életet folytassatok, saját dolgai
toknak u tána lássatok és tulajdon 
kezeitekkel m unkálkodjatok, ami
ként rendeltük  néktek. (I. Thess. 
4 : 11.)

f) SZÍVESEN HOZ ÁLDOZATOT 
MÁSOKÉRT.

1

Isten igéje m ondja: Ne nézze kiki 
a maga hasznát, hanem  m indenki 
a m ásokét is. A nnakokáért az az 
indulat legyen bennetek, amely 
volt a K risztus Jézusban is. (Fii. 
2 : 4—5.)
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