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Miképen kell ezen könyvetskét nézni és 
hasznát venni* 

Luther' Katekhizmusa nem tiak azért érdemel 
ajánlást, minthogy közönségesen bevett oskolai 
könyvetskénk, hanem azért i s , minthogy mind 
azt magában foglalja > a' mit eggy Katekhizmus* 
tói várhatunk, és a' gyermekek' értelméhez van 
alkalmaztatva. —- A' t i z p a r a n t s o l a t o k olly 
rövidek, hogy azokat a' legeggyügyübb elme is 
megtanúlhatja 's megértheti.. Luther azokat á* 
maga idejebéli szókkal szépen megmagyarázta. 
Ha ezen szók a* mi időnkbélieknek érthetőkké 
tétetnek, 's mind a* tiz parantsolatnál az oda tar* 
tozó kötelességek megvilágosíttatnak: a' köte-
lességekről szólló tudomány a' tanulók* elméjé-
ben annál inkább megmarad , minthogy az az 
olly rövid tiz parantsolatokhoz lessz kaptsolva. 
— A' h i t ' á g o z a t j a i t , mellyek a' második 
részben foglaltatnak, annál inkább kell tudni 
gyermekeinknek, minthogy azokra kereszteltet-
nek, azokban konfírmáltatnak, 's azoknak val-
lására kötelezik magokat. — A' M i - A t y á n -
k a t minden nap imádkozzák a' keresztyének; 
azért szükség azt a' gyermekekkel megértetni és 
megszerettetni. — A' k e r e s z t s é g és az Ur* 
v a t s o r á j a által közönségesen a' gyülekezet 
előtt valljuk magunkat keresztyéneknek: ugyan 
azért ezen szent tselekedetek' mivoltát és tzélját 
is kell tudnunk. Luther' Katekhizmusai.ak fő ré-
szeit tehát minteggy szemeinkkel látjuk a' közös 
Isteni tisztelet' intézeteiben: következésképen job-
ban gyermekeknek való az, mint sok más efféle 
igen tudós 's ugyan azért kevese hasznos oktatások. 

De Luther' Katekhizmusát érteni kell; 's 
azért jelenik meg ezen magyarázat. Est könyv 



nélkül megtanultain! nem szükség, 's nem is 
volna helyes; mert a' rövidségé okáért sok" kér-
désben és feleletben maradott ollyan Is, a' mit 
lYj kérdések által kell megfejtegetni. Egészen más-
kép kell hasznát venni. A' fő dolog az , hogy a' 
Tanító az itt foglaltatott kérdéseket és felelete-
ket gyakran elolvassa, fejtegesse és egészen meg-
értse. Tsak ugy tudhat katekhizálni, máskép 
nem. Azután ugyan ezen kérdéseket és felelete-
ket addig olvastassa, kérdezgesse, fejtegesse, 
mindenfélekép forgassa tanítványival eggyütt is , 
inig azokat ezek nem tsak emlékezetekkel, ha-
nem értelmekkel és szivekkel is megfogták. Ugyan 
ezt kell a' diktornokkal is tenni. A' mit a' gyer-
mekek eggyszer értenek, aztörömestebb is , kön-
nyebben is megtanuljá^ könyv nélkül. 

A' jegyzések alatt imitt amott előhozott éne-
kek a' Győri új énekes könyvből vágynák tzi-
íálva; de minden Tanító kereshet tetszése sze-
rént más énekes könyvből is más oda tartozó ver-
seket. Altaljában a' jó énekek és diktomok te-
szik a1 köznép' katekhizmusát, mert azokat nem 
tsak könnyen megtanulja, hanem szivében is 
hordozza. 

Luther' Katekhizmusának ezen magyarázat-
ját három rendbéli embereknek ajánlom: e l ő -
s z ö r , az Oskola Tanítóknak, hogy azt sokszor 
olvassák, minden szavait fejtsék és tanítványaik-
tól értelmesen kérdezzek : m á s o d s z o r , a' Lelki 
Tanítóknak, hogy a' mestereket ennek helyes 
haszna vételére megtanítsák és a' katekhizálás-
ban jó példát adjanak; h a r m a d s z o r a' szít-
léknek, hogy azt gyermekeikkel Vasárnapon vagy 
egyéb pihenő órájikban szorgalmatosan olvastas-
sák vagy gyermekeik előtt ők magok olvassák« 



B é v e z e t é s , 

í . Mit tesz ez cC szó Katekhizmus ? 
Annyit tesz, mint kérdések és feleletek által való 

tanítás. 
2. Mit értünk a? Keresztyén Katelchizmus alatt ? 
K Krisztus' tudományában való oktatást kérdé-

sek és feleletek által. 
3. Mit tanulunk ezen tanításból? . 
Hogyan kelljen élnünk, mit kelljen hinnünk és 

niit reménylenünk. 
4. Melly főrésze a' Katekhizmusnak mutatja-meg ho 

gyan kelljen élnünk ? 
Az első: melly a' tizparantsolatokról szóll. 
5. Mit foglal magában cC Katekhizmusnak második 

része ? 
A' Keresztyén hit' ágozatjait, vagy a'Keresztyén 

Anyaszentegyház' Vallástételét. 
6. Miről szóll a harmadik rész ? 
A' mi Atyánkról vagy az Uri imádságról. 
Ez eggy arra való útmutatás, mikép* kelljen 

imádkoznunk. 
'S maga Jézus adta azt előnkbe. 
7. Miről szállnak a' Katekhizmusnak egyéb részei? 
A' Keresztségről és az Ur' vatsorájáiól. 
8. Miért foglaltatnak ezek a? Katekhizmusban ? 
Mivel a* Keresztség és az tfr' vatsorája azon két 

szentséges tselekedetek, a' mellyek által 
nyilvánságosan vallást teszünk a' felől, hogy 
Keresztyének vagyunk. 

. A' gyónás az Ur' vatsorájával éléshez való ké-
szület. 



q. Ezen szent tselekedetek közül mellyií által avat* 
tatunk-bé cC Keresztyénségbe f 

A* Keresztség által. 
10. Mellyií által erősittetünk-meg o' jóban ? 
Az Ur' vatsorája által. 
11. Miért hivattatnak ezen részek vagy fő tzikkelyek 

Luther* Katekhizmusának l 
Mivel Doktor Luther Márton szedte rendbe és 

magyarázta-meg azokat. 
18. Millyen szókon kezdődik mindenik résznél Lu-

thernak magyarázatja ? 
Ezen szókon: Mit tészen ez? vagy: Miképen 

lészen ez meg? 
l8 . Ki volt Luther Márton ? 
Eggy tudós és kegyes ember, a' ki a' Keresz* 

tyén tudományt, a* melly az ő idejébenig^i 
el volt romolva, sok tévelygésektől és ba-
bonás vélekedésektől megtisztította. 

14 Hogyan kell tanulnunk a' Katekhizmust ? 
Figyelemmel, örömest és jó kedvvel, mivel az 

a' mi értelmünket gyakorolja és bennünk jó 
indulatokat gerjeszt. 

15. Hogyan gyakorolja a* Katekhizmus a' mi értei» 
műnket ? 

Számot tanulunk abból adni arról, hogy mit hi-
szünk és mit reménylünk. 

16. Mi által gerjeszt bennünk jó indulatokat ? 
Az által, hogy az Istennek jótéteményeit, és a' 

mi kötelességeinket előnkbe terjeszti. 
17. Honnét vétetett cC Katekhizmus ? 
Az ó és új Testamentombéli szent Írásból. 
18. Mit nevezünk ó Testamentomnak ? *) 
A' szent írásnak azon könyveit, mellyek Krisz-

tus Urunk9 születése előtt Írattak. 

Az ó és új Testamentombéli Könyvek9 neveit 's rend« 
Jet kitsinyenként meg kell a' gyermekekkel esmértet»« 



lQ. Kik által irattah azok ? 
Ollyan férfiak által, a' kiket az Isten a" végre 

kiváltképen való ajándékokkal felruházott, 
és a' kik Prófétáknak neveztetnek. 

20. Mit értünk a? Próféta név alatt ? 
Ollyan férfiút, a' ki az Isten' nevében szóliott a"1 

néphez 's azt az Istennek különös Indításá-
ból tanította, intette és vigasztalta. 2 P ú , 
1 , 21. Mert nem embernek akaratjából szár-
mazott régenten a' próíetzia ; hanem az Is-
tennek szent emberei szóllottanak indíttatván 
a' Szent Lélek által. 

21. Miért neveztetnek a1 Próféták jüvendvmondók-
nak is ? 

Mivel sokan köziilök a' jövendő dolgokat előre 
hirdették. 

22. Mit hirdettek kiváltképen sokan közülök ? 
A' Messiásnak vagy Krisztusnak , mint a' mi meg-

váltónknak, azaz, az emberek' legnagyobb 
jóltévőjének eljövetelét. Ján. 5 , 39. Vizs-
gáljátok az Írásokat; mert ugy véli tek, hogy 
azokban örök életetek vagyon r és igenis 
azok, a' mellyek én rólam bizonyságot tesznek. 

23. A' Katekhizmusnak mellyik része vétetett az ó 
Testamentomból ? 

Az első: a' t?z parantgolatokról, mellyeket az 
Isten a' Zsidó népnek Mózes által adott. 2 
Mós. 19. 20. 

24. Illetnek-e minket is ezen parctntsolíitok ? 
Igenis illetnek, a* mennyiben ollyan kötelessé-

geket foglalnak magokban, a' mellyekre min-
ket is kötelez lelkiesméretiink. 

25. Mi a* leikiesméret ? 
Az embernek belső esmérete ar ró l , jni légyen 

jó vagy rossz. 



Cri 

26. Vagyon-e az embereknek illyen leikiesméretek? 
Igenis vagyon, mig azt durva vadság vagy szánt-

szándékkal való gonoszság által el nem nyom-
ják. Rom. 2 , 14—15. 

27. Megerősítette-e Jézus a* tizparantsolatokat ? 
Igenis megerősítette és megmagyarázta. 
28. Hol tselekedte azt különösen? ' 
Azon beszédében, melly a' hegyen tartott pre-

dikátziónak mondatik. Mát. 5. 17—48. *) 
29. A' Katekhizmusnak mellyik fő részei vétettek az 

uj Testamentomböl? 
A' következendők, a másodiktól fogva az utóisóig. 
30. Mi az uj Testamentom ? 
Azon könyvei a'szent Írásnak, mellyek Krisztus 

Urunk' születése után írattak. 
31. Kik irták azokat ? 
Az Evangyelisták és Apostolok, 
32. Mit tesz ez cC szó Evangyelistal 
Ollyan férfiút, a' ki örvendetes izenetet hoz. 
33. Mitsoda örvendetes izenetet hoztak ezen Evan-
„ gyelisták? 

Ok azt hirdették, hogy Jézus az Idvezítő meg-
jelent légyen, és az ő életét leírták. 

34. Ä Krisztus életének hány illyen leirdsa van? 
Négy, mellyek Máté' Márk' Lukáts* és János' 

Evangyel tornainak neveztetnek. 
35* Krisztus Urunk' életének ezen leiróji közül há~ 

nyan voltak" eggyszersmind Apostolok is ? 
Ketten: Máté és János. Ezek a' Krisztussal tár-

salkodtak, 's attól magától tanultak. 
36. Mit tesz ez a' szó Apostol ? 
Olly férfiút, a' ki Jézus által az emberek' okta-

tása végett kiküldetett. 

•) Ezen verseket el kell olvastatni a' gyermekekkel, \ 
meg kell nékik magyarázgatni. 
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37. Hány Apostolokat tanított maga a' Krisztus ? 
Tizenkettőt, a' kiket azután, mások' tanítása 

végett kiküldött. Mát. 2 8 , 18—20. És Jézus 
oda járulván szólla nékiek mondván: né-
kem adatott minden hatalom , mennyen és 
a' földön. 

Azért elmenvén tanítsatok minden népeket, meg-
keresztelvén őket, az Atyának és a'Fiúnak, 
éú a' Szent Léleknek nevében. 

Tanítván őket, hogy megtartsák mind azokat, 
a" mellyeket parantsoltam néktek. És ime 
én mindennap ti veletek vagyok mind a' 
világ' végéig. Amen. 

38. Mellyik könyvben vágynák az Apostolok1 első tör-
ténetei megírva ? 

Az Apostolok' tselekedeteiről irt könyvben. 
39. Hány Apostoloknak leveleit találjuk az uj Testa-

mentomban ? 
Öt Apostolokét Péter', Pál', János', Jakab', Jú-

dás' leveleit. 
40. Mellyik Könyv fejezi-bé az uj Testamentomot ? 
János' jelenései. Ezen könyv jövendő időkről 

szóll. 
41. Hogyan kell az ó és uj Testamentombéli Köny-

veket olvasni? 
Mint Isten' beszédét, áhítatossággal, és ugy, 

hogy azoknak olvasása által jobbak legyünk. 
42. Mikor vagyunk áhítatosak? 
Ha gondolkodunk arról, a' mit hallunk, vagy 

olvasunk, és azt jól megfontoljuk. 
43. Miért kell az Isten' beszédét tisztelettel olvasnunk 

és hallanunk ? 
Mivel az Isten szóll abban mi hozzánk, mint az 

Atya az ő gyermekeihez. Mindenkor azok-
nak tehetségekhez alkalmaztatta magát, a* 
kik az ő szavát hallgatták. 
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44. Hát akkor, mikor olly an, fordul-elő a' mit nem 
értünk, mit kell tselekednüní ? 

Ahoz kell tartani magunkat, a» mit ertünk, a' 
mi lelkünket jobbítja, és minket a' jóban 
erősít. 

Az eránt, a" mit nem értünk, oktatást kell ke-
resnünk. ,: 

45. Mi vtgre kell tehát a* Bibliát kiváltképen olvasni*. t 
A' végre, hogy annak oktatása által jó és papon- , 

ként jobb emberek legyünk. 2 Timoth. 3 , 
16. Minden irás Isten ihléséből való, és hasz-
nos a' tanításra, a' megtzáfolásra, a' dorgá-
lásra, és az igazságban való oktatásra. 

46. Hasznosak-e végre a" Bibliában előforduló tör-
ténetek isi 

Igenis, mivel azon történetek, a' mellyek a'Bib-
liában előfordulnak, az Istennek jótétemé-
nyeit , és az embereknek virtusait, vétkeit 
és hibájit eleven színekkel rajzolják - le. A1 

hibáknál és vétkeknél eszünkbe kell vennünk, 
hogy az Isten' beszéde azokat kárhoztatja és 
hüntetésre méltóknak itéli. 

47. Kell-e tehát mindent követnünk, cü mi a' Bibliai 
történetekben előnkbe rajzoltatik ? 

Nem kell. 1. Kor. 10, 6. Ezek pedig nékünk 
példájinkra lettenek, hogy gonosznak kivá-
nóji ne lennénk, miképen azok gonoszt kí-
vánnak vala. , 

48. Mi az egész Szent írásnak az abból vétetett 
Katekhizmusnak summája ? 

Mát. 22. 37—40, Szeressed a te Uradat Istenedet 
teljes szivedből, teljes Lelkedből és teljes el-
médből. Ez az első és legnagyobb parantsolat. 
A' második pedig hasonló e'hez : Szeressed a" 
te felebarátodat mint önnön magadat. Mát. 7, 
12.Annakokáért mindeneket a'mellyeket akar-
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tok, hogyaz emberek veletek tselekedjenek , 
ti is azokat tselekedjétek azokkal. Mert ez a' 
törvény és a' Próféták. *) 

E L S Ő R É S Z . 

A' t i z p a r a n t s o l a t r ó l . 
1. Miről szóllanah a? tizparantsolatoh? 
A* mi Isten eránt, magunk eránt, és más em-

berek eránt való kötelességeinkről. 
2. Hány parantso latok szóllanah az Isten eránt való 

kötelességekről? 
A' három első parantsolatok. 
3. Hány parantsolatok szóllanah a mi magunk és 

más emberek eránt való kötelességekről ? 
A' hét utolsó parantsolatok. 

1. AZ ELSŐ PARANTSOLAT, 
Én vagyok a te Urad Istened. Ne legyenek te-

néked én előttem idegen Istenid. 
4. Ki ssóll ezen parantsolatban f 
Az az Isten, a' ki az Izrael' népét Egyiptomból 

kihozta és attól fogva annak oltalmazója 
akart lenni. 

5. Vallyon ez az Isten tsák az Izraelnek Istene-e $ 
vagy pedig minden embereké ? 

Ő mint teremtőnk és jóltévőnk minden embernek 
Istene és Atyja. Maiak. 2 , 10. Yallyon nem 
mindnyájunknak eggy Atyánk vagyon e ? 

• ) Itten el kell olvastatni» 's röviden megmagyarázni 
a' Győri énekes könyvből ezen éneket; IIa ronv? 
lott sgivemnek» 

- £ 3 
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Avagy nem azon eggy Isten teremtett-e min-
ket? (Miért tsalja-meg tehát kiki az ő fele-
barátját, hogy a' mi atyájink' kötéseket meg-
fertőztetnék.) 

6. Mi tiltatik az első parantsolatban ? 
A' bálványimádás; midőn valamit Isten gyanánt 

veszünk és imádunk, a' mi nem Isten. 
7. Mikor vagyunk bálványimádók vastag értelemben ? 
Midőn képeket, vagy valamelly teremtményeket 

Isten gyanánt imádunk 9s tőlök várunk se-
gítséget. 

8. Hát vékony bálványimádást mikor követünk-el? 
Midőn valami eránt a' világon nagyobb félelem-

mel, szeretettel és bizodalommal viseltetünk, 
mint az Isten eránt. 

9. Miért tiltatik ezen bálványimádás ? 
Mivel az az emberhez illetlen, 's nékie ártalmas. 
10. Miért illetlen és ártalmas ? 
Mivel az embert babonássá; félénkké, vétkessé, 

és esztelenné teszi. Zsolt. 115. 4 .5 . 8. 
11. Hogyan teszi a' bálványimádás az embert babo-

nássá és félénkké ? 
Arra szoktatja, hogy féljen és reményljen ott, 

a' hol félésre és reménységre semmi ok nints. 
12. Hogyan teszi a' bálványimádás az embert vétkessé 

és esztelenné ? 
Különbféle bűnöknek gyakorlására tanítja, 's kü-

lönben is sokféleképen megtsalja, és elámítja 
az embert. 

13» Ki követ-el bálványozást vékony értelemben ? 
A' ki az Istenről elfelejtkezik, és valami eránt 

a'világon nagyobb bizodalommal, félelemmel 
és szeretettel viseltetik mint az Isten eránt. 
Zsolt. 146 , 3—6. 

14. Mi által mégyen-véghez ezen bálvány imádás ? 
Kevélység, fösvénység és bujaság által. A' ke-
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vély magát és a' maga betsületét, a' fösvény 
az ő gazdagságát, a' bujálkodó az ő gyönyö-
rűségét jobban szereti, mint az Istent, és az 
által bálványimádó lessz. 

15. Vallyon azzal magát boldoggá teszi-e vagy bol-
dogtalanná ? 

Boldogtalanná; mert ezen dolgok nem valóságos 
és maradandó jók. 1. Ján. 2 , 15—17.Filipp. 
3 , 19. Efez. 5 , 5. 

16. Mit kiván tehát az első parantsolat? 
Hogy az Istent mindenek felett féljük és szeres-

sük, és hogy mindenek felett ő benne bíz-
zunk. Mát. 10, 28—30. Zsolt. 73, 25. 26. 
Kitsoda volna nékem mennyekben te nálad-
nál több? és te náladnál egyébben nem gyö-
nyörködöm e' földön. Elfogyatkozott az én 
testem és az én szivem; az én szivemnek 
kősziklája, és az én örökségem te vagy, 
óh Isten mind örökké. Zsolt. 18, 2. 3. És 
monda: Teljes szivemből, széretlek tégedet 
Uram, én erősségem. Az Úr én kősziklám, és 
én váram, és én szabadítóm: én erős Istenem, 
én erősségem, ő benne bizom, én paizsom, 
és én szabadulásomnak szarva, én felma-
gasztal ásom ! 

47. Meg érdemii-e az Isten ezen félelmet, szeretetet 
és bizodalmat? 

Igenis; mert ő mindenhatósággal 's véghetetlen 
böltseséggel és jósággal bír. Az ő akaratja 
nélkül semmi sem eshetik rajtunk. O tőle 
minden jót várhatunk, minthogy ő maga a' 
jóság. Mal. 1 , 6. Mát. 19 , 17. És ő monda 
annak: Miért mondasz engem jónak? Nin-
tsen senki jó több az eggy Istennél. Ha pedig 
bé akarsz az életre menni, tartsd-meg a* 
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parantsolatokat. t Ján. 4 , 16. 19. Az Istéri 
szeretet; és a' ki a' szeretetben marad, az 
Istenben marad és az Isten abban. Mi szeret-
jük őtet; mert ő szeretett először minket. 

10. Mi Ilyen foganatja van az Isten eránt való iga& 
tiszteletnek az emberi szívben ? 

Az Isten eránt való igaz tisztelet az embernek: 
1. Alkalmatosságot és kedvet ád az ő kötelessé-

geinek véghez vitelére és mind annak, a' 
mit az Isten reá mér, békével való eltű-
résére. 

2. Az emberektől való féléstől, és a' tsüggede-
zéstől megmenti* 

3. Megőrzi a' felfuvalkodástól, minthogy min-
den jó az Istentől jön. Pred. 12, 15—16. A' 
dolognak summája ez: az Istent féljed és az 
6 parantsolatit megtartsad; mert ez az em* 

* bernek fő dolga. Mert minden tselekedetet 
az Isten Ítéletre előhoz, minden titkos do* 
loggal akár jó akár gonosz légyen az. *) 

2. A' MÁSODIK PARANTSOLAT. 
Ä* te Uradnak Istenednek nevét híjában ne ve-
gyed •* mert nem hagyja az Űr büntetés nélkül, 

valaki az 6 nevét htjában veszi. 
19. Mit értünk az Isten' neve alatt ? 
Mindent, valami minket az Istenre emlékeztet, 

és a' mi által ő magát mi velünk az ő be-
szédiben és munkájiban megesmérted. 

20. Mit nem kell mind azzal, a* mi által az Isten, 
magát mi velünk meg esmér teti, tselekednünkf 

Nem kell azt rosszra fordítanunk, 's véle vissza-
élnünk. 

*) Ide tartozik ezen ének: Ki ne szeretne tégedet. 
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21. Mi által élünk azzal vissza ? 
Káromkodás, esküvés, bűvölés bájolás, hazug-

ság és tsalárdság által. 
22. Miért vagyon cC káromkodás megtiltva? 
Mivelhogy utálatos és rut dolog, gyűlölségből és 

haragból felebarátunknak rosszat kívánni, 
as ollyankor az Isten' nevével élni vétek. 

23. E' szerént tehát nem kell eggyik embernek ci má-
sikat kár omlani 's átkozni, 's ollyankor az Isten? 
nevével vissza élni ? 

Nem. Mi mindnyájan eggy Istennek, ezen irgal-
mas Atyának gyermekei vagyunk; és az 
Isten* nevének tsak akkor kell előfordulni, 
ha valakit áldani akarunk. Mát. 5 , 44. 45. 
En pedig ezt mondom néktek: Szeressétek 
elíenségiteket, áldjátok azokat, a* kik tite-
ket átkoznak, jól tegyetek azokkal, a' kik 
titeket gyűlölnek: és imádkozzatok azokért, 
n kik titeket háborgatnak és kergetnek 
titeket. 

Hogy legyetek â  ti mennyei Atyátoknak fijai, 
ki az ő napját feltámasztja mind a' gonoszokra 
mind a' jókra, és esőt ád mind az igazak-
nak mind a' hamisaknak. 

Ü4. Mit részen esküdni ? 
Az Istent igéretünk' é s á l l í tásunk' igaz Vo l tának 

tanúbizonyságává és ha igéretünkben 's ál* 
Utasunkban hazudunk, b o s s z ú á l l ó v á t e n n i . 

25- Melly esküvések engedtetíietnek-meg ? 
Egyedül az ollyan eskü vések, a1 mellyeket a* 

felső hatalmasság kiván. 
26- Mikor kiván, a' felső hatalmasság esküvést ? 
Mikor egyéb eszköz nintsen az igazságot kitanul-

ni és annak-vegére járni, ha kötelességünk-
ben eljártunk-e. 
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27. Mikor élünk-vissza az Isten? nevével az eskü-» 
vésben ? 

Midőn gondolatlanul vagy rossz szándékkal es-
küszünk : 

1. Ollyan dolgokra, a' mellyeket nem tudunk, 
vagy 

2. Mellyeknél nints szándékunk esküvésiinket 
megtartani. 

Sirák. 2 3 , 8—10; Az esküvésre ne szoktassad 
a' te szádat, és a' te esküvésedben a' szent 
Istent nevezni gyakorta ne szokjad. 10. A' 
férfiú, ki sokat esküszik, teljes hamisság-
gal és el nem távozik annak liázától az 
ostor. 

Mát. 5 , 3 7 . Hanem a' ti mondástok légyen i ugy, 
ugy, nem, nem; a' mi pedig ezeken felül 
vagyon, a'gonosztól vagyon. Sir. 23 , 11. 
Ha vakmerőképen esküszik is valaki, ár-
tatlan nem lészen. 

28. Mik leszünk akkor , ha gondolatlanul vagy ha-
misan esküszünk? 

Hitszegők és hivtelenek az Isten 's emberek 
eránt* 

29. Miről mondottunk-le ha gondatlanul 's hamisan 
esküdtünk ? 

Az Istennek segítségéről 's a' mi ezen 's a' másik 
világon való boldogságunkról: mert igy es-
küszünk: Isten engem úgy segéljen, az az , 
tsak ugy áldjon-meg az Isten, ha igaz az , 
a' mit mondok. 

30. Miképen nézik más emberek cC hitszegőt, vagy 
hamisan esküvőt ? 

Ugy nézik, mint eggy nyilván való hazug és ál-
nok embert, a' kinek többé senki sem tar-
tozik hinni. 



31. Minek, Leli az ollyan embernek magát tartani ? 
Eggy ollyan alávaló embernek, a' kinek senki 

hitelt nem adhat, és a' ki az emberi társa» 
ságra nem méltó. 

32. Miért kell az esküvést, és minden ígéretet az em-
berek között szentül megtartani? 

Mivel a' hitelesség és bizodalom az emberi tár-
saságnak kötele vagy kaptsa, 's ugyan azért 
a' hitszegőtől minden rosszat lehet várni. 1. 
Pét. 3 , 10 — 12. Mert a' ki életét akarja sze-
retni, ós jó napokat lá tni , tartóztassa-meg 
nyelvét a' gonosztól, és ő a jaka i t , hogy ne 
szólljanak álnokságot. Térjen el a' gonosz-
tól , és tselekedjen j ó t , keresse a' békessé-
get, és kövesse azt. Mert az Urnák szemei 
az igazakon , és az ő fülei azoknak kérése-
ken, de az Urnák ortzája azok ellen, a' kik 
gonoszt tselekesznek. 

33- Hogyan élünk vissza az Isten' nevével a bűvö-
lés bájolás áltál ? 

IIa azt hisszük, hogy ezen szent névnek neve-
zete és más babonás szokások 's tselekede-
tek által betegségeket elfordíthatunk, vala-
kinek árthatunk, vágj* más egyéb tsuda dol-
gokat tehetünk. 

34. Miért tiltatik meg cC babonáskodás, mint rut és 
utálatos dolog ? 

Mivel az esztelen tsalárdság, 's az által 1) az 
ollyan eszközökkel való élést elmulatjuk^ 
mellyekkel maguhkon segíthetnénk , 2 ) ma-
gunkat's másokat is a' veszedelembe ejt jük, 
és 3) az Istennek nevével rutul visszaélünk. 
5 Mós. 18, 10—12. 

35. Mit tesz az Isten' nevével hazudni és tsalni? 
Annyit tesz, mint képmutató lenni , és a' maga 

2 
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leikiesmérete ellen a' kegyesség' szine alatt 
ollyast mit lettetni, a' mi nem igaz. Zsolt. 
5 , 7. Elveszted a' kik hazugságot szóllnak; 
a' vérszopó és álnok embert gyűlöli az Ur. 

36. Mikor élünk jól és méltóképen az Isten nevével ? 
l i a az Istent mindennémű szükségünkben segít-

ségül h iv juk , 6 hozzá esedezünk , őtet di-
tsérjiik 's néki hálát adunk. Zsolt. 50 , 14. 
15. Áldozzál az Istennek ditsérettel, és add 
meg a' magasságban lakozó Istennek a' te-
fogadásidat. 

Es hivj engemet segítségül a' te nyomorúságod-
nak idején: megszabadítlak tégedet; és di-
tsőitesz engemet. *) 

3. A' HARMADIK PARANTSOLAT. 
Megemlékezzél, hogy a? szombat napot meg* 

szenteljed• 
37. Mivé rendelte az Isten a' Zsidó népnek cC hete-

dik napot ? 
Szombattá,' az az , az emberek' 's állatok' nyu-

godalma' napjává. 
38. Mi jót akart az Isten ezen rendelés által sze-

rezni ? 
Jó rendet és a' hétköznapi foglalatosságokbán 

való szorgalmatosságot. Az Isten azt akarja, 
hogy a' munka által nyugodalmat érdemel-
j ü n k , 's a' nyugodalom által viszont ma-
gunkat a 'munkára erősítsük. 

39. Mi Keresztyének is a' Zsidók' Szombatját inne-
peljük-e meg? 

Nem, hanem a' Vasárnapot, Krisztus' feltáma-
dásának napját. 

•) Ide tartozik ezen e'nek: A' ki az Urnák nevével* 
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4Ö. Oíly szolgai módon üljük-e azt meg, hogy nékünk 
. azon éppen semmi foglalatosság sem engedtetik meg? 

Éppen nem. A' szeretetnek és szükségnek mun-
káii soha sem tiltatnak meg, sőt azok még 
Vasárnapon is szent kötelességeink. Mát. 12, 
11. 12. Márk. 3 , 4. 

41.- De melly foglalatosságra rendeltetett kiváltké-
pen cC Vasárnap ? 

A' közönséges könyörgésre, és az Isten' beszé-
dének hallgatására és vizsgálására. Zsid. 10, 
24. 25* És eggymásra figyelmezzünk, hogy 
eggymást fel buzdítsuk a' szeretetre és a' jó 
tselekedetekre. És ne hagyjuk - el a' közöt-
tünk való gyülekezetet, mint némellyeknek 
szokása j sőt eggymást intsük, és annyival 
inkább, mivel lát játok, hogy ama nap kö-
zelget. 

42. Illendők-e is hasznosak-e ezen közönséges könyör-
gések ? 

Igenis, a"" közönséges könyörgések és imádságok 
áhítatosságot gerjesztenek. Az eggyüttvaló 
éneklés felemeli a' sziveket. Ha eggyütt vet-
tük az Isten'jótétemény eit$ i l lő, hogy azok-
ért eggyütt is adjunk hálákat. Kolossi 3* 
16. A' Krisztusnak beszéde lakozzék ti közöt-
tetek gazdagon minden böltseséggel tanítván 
és intvén eggymást, zsoltárokkal, ditsére-
tekkel , és lelki éneklésekkel, jó kedvvel 
énekelvén a"* ti sziveitekben az (Jrnak. 

43. Hogyan kell magunkat viselnünk az Isten' igéjé* 
nek hirdetése eránt ? 

Azt nem kell megvetnünk, sőt az Isten' igéjét 
szentnek kell tar tanunk, örömest hallgat-
nunk és tanulnunk. 1 Thess. 5 , 18—20« 

2* 
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44. Mi végre kell á? precHlátziót hallgatnunk ? 
Hogy az által böltsebbek, jobbak, és boldogab-

bak legyünk. Jak. I 22. 27. Legyetek pe-
dig tselekedőji az igének , és nem tsak hall-
ga tó ja mert azzal magatokat tsak megtsal-
játok. Az Atya Isten előtt a' tiszta és szeplő 
nélkül való isteni tisztelet ez : látogatni az 
árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúsá-
gokban , és magát tisztán megtartani e* vi-
lágtól. *) 

4. A' NEGYEDIK PARANTSOLAT. 

Tiszteljed a te Atyádat és Anyádat, hogy jó 
légyen dolgod és hosszú életű légy e földön. 

/|5. Kiket kell ezen parantsolat szerént tisztelnünk ? 
Atyánkat és Anyánkat. 
46. Miért? 
Mert ők mi reánk nézve az Istennek képviselőji: 

minthogy ő tőlök életet 's gyermekségünk* 
tői fogva számlálhatatlan jókat vettünk. 

47. Ki eránt mutatjuk azon szeretetünket és tiszte-
letünket, cC mellyel sziileinkhez viseltetünk ? 

Az Isten eránt ; mivel ő a' szüléket a' maga fcép-
viselőjivé tet te, 's ő általok tesz velünk jót. 
Sir. 3 , 3. A' ki tiszteli az a ty já t , megtisz-
títtatik a1 bűnből. 

48. Mit igér azért az Isten azoknak, o ' kik Atyjókat 
és Anyjókat tisztelik 1 

Hogy jól lessz dolgok , és hosszú idejűek lesz-
nek e' földön. Sir. 3 , 9. Tselekedeftel és 
beszéddel tiszteljed a' te Atyádat és Anyá-

•) Ide tartozik ezen e'nek: Oh szent Isten vond szivemet. 
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dat , hogy szálljon te reád az emberektől 
áldás 

49. Hát ha hibájok van szüleinknek kell-e őket mégis 
tisztelnünk ? 

Akkor sem keli őket megvetni, és haragra inge-
relni , hanem őket az ő hibájok mellett is 
szeretnünk és betsülnünk kell. S i r , 3 , I I . 
12. Ne ditsekedjél a' te Atyádnak gyalázat-

jával ; mert nem ditséretedre van néked a' 
te Atyádnak szidalma. Mert az ember dicsé-
retet talál az ő Atyjának tiszteletéből, és 
szidalmára vagyon a' fiúnak a' gyalázatos 
Anya. 

5,0. Tsak szóval és s zirimu L a Láss a l kell-e szüleinket 
tisztelnünk ? 

Nem ; hanem tselekedettel is. Tartozunk nékik 
szolgálni, engedelmeskedni, örömökre lenni 
's öregségekben gondjokat viselni. Sir. 3 , 
13 — 16. F i j am, felsegéljed vénségében a' 
te Atyádat, bánattal né illessed őtet a' te 
életedben. Es ha valamikor megfogyatkozik 
értelmében, megbotsássd néki , és éktelen-
séggel ne terheld őket: hanem tisztességet tégy 
minden erődből. Mert a' te Atyádhoz való ir-
galmasság el nem felejtetik: hanem a' bűnök 
ellen a' te házadnak támasza lészen. A' te nyo-
morúságodnak idején, megemlékezik te rólad, 
és miképen tiszta meleg idő által a' jég el-
olvasztatik: igy á' te bűneid elolvadnak. 

5 l . Illendő és ditséretes-e a' gyermekeknek az ő szü-
leik eránt való jó magok viseletei 

Igenis nagyon illendő és ditséretes : Mert a' gyer-
mekek soha sem fizethetik meg az ő szüleik' 
fáradságát 's szeretetét, mellyekkel azok ő 
erántok viseltettek. Sir. 7 , 27. 28. Teljes 
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szivedből tiszteljed a' te Atyádat, és Anyád-
nak fájdalmit el ne felejtsed. Mivel fizess-
meg ő nékiek veled való jótétemén) ékről ? 

52. Mik tehát ci háláadatlan és engedetlen gyer-
mekek ? 

A-* természet' motskai és gonosztévők. 
63. Millyen átok követi többnyire az illyeneket ? 
Az ő gyermekeik úgy fogják valaha magokat ő 

erántok viselni, mint ők viselték magokat 
szüleik eránt. 

54- Millyen áldás követi ellenben a jó gyermekeket ? 
Az Istennek és a' szüléknek áldása, szerentseés 

előmenetel, ugy, hogy ők is ürömöt fognak 
gyermekeikben látni. Sir. 3 , 5. A' ki tisz-
teli az a ty já t , jövendőben örül ő is az ő 
iijainak, és az ő könyörgésének napján meg-
hallgattatik. A' ki tiszteseget tulajdonít at-
tyának , hosszú életű lészen. És a' ki az 
Urat hallgatja, az ő anyját megvidámítja. 

55* Ha szükség, hogy a' gyermekek az ö szüleiket 
szeressék és tiszteljék, mit kell a szüléknek is 
gyermekeik eránt tselekedni? 

Tartoznak azokat keresztyén módon felnevelni, 
nékiek jó példát adni , 's őket minden jóra 
szoktatni. Efez. 6. 4. Ti pedig Atyák, ha-
ragra ne ingereljétek a3 ti gyermekeiteket, 
de neveljétek őket oktatásban, és az Úrhoz 
vezető intésben. 

56. Tsak a' testi szülék értetnek-e ezen parantsolat-
ban az Atyák'' és Anyák'' neve alatt ? 

Nem, hanem mindenek, valakik szüleink gya-? 
nánt vágynák , és a' kik által az Isten ve-
lünk jót tesz. p. o. A' felső hatalmasságok , 
tanítók, gazdák és gazdaasszonyok, tútorok, 
atyafiak, és barátok. 
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57. Mit kell ezek eránt is tselekednünk ? 
Tartozunk őket tisztelni, nékik szolgálni, enge-

delmeskedni, őket szeretni és betsűlni. 
58. Kell-e altaljában minden renden lévőknek eggy-

más eránt valamit véghezvinni ? 
Igenis. Minden rendbéli embereknek vágynák 

egyéb rendbéli emberek eránt költsönös és 
szükséges kötelességeik. 

59- Mitsoda kötelességeik vágynák az alatt valóknak 
a felső hatalmasság eránt ? 

Tartoznak az eránt mély tisztelettel viseltetni, 
's minden rendeléseinek hiven engedelmes-
kedni. Rom. 13, 1. 7. Minden lélek a' felső 
hatalmasság alá vettetett légyen ; mert nints 
hatalmasság, hanem tsak Istentől, a' melly 
hatalmasságok pedig vágynák , azok Istentől 
rendeltettek. Adjátok meg azért mindennek, 
a' mivel tartoztok; a' kinek adóval, adó t , 
a* kinek vámmal, vámot , a' kinek félelem-
mel , félelmet, a' kinek tisztességgel, tisz-
tességet. 

60. Mitsoda kötelességei vágynák cC felső hatalmas-
ságnak az ő alatívalóji eránt ? 

Tartozik azokat oltalmazni, 's jó törvények ál-
tal igazgatni; 's eggyszer'smind betsűlni és 
nékik mindenben jó példát adni. Efez. G. 
9. Ti is Urak , ugyan azokat tselekedjétek 
ő vélek, elhagyván a' fenyegetést, meggon-
dolván az t , hogy néktek is vagyon Uratok 
mennyekben, kinél nints személyválogatás. 

ji. Mitsoda kötelességeik vágynák cC hallgatóknak az 
ő tanitójik eránt ? 

Azokat úgy kell nézni mint Lelki-Atyájikat, az 
ő intéseiket követni kell, és nékik a z t , a 
mi fáradságokért j á r , megadni. Zsid. 13, 17. 
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Engedelmesek leg) etek a' ti előttetek járóka 
n a k , és kövessétek őket; mert ők vigyáz-
nak a' ti lelketekre, mint számadók; hogy 
örömmel tselekedjék, és nem fohászkodás-
sal , mert a' néktek nem jó. 

62. Hát a tanítóinak mitsoda kötelességeik vágy nák 
az o hallgatójik eránt ? 

Úgy kell azokat nézniek, mint lelki gyermekei-
ke t , kell őket oktatniok, inteniek, vigasz-, 
talniok 's nékik jó példát adniok, 's őket 
minden jóra vezérelniek. 1. Kor. I i . 1. I 
Tim. 4 , 1 2 . 

63. Mitsoda kötelességeik vagyna,k a! mesteremberek-
nek az o inasaik eránt ? 

Tartoznak azokat az ő mesterségekben helyesen 
oktatni, erántok békességes tűréssel visel-
tetni , és mindenben boldogságokat előmoz-
dítani. Rom. 12, 7. Akár (eggyházi) szol-
gálat, maradjunk a 'szolgálatban; akár ha 
ki tanító, maradjon a' tudományban. 

64. Mitsoda kötelességeik vágynák az inasoknak az ö 
mestereik és Uraik eránt ? 

Tartoznak az ő mesterségeket szorgalmatosan ta-
nulni , és Uraiknak javát liiven előmozdítani. 

65. Mitsoda kötelességeik vágynák a' gazdáknak és 
gazdaasszonyoknak az ö tselédjeik eránt? 

Tartoznak azokat Isteni félelemre, jó rendre és 
szorgalmatosságra szoktatni, vélek szeretet-
tel bánni és béreket hiven megadni. Sir. 7. 
20. 21. Ne sanyargasd szolgádat, a' ki az 
ő dolgában hiven eljár. Az eszes szolgát sze-
resse a' te lelked. Tób. 4 , 15. Semmi em-
bernek bérét te meg ne tar tsad, a' ki te 
néked szolgált, hanem mingyárt megfizess 
flékj. 
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66 Mitsuda kötelességeik vágynák av tseledeknek az 
ö gazdájik s gazdaasszonyaik eránt l 

Tartoznak azokat mint elöljáróikat tisztelni, 
azoknak paranísolatjaikat zúgolódás nél-
kül véghez \ i n n i , jószágokkal hiven bán-
n i , dolgokban szorgalmatosan eljárni, 's 
mindenekben azoknak javát keresni. Efez. 
6 , 5—7, Szolgák legyetek engedelmesek a* 
ti testi Uraitoknak , félelemmel es rettegés-
sel , a' ti sziveiteknek eggyiigyüségében , 
mint a' Krisztusnak. Nem szem előtt való 
szolgálattal, mint embereknek kedveskedők, 
hanem mint Krisztusnak szolgáji tseleked-
vén az Isten' akaratját teljes lélekből. Kész 
indulattal szolgálván mint az Urnák, és nem 
mint embereknek. 

67. Kell e a? vén embereket is tisztelnünk? 
Igenis kell: mert az Isten maga kívánja azt; és 

mi is azt akar juk , hogy öregségünkken má-
sok tisztelettel és békességes tűréssel visel-
tessenek erántunk. 3 Mós. 19, 32. A' vén 
ember előtt felkelj , és a' vén embernek or-
tzáját megbetsüljed. Sir. 8 , 7. Ne kissebbítsd 
meg az embert vénségében, mert mi közü-
lünk valók, a' kik megvénhesznek. 

68. Mi jó származik abból, ha a' negyedik paran-
tsolat megtartatik ? 

Az által a' házi és polgári boldogság előmozdít-
tat ik; az az a' Szülék és gyermekek, a' felső 
hatalmasság, és az alattvalók, az ifjak és 
vének között minden rendben és karban szép, 
eggyet értés fog uralkodni. *) 

*) Ide já ru l az az e'nek : Is ten , neked szentelem,. 
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Rom. 12, 10. Az atyafiúi szeretetnek általa, eggy-
másnak szerelmére hajlandók legyetek, tisz-
telettel egymást megelőzvén. 

5. AZ ÖTÖDIK PARANTSQLAT. 

JVe ölj. 
69. Mi tiltatik ezen parantsolatban ? 
E s ő b e n : Az öldöklés és gyilkosság: mert ezek 

ollyan utálatos tselekedetek, a' mellyektől 
az emberi természet irtózik. 1 Mós. 9. 6. 
A1 ki az embernek vérét kiont ja , embef által 
ontassék ki viszontag annak vére; mert az 
ő ábrázatjára teremtette Isten az embert. 

70. Mi tiltatih még más ezen parantsolatban ? 
Minden, valami másnak testében vagy egésségé-

ben kárt tesz, vagy annak az eletét nehe-
zebbé , keserűbbé teszi , vagy megrövidíti. 

71. Következésképen mik tiltatnak még meg ezen pa-
rantsolatban ? 

Minden harag, visszavonás és gyűlölség, minden 
bosszúállás és ellenségeskedés, mert ezek 
mind a' magunk életét , mind a' másokét 
keserűvé teszik és rövidítik. M. 1. 5 , 21. 
22. Péld. 15, 18. A' haragos férfiú szerez 
háborúságot; a1 hosszútűrő pedig leszállítja 
a' háborgást. 

72- Millyeneknek kell az embereknek eggymds eránt 
lenni ? 

Jó akaróknak, szeretetre hajlandóknak és eggy-
mást kéméllőknek, szükség, hogy eggyik 
a' másiknak segítsen 's minden testi szük-
ségeit orvosolni igyekezzék. Mát. 5 , 5. 9. 
Boldogok a' szelídek; mert ők örökségül 
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bírják a' földet. Boldogok a* békességszer-
zők , mert Isten' fijainak hivattatnak. 

73. Szükséges és hasznos-e az embernek ezen paran-
tsolatriak megtartása i 

Igenis szükséges és hasznos; mert a' hol az em-
bernek élete és nyugodalma nem bátorságos, 
ott semmije sints bátorságban. Különben is 
az emberek' bajainak legnagyobb része a' 
gyűlölségből, haragból, ellenségeskedésből, 
és bosszuállásból származik, 

74. Mi által kapcsoltatnak öszve legszebben az em-
berek egymással az S foglalatosságaikban ? 

Eggyé tér tés, szívesség és szeretet által. Koloss. 
3 , 12. 15. Öltözzétek fel azért , mint Isten-
nek választotti, szentek és szerelmetesek, 
a' szívbéli könyörületességet, kegyességet, 
alázatosságot , szelídséget , és a' békességes-
tűrést. Eltűrvén eggymást, és megengedvén, 
eggymásnak, ha kinek valaki ellen panasza 
vagyon, mint a'Krisztusig megengedett nék-
tek , azonképen ti is. 

75. Szabacl-e az embernek magát megölni? 
Nem szabad. Nem magunk adtuk magunknak éle-

tünket , azért nem is szabad attól magunkat 
megfosztanunk, hanem el kell várnunk azt 
az időt, a' mellyben az Isten e' világból ma-
gához vesz. Róm. 14, 7» Mert senki kö-
zülünk magának nem é l , és senki magának 
meg nem hal. Mert ha élünk i s , az Urnák 
élünk, ha halunk is , az Urnák halunk; azért 
akár élünk, akár halunk, az Uré vagyunk. 

76. Vallyon az maga gyilkosa-e, tC ki egésségét é§ 
testet megvesztegeti? 

Igenis , az is maga gyilkosa. 
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77. Mi által vesztegettetik meg az ember teste és, 
egéssége ? 

Az ételben, i talban, gyönyörűségekben, aluvás-
ban és éjszakázásban, a' böjtülésben és mun-
kában való mértékletlenség által. Sir. 37, 
31—33. Ne légy telhetetlen minden gyönyö-
rűséggel , és tested légyen az étel : Mert a' 
sok ételben való tobzódásban betegség va-
gyon; és a' megelégíthetetlen faldoklás kö-
zel jár a' sárhoz. A' megelégíthetlen faldok-
lás miat t , sokan hallanak meg: de a' ki 
megtartóztatja ő magát, életét meghosszab-
bítja. Pred. 6 , 7. Ha az embernek minden 
munkája jó szerentsés lészen is: mindazáltal 
az ő kívánsága bé nem telik. 

78. Hát az maga gyi'kosa-e, cC ki az ő lelkének egés-
ségét megrontja ? 

Igenis, megrontatok pedig a' lélek egéssége, a' 
felettébb való gond, buslakodás, félelem és 
epekedés által. Sir. 30 , 22—26. Ne add bá-
natnak, a' te elmédet , és ne fonnyasszd 
magadat a' te tanátsoddal. A' szivnek vigas-
sága az embernek élete , és az Örvendezés 
meghosszabbítja az embernek napjait. Sze-
ressed a' te lelkedet, és vigasztald szivedet, 
és a' szomorúságot távol állassd tőled. Mert 
sokakat vesztett e l , és ölt meg a' szomo-
rúság Az irigység és harag megkissebbítik 
a' napokat, és idő előtt vénséget hoz a 'szo-
morúság. 

79., Ha tehát kötelességünk a' magunk ys hozzánk tar-
tozandójink' egésségére gondot viselni, mit kell 
a' betegségekre nézve tselekednúnk'l 

Tartozunk minden betegségnek, aa mennyire le-
het elejét venni, 's a' betegség' idején jókor 
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"segítséget keresni 's aZ egésség' helyreállí-
tása végett minden eszközökkel gondosan 
élni. Sir. 38, 4. Az Úr teremtette a'földből 
a •/, orvosságot, annakokáért az eszes ember 
attól nem iszonyodik. 

Miért kötelességünk ezt tselekedni? 
Mert a' mi életünk nem a' mi sajátunk, hanem 

az Istené s más embereké. Nem is viheti 
véghez a' beteg az ő hivatalbéli kötelessé-
geit, úgy a' mint kel l , magának és mások-
nak is terhére van. Sir. 30, 15. 16. Az eges-
ség, és a' jótermet, minden aranynál jobb, 
és a' vastag tes t , nagy temérdek gazdagsá-
goknál Nints olly gazdagság, ki jobb volna 
a' testnek egésségénél , és nintsen öröm, ki 
meghaladná a' szivnek örömét. *) 

6 A" HATODIK PARANTSOLAT. 

Ne paráználkodjál, 

81. Mi a házasság ? 
A' húségnek és szeretetnek költsönös kötele és 

frigye eggy férfiú és eggy asszony között. 
82. Mitsoda tehát az a? fél, vagy rész , melly ezen 

szeretednek 's hűségnek frigyét megszegi ? 
Hitszegő; mivel az ő szavát nem tartja meg, és 

az ő hitestársát igen megsérti. 
83. Hogyan kell tehát a' házastársaknak eggymással 

lakni ? 
Békességben és tiszta életben. Mindeniknek kell 

az ő házastársát szeretni és betsülni. Efez. 
5 , 28. Azonképen a' férfiak is tartoznak 

*) Ide tarto?.nnk eren énekek : Testemet is Uram: Ne 
gyiijts óh ember fejedre. 
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szeretni az ő feleségeiket, mint Önnön tes-
teiket ; a' ki az ő feleségét szereti , önnön 
magát szereti. Efez. 5 , 22.23. Az asszonyok 
engedelmeskedjenek ő tulaj/Ion férjeiknek < 
mint az Urnák. Mert a' férfiú feje az asszo-
nyi állatnak. 

84. Szerentsét vagy szerentsétlenséget okoz-e a1 rossz 
házasság ? 

Nagy szerentsétlenséget okoz. A' házasoknak 
egyenetlenségek és visszavonások által a3 ház 
elpusztul, a' gyermekek rosszul neveltetnek 
fe l , 's végtére magok szegénységbe, gyala-
zatba keverednek 's kétségbeesésre jutnak. 

85. A' jó házasság nagy szerentséje-e az életnek ? 
Igenis : mert ha a' férfiú és feleség szorgalmatos-

ságok és rendtartások által eggymást segítik, 
i'igy jó gyermekeik lesznek, és az Isten' ál-
dása kíséri őket munkájikban. Zsoít. 128, 
1—4. Sir. 26 , 2. 3. A ' j ó asszonyi állat jó 
rész , az Isten félőnek részítl adattatik ez. 
Az erős asszonyi állat vidámságot szerez az 
ő férjének, és annak életének esztendejét 
bétöl t i jó szerentsével. 

86. Akár házasságban élünk, akár cC nélkül, hogyan 
kell magunkat a' hatodik parantsolat szerént 
viselnünk ? 

Jó erköltsiieknek 5 szemérmeteseknek, és tiszta 
életüeknek kell lennünk mind gondolatunk-
ban mind tekintetünkben mind szónkban 
mind tselekedetünkben. Filipp. 4 , 8. Azon 
feljül atyámíijai, a' mellyek valóságosak , a' 
mellyek tisztességesek , a' mellyek igazsá-
gosak, a 'mellyek t iszták, a 'mel lyek sze-
relmetesek , a1 mellyek jó hirüek, és ha mi 
jóságos tselekedet, vagy ha mi ditsérete» 
dolog vagyon , azokról gondolkodjatok. 
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58?. Mi indítson bennünket szemérmes és tisztességes 
magunk viseletére ? 

IMivel a' szemérmes és tisztességes erköltsű em-
ber mind az Isten mind az emberek előtt 
kedves. Az ollyan az ő lelkét tisztán , testét 
egésségben tartja meg. Mát, 5 , 8w Boldogok 
a' tiszta szivüek; mert az Istent meglátják. 
1 Thess. 4 , 3. 4. Mert ez az Istennek aka-
ra t ja , a' ti megszenteltetéstek, liogy meg-
tartóztassátok magatokat a' paráznaságtól. 
Hogy kiki közületek tudja birni az ő edényét 
szentségben és tisztességben. 

388. Mint van pedig eggy tisztátalan''s szemtelen em-
bernek dolga ? 

iA9 szemtelen mind az Isten mind más betsületes 
emberek előtt utálatos; 's az ő vétkét gya-
lázat, fájdalom és késő bánat követi. Zsid. 
13, 4. Tisztességes a' házasság mindenek 
között , és a' szeplő nélkül való ágyasház; 
de megítéli Isten a 'paráznákat, , és a' házas-
ság törőkét. 

589. Mit kell tselekednünk, ha tiszta életűek akarunk 
lenni ? 

flMinden eltsábító alkalmatosságoktól kell magun-
kat őriznünk. 

G90. Mellyek az efféle eltsábító alkalmatosságok ? 
hA'' rossz társaság, illendőséget megsértő ruházat, 

henyélés, tobzódás, otsmány könyveknek 
olvasása 's a' t. Sir., 33, 28. Sok gonoszság-
ratanítot t a hivalkodás. Sir. 23 , 4. 5. Atyám, 
Uram és én életemnek Is tene, kevélységet 
ne adj énnékem, és az engedetlen elmét 
mindenkor eltávoztasd a' te szolgádtól. Ne 
foglaljon el engemet a' hasnak és bujaságnak 
kívánsága, és szemtelen gondolatra ne adj 
engemet. 
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91» Mellyih a legjobb eszköz cC tisztátalan gondolá-
tok'' eltávoztatására ? 

A" munka és szorgalmatosság. Szükséges valami 
hasznos dologban foglalatoskodnunk, és az 
Istenről 's kötelességünkről gondolkodnunk. 
1 Mós. 39 , 9. Mi módon mívelném e' nagy 
gonoszságot, vétkezvén az Isten el len? * ) 

MELLYIK A' HETEDIK PARANTSOLAT? 

Ne lopj. 
92. Mit tesz lopnil 
Valakinek tulajdonát nyilvánságosan vagy mester-

ségesen elidegeníteni. 
93. Miképen megyén véghez ci nyilvánságos lopás ? 
Az ollyan dolgoknak, a 'mel lyek nem a 'mie ink , 

erőszakosan való elragadások vagy elidege-
nítések által. 

94. Miképen megy véghez a? mesterséges lopás ? 
Ravaszság, tsalárdság és hamis kereset vagy vét-

kes nyereség által. 
95. Meg vagynak-e mind ezen alattomos lopások tiltva? 
Igenis meg vágynák , mert mind ezek ellenkez-

nek az igazsággal és egyenességgel. l .Thess* 
4 , 6. Hogy senki el ne nyomja , se meg ne 
tsalja tselekedetében az ő Atyjafiját; mert 
mind ezekért bosszúálló az Úr mind azokon* 

96. Az efféle tsalárdságok és lopások valóságos nye-
reségek-e ? 

Nem. Ezek által az ember az ő jó lelkiesmére-
t é t , jó hirét nevét elveszti, s a' lopott jó* 
szágon nints az Isten' áldása. Péld 10 , 2» 
Hab. 2 , 6. Jaj a n n a k , a' ki gazdagítja ma-

*) Ide tartozik azon ének. A' vétkes gyönyörűséget* 
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gát a" máséból; vallyon meddig tart az ? És 
annak is ja j , a' ki sürü sárt gyűjt a1 maga 
fejére. 

97. Nevezz énnékem eggynéhány ollyan goromba és 
finom lopásokat, a' mellyek az Istentől és a' 
felső hatalmasságtól megbüntettetnek ? 

1. Ha a' jószágnak igaz megyéjét megmásítjuk 
's a' szomszédunkéra küljebb tesszük, vagy 
máskép annak birtokát kevesebbítjük. 5 
Mós. 27, 17. Átkozott, valaki az ő feleba-
rátjának határát elfordítja: És mondja mind 
az egész sokaság: Amen. 

2. Ha a' törvényes örökösöktől az ő örökségeket 
elvesszük. Jób. 20 , ÍS. 19. Az igazságtalan, 
visszaadván a' más ember' munkájával ke-
resett marhát , nem örvendez az ő gazdag-
ságának az illyen fizetésért. Mert megron-
totta 's elhagyta a' szegényeket: elrontotta 
a" házat , mellyet nem ő épített. 

3. Ha hamis mértékkel és fonttal kereskedünk. 
Péld. l í , I. Az álnok fontok utálatosak a& 
Urnái ; az igaz mérték pedig kedves ő néki. 

4. Ha igazságtalan pert folytatunk, ha a 'b i ró t 
igyekezünk megvesztegetni, vagy a' pert 
szükségtelenül hosszabbítjuk. 1. Kor. 6 , . 5 . 
7. Hogy magatokat megszégyenljétek, ezt 
azért irom. Nintsen-e ti kozttetek eggy böljts 
ember is , a' ki Ítéletet tehetne az ő Atyja-
fijai között? Azért minden kétség nélkül 
nagy gyarlóság ez ti bennetek, hogy eggy-
mással törvénykeztek. Miért nem szenved-
tek inkább bosszúságot ? Miért nem tűritek 
inkább a' ká r t ? 

3 
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5. Ha annyit kérünk köl tsön, a" mennyit meg 
nem fizethetünk. Zsolt. 36 , 21. Költsön kér 
a' hitetlen és meg nem fizet: az igaz pedig 
irgalmas és osztogat. 

6. Ha uzsoráskodunk, vagy a' ránk bízatott zá-
logot vagy jószágot eltagadjuk. Ezek. 18, 
12. 13. A" szűkölködőt és a' szegényt meg-
nyomorí t ja , a' másét erővel elveszi, és a' 
zálogot vissza nem a d j a , és a' bálványokra 
emeli szemeit , utálatosságot tselekedvén. 
Uzsorára ád , és toßbet vészen ; vallyon él-e 
ez ? Nem él ; mindezeket az utálatosságokat 
tselekedte , halállal hal meg , és az ő vére 
ő rajta lészen. 

7» Ha a' munkásnak megígért bérét e l fogjuk, 
vagy kevesebb bért adunk , mint Ígértünk. 
Jak. 5 , 4. íme a' munkásoknak bérek, kik 
a' ti tartományitokat megarat lak; mellyet 
tsalárdsággal megtartottatok; és azoknak ki-
áltások , a' kik ara í tak , a' Seregeknek Urá-
nak füleibe bement. 

8. Ha a' lopott jószágot e l re j t jük , 's eltitkoljuk, 
vagya' talált jószágot vissza nem adjuk. Tób. 
2 , 2 1 . Honnét vagyon e' göriöJye? Talán lo-
po t t ? Add meg az ő gazdájinak ; mert nem 
szabad semmi lopottat megenni. 

9. Ha restségből koldulunk, vagy a* nélkül, hogy 
a' szükség kivánná, alamizsnából tápláltat-
juk magunkat. Sir. 40, 29. 30. F i j a m , kol-
dus életet ne élj : jobb meghalni, hogy nem 
mint koldulni: Az ember' asztalára néző 
embernek nintsen é le te , mellyet valóba élet-
nek tarthatnál, megundokítja az ő lelket ide-



Cri 

gen étellel. Az eszes és tudós ember pedig 
eltávoztatja azt. 

10. IIa fáradságunkért felesleg való nyereséget 
veszünk, 's a* szegényekre nézve a' föld' 
terméseinek árát felverjük Péld. 11, 26 A' 
ki búzáját beszorít ja, átkozzák azt a' né-
pek ; Istennek áldása lészen pediglen a' kia-
dónak fején. 

98. A' ki illyest tselekszik 9 mit mond annak az ö 
lelkiismerete ? 

Azt mondja , hogy ő tolvaj és embertsaló. 
99. Mit kell annak tselekedni, a ' ki a ' lopás által 

meggazdagodott, vagy igazságtalan jószág van 
kezén ? 

Tartozik azt visszaadni, és helyre állítani Luk. 
19, 8. Zakéus pedig előállván monda az Ur-
nák : Uram, ime minden jószágomnak felét 

, a' szegényeknek adom; és ha valakitől vala-
mit patvarkodással e lvet tem, négy annyit 
adok helyébe. 

100- Mi okozza az éjféle tolvajságokat és tsalárdsá-

L A' 
gokat ? 
restség, fösvénység, irigység, kevélység és 

tékozlás. Efez. 4 , 28. A' ki o rozva la , töb-
bé ne orozzon: hanem inkább munkálkod-
j é k , tselekedvén az ő kezeiv el azt a ' m i jó, 
hogy légyen mit adni , a' kinek szükség. 1 
Tim. C, 9. 10. A1 kik pedig meg akarnak 
gazdagulni, esnek kísértetbe és tő rbe , és 
sok balgatag és káros kívánságokba, mel-
lyek bementik az embereket a' haláios ve-
szedelembe. Mert minden gonoszságnak gyö-
kere a' pénznek szerelme, mellyet némel-
lyek a' kik kívántak , eltévelyedtek a' hittől, 
és ő magokat általszegezték sok gondokkal. 

3 * v . 
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161. Ezen vétkek boldoggá teszik-e az embert ? 
Epen nem, sőt inkább megfosztják őtet jó lelki» 

esméretétől , 's nem hagyják igazságos ke-
resményével is nyugodt szívvel é lni ; továb-
bá a' szivet megkeményít ik, érzéketlenné 
's igazságtalanságra hajlandóvá teszik. 

102. Hogy ezen vétkeket elkerülhessük, mihez kell jó 
idejen szoktatni magunkat ? 

A' takarékossághoz, kevéssel megelégedéshez, 
szorgalmatossághoz. Péld. 13, 11. A' h i á -
bavalóságból keresett marha megkisebbíti; 
a' ki pedig kezével gyűj t i , megöregbíti azt. 
Sir. 40 , 18. Az ő állapotjával megelégedett, 
és munkás embernek élete gj7Önyoriiséges: 
de mind a' kettőt felül haladja , a* ki kintset 
talált. 

103. Ha mi, ezen virtusokhoz szoktatjuk magunkat, 
netn fogjuk-e mások' javát irigyleni ? 

Nem tsak nem fogjuk irigy l en i , hanem azt meg-
tartani 's gyarapítani is igyekezünk. 

1()4. Miért ? 
Mivel mi is kivánjuk és akar juk , hogy a' mi va-

gyonunk is megmaradjon. Tób. 4 , 16. A1 mit 
te nem szerelsz, senkinek másnak azt ne 
tselekedd. 

105. Mit fogunk ekkor szegények és szűkölködők 
eránt tselekedni'l 

Azoknak kenyeret és munkát fogunk szerezni , 
hogy koldulni és lopni ne kénszeríttessenek. 
Tób. 4. 8. 9. A' te gazdagságodból adakoz-
zál a' te erőd sz i r én t , és bővséged szerént 
tégy kegyességet, hogy ha kevés vagyon te 
néked , a' kevésből se szánj ke\eset adni. 

105. Van-e annak jutalma. cC ki a' szorgalmatos 
szegényeket és szűkölködőket segiti ? 

Péld. 19, 17. Költsön ád az Urnák , a' ki kegyel-
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Diesen ád a"" szegénynek ; és az ő jó té temé-
n y é t megfizeti néki. 2 K o r . 9 , 7 . A' jóked-
vű adakozót szereti az Isten. 

107. Mitől kell magunkat őriznünk, ha vagyonúnk-
kal jót akarunk tenni? 

A' kevélységtől és pompától, a' buja gyönyörű-
ségektől és a' tékozlástól. Péld. 23, ^0. 21. 
Ne légy azok közül való, kik bortól megré-
szegednek, a' tobzódók közül , kik hússal 
hasokat megterhelik. Mert a* részeges és tob-
zódó szegény lészen , és szakadozott ruhák» 
ba öltöztet az aluvás. 

1U8. Boldoggá teszi-e az embert a•? jótétei? 
Tsel. 20, 35. És mindenestől megmutattam nék-

t ek , hogy szükség volna iilyen módon mun-
kálódván az erőtlenekről gondot viselni, és 
megemlékezni az Úr Jézus' beszédéről, hogy 
tudniillik ő mondotta: Jobb adni másnak, 
hogy nem venni. Sir. 40, 17 A' kegyelem-
ből való adakozás ollyan, mint az áldások-
kal megerősített levelesszín, és mind öröké 
megmarad az irgalmas jótétemény. *) 

8. MELLYIK A' NYOLTZADIK PARANTSOLAT? 

Hamis tanúbizonyságot ne mondj d te feleba-
rátod ellen. 

109. Mi a? hamis tanúbizonyság ? 
Ha mi akár a' törvényszék előtt, akár a' közön-

séges életben valaki í'elől ollyast mondunk, 
a' mi nem igaz. 

*) Ide ezen énekek tartoznak: Add Uram s? igazságot: 
Uram értésünkre adtad : A' ki földi jókkal bu". 
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HO. Ki tehet hamis tanúbizonyságot a' törvényszék 
előtt ? 

Minden valaki az igazság ellen száll- A' vádoló 
és ti bévádoltatott; a' bévádoltatottnak vé-
delmezője , a' tanú, és maga a1 biró is. 

111. Hogyan vétkezik a václolú a' nyoltzadik paran-
tsolat ellen ? 

Ha valakit hamisan vádol. 
112. Hát a' bévádoltatott hogyan vétkezik ? 
Midőn szántszándékkal és leikiesmérete ellen va-

lami dolgot tagad 
113. Hogyan vétkezik a' bévádoltatottnak pártfogója 

ay nyoltzadik parantsolat ellen P 
Ha hamis ügyet védelmez, és az igaz ügynek 

védelmezésében az igazságnak határain túl 
megy. 

114. Hát tanú hogyan vétkezik a' nyoltzadik paran-
tsolat ellen? 

Ha ollyanról tesz bizonyságot, a ' m i t nem t u d , 
vagy a' mi nem igaz. Péld. 14), 5. A hamis-
ságnak bizonysága büntetetlen nem lészen, 
és a' hazugságoknak találója meg nem sza-
badítja magát. 

115. Hogyan vétkezik a' biró a nyoltzadik parantsolat 
ellen ? \ 

Ha a' bűntelent megbünteti és a' bűnöst szaba-
don botsátja. Péld. 17, 15. A"1 ki meg iga-
zítja a* bűnöst, és kárhoztatja az igazat; 

, utálatos az Urnák eggjeránt mind a' kettő. 
116. Hogyan teszünk a' közönséges életben hamis ta-

núbizonyságot ? 
Ha hazugságba keverjük felebarátunkat Vagy őtet 

mások előtt kisebbítjük és rágalmazzuk. 
117. Rút dolog-e minden hazugság ? 
Sir. 20 , 26. 28. Gonosz undokság emberben a' 

hazugság, de a'tudatlanoknak szájokban gya-



Cri 

korta forog az. A1 hazug embernek élete szi-
dalmatos, és az ó szégyene szüntelen kö-
veti őtet. 

1Í8. Mitől hell tehát magunkat ifjúságunktól fogva 
őriznünk ? 

Hogy legkevesebbé se szokjunk a' hazugságra. 
Még a' legkisebb hazugság is gyakran nagy 
kárt okoz, és mindig jobban jobban hozzá 
szoktat a' hamissághoz. Sir. 7 , 12. Ne ha-
zudj semmi hazugsággal,, mert ennek szü-
netlen volta nem lészen jódra. 

119. Mi őrizhet meg bennünket, az ollyan gondat-
lanságból származó hazugságok tol? 

A' vigyázatosság és hallgatás. Jak. 1 , 19. Azért 
szerelmes Atyámfijai, légyen minden ember 
gyors a hallásra, késedelmes a' szóíiásra ; 
késedelmes a' haragra. Efezi 4 , 29. Semmi 
tisztátalan megveszett beszéd a te szátokból 
ki ne származzék; hanem a' meSly hasznos 
építésre , hogy kedves légyen a' hallga-
tóknak. 

120. Mit kell tehát gyakorolnunk beszédünkben ifjú-
ságunktól fogva? 

Az egyenesszivűséget, *'s igazmondást Efez. 4 , 
25. Letévén a1 hazugságot, szólljon igazsár' 
got minden ember az ő felebarátjával ; mert 
eggymásnak tagjai vagyunk. 

121. Mit tesz barátját elárulni ? 
A' t i tkot , mellyet reánk bizolt, kibeszélni, akár 

gondolatlanságból történjék ezen kibeszéliés, 
akár azon szándékból , hogy ő néki árthas-
sunk. Péld. 11. 13. A1 rágalmazó megjelenti 
a" titkot ; de a' hűséges lelkű ember elfedezi 
a' dolgot magában. 
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122. Betsületes ember-e az o barátjának elárulója ? 
N e m , lianeni gyalázatos ember *s mindenek tői 

megutáltatik. Sir. 27, 23. De a ki a ' t i tkoka t 
megjelentette, elvesztette hivségét. 

123. Mit tesz felebarátunk felül gonoszt szállni ? 
Annyit tesz , mint háta megett felőle rosszat mon-

dani , az ő hibájit ok nélkül kinyilatkoz-
t a t n i , 's őtet szeretetlenül kárhoztatni. 

124. Mit tesz valakit kisebbséggel illetni ? 
Annyit tesz , mint néki megszóllás és rágalmazás 

által rossz hirt nevet szerezni , 's arra okot 
a d n i , hogy az emberek őtet alázzák és tsu-
folják. Sir. 5 , 16. 17. Sir. 41 , 29. 

125. Nagy vétek-e az, ha valakit jó hirétül nevétől 
megfosztunk ? 

Nagy vétek ; mert a' jó hir névbetsesebb a ' t iszt-
ségeknél és a' gazdagságnál. Sir. 41 , 15. 16. 
Gondot viselj nevedre : mert a' tenéked in-
kább megmarad, hogy nem mint az arany-
nak temérdek ezer kintsei. Jóllehet a' jám-
bor életnek napjai megszámláltathatnak, de 
a' jó hir név mind öröké megmarad. 

126. Szabad-e tehát tsupagyanúságból másokról rosz-
szat szállani '{ 

Nem szabad ; mert a' gyanúság meg szokott tsal-
n i : 's a' gyanakodásnak rendszerént gyűlöl-
ség a' fundamentoma. Mát. 15, 19. Mát. 9 , 
4. És mikor látta volna Jézus azoknak gon-
dola t jokat , mondát miért gondoltok gonoszt 
a' ti sziveitekben? 

127. Mit kell tehát a' jó gondolkozású embernek tse-
lekedni, mikor felebarátja kisebbittetik ? 

Tartozik felebarátját menteni, felőle jót fczóllani, 
és mindeneket jóra magyarázni. 
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128. Miért kell eggymánt mentenünk ? 
Mivel mindnyájan vétkezünk, és mivel a' má-

siknak vétke talán nem olly nagy, mint 
gondoljuk. 1 Kor. 1 3 , 7 . A' szeretet hosszú-
tűrő, mindeneket elfedez, mindeneket hi-
szen, mindeneket reméli, mindeneket eltűr. 

229. Miért hell felebarátunkról örömest jót szállani 
és mindeneket jóra magyarázni ? 

1. Mivel tsak a' rossz emberek szóllanak eggy-
más felől inkább rosszat, mint jót . 

2. Ritkán olly igen nagy az a' rossz, a' mit más-
ról szóllanak , mint ők mondják. 

3« Egyéberánt sem vagyunk felebarátunknak bi-
ráji. Róm. 14, 4. Sir. 1 9 , 6. 7. 10. A' ki 
birja az ő nyelvét, mással háborúság nélkül 
é l : és a' ki gyűlöli a1 tsatsogást, gonosszal 
nem illettetik. Másnak ne mondjad , a' mit 
reád biznak, és semmi nyavalyád nem lé-
szen. Hallottál-e más ellen valami beszédet? 
te veled haljon meg, és bátorságos légy: 
mert nem hasít-meg tégedet a' beszédnek 
megtartása* * ) 

9.MELLYIK A' KILENTZEDIK PARANTSOLAT? 

Ne kívánjad a? te felebarátodnak házát. 

10. MELLYIK A' TIZEDIK PARANTSOLAT í 
Ne kívánjad a' te felébarátodnak feleségét, se 
szolgáját se szolgáló leányát, se ökrét, se 
szamarát, se semminemű jószágát, valami 

az övé. 

*) Ide ta r toznak ezen e'nekek : Add Uram az Igazságnak* 
Boldog a ' ki beszédében. 
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ISO. Miről van ezen két parantsolatokban a szó? 
Hogy semmi más' jószága után való kívánságot 

's vágyódást magunknak meg ne engedjünk. 
131. Ártanak-e a' titkos kívánságok 's vágyódások ? 
Igenis ártanak: mert azok bennünket hajlandók-

ká tesznek a' rosszra, minthogy ollyankor 
tudtunk nélkül is szüntelen arról gondol-
kodunk, miképen teljesíthessük kívánságun-
kat. Jak. 1 , 14. 15. Minden ember pedig 
kísértet ik, mikor az ő tulajdon kívánságá-
tól elvonattatik és megtsalattatík. Aanak-
utánna a' kívánság, minekutárina fogadott, 
szüli a' bűnt : a' bűn pedig minekutánna 
véghez mégyen, nemzi a" halált 

132. Mi lessz az ollyan emberből, a' ki ifjúságától 
fogva mindig enged kívánságainak ? 

Eggy ollyan elvetemedett ember , a' ki utóbb ma-
gának mindent megenged, mindenféle vét-
kekbe elmeríil, 's a' kit végre szégyen és 
gyalázat követ. Sir. 18, 31. 32, Ne űzzed 
a' te gonosz kívánságodat, és tartóztassd 
meg a' te hajlandó kívánságodat. Ha a , te 
szivednek kívánsága szerint tselekeszel, a1 

te ellenségid , a' kik irigykednek te reád, 
örülnek te rajtad. 

133* Vétek-e az, ha felebarátunktól az ő hozzá tar-
tozandójinak szivét elidegenitjüh ? 

Igenis; mert mi azt kívánjuk, hogy a1 hozzánk 
tartozandójinknak szive tőlünk el ne idege-
nittessék* 

134« Mit tselekszik az, a' ki mástól feleségének, gyer-
mekeinek vagy tselédjeinek szivét elidegeníti ? 

Attól fosztja meg felebarátját, a' mi annak hoz-
zátartozandójiban legjobb és legbetsesebb, 
tudniillik, szeretetektől cs bizodalinuktól, 
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's az által házának nyugodalmát 's békessé-
gét felforgatja. 

135. Mit kell tehát inkább tselekédnünkfelebarátunk' 
hozzátartozdndújira nézve ? 

Serkentenünk kell őket annak , a mivel tartoz-
nak, véghezvitelére» 

136. Mit hell ellenekbe tennünk minden tilalmas ki-
vánságohiah ? 

Az Isten' parantsolatját, 's a' mi kötelességünket. 
Sir. 1 , 11. Az Urnák félelme gyönyörköd-
teti a' szivet, és szerez vigságot, örömöt és 

* hosszú életet. 
137. K szerént tehát a vétkes kívánságokat sem kell 

táplálnunk 's azokban gyönyörködnünk ? 
Nem. Sőt inkább mingyárt eieinten ellenek kell 

állanunk, és minden tsábító alkalmatosságot 
kerülnünk és távoztatnunk kell. 

A' TIZ PARANTSOLATOK' BEFEJEZÉSE. 

138. Mit mond az Isten mind ezen parantsolatok feloP 
Én vagyok a' te Urad Istened erős bosszúálló 

Isten mind azokon, valakik engemet gyű-
lölnek, ki meglátogatom az Atyáknak ál-
nokságokat a' fiakban harmad és negyed Ízig-
len. De irgalmasságot tselekeszem azokkal 
ezer Íziglen, valakik engem szeretnek, és 
az én parantsolatimat megtartják. 

139. Mit foglal magábari ezen parantsolaloknak be-
fejezése ? 

Büntetésnek és jutalomnak igérését. 
140. Mit akar az Isten meglátogatni, vagy megbün-

tetni ? 
Az Atyáknak vétkeket a' fiakban harmad és ne-

gyed Íziglen. 
v 

. . , . • . sí 

i 
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441. Megbünteti az Isten az atyáknak vétkeket a' 
bűntelen fiakban ? 

Nem. Ezek. 18, 29. A' melly lélek vétkezik , an-
nak kell meghalnia: a' fiú nem viseli az 

. atyának álnokságát; sem az atya nem viseli 
a' fiúnak álnokságát, az igaznak ő magán 
lészen az ő igazsága, és a1 hitetlenen ő ma-
gán lészen az ő hitetlensége. 

142. De mikor teljesedik bizonyosan bé az Istennek 
ezen fenyegetései 

Valamennyiszer a' Szüléknek vétkeik örökségül 
szállanak fijaikra, és ezek vétkes Szüleik-
nek nyomdokát követik. 

143. Hányadik ízig akar az Isten büntetni, az az , 
a' vétkek1 következéseiben részeltetni ? 

Harmad és negyed Íziglen. 
144« Hányadik izig akar az Isten megáldani, az azt 

a* jónak következéseiben részeltetni ? 
Ezer íziglen. Azért szeressük őtet 's bizzunk ő 

benne és örömest tselekedjünk parantsolatai 
szerént. 

14$. A' ki tehát ct? maga nemzetségére áldást akar 
szállítani, mit kell örökségül hagyni? 

Isteni félelmet és virtust. Zsolt. 112, 1—4. Bol-
dog a' férf iú, a' ki féli az Ura t , és az ő pa-
rantsolatiban igen gyönyörködik. Hatalmas 
lészen annak magva e' földön, a* híveknek 
nemzetségek megáldatik- Gazdagság és bőség 
lészen annak házában; és az ő igazsága 
megmarad mind öröké. Fénylik a' setétség-
ben is az igazak' világosságok, a' kegyelmes 
irgalmas és igaz Isten által. 

1 46. Valamint a' virtus magát megjutalmazza , úgy 
megbünteti-e magát minden vétek is ? 

Minden vétek büntetést hoz magával, a1 melly 
néha későn, de mindanazonáltal bizonnyal 
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megjelenik. Gal. 6 , 7 .8 . Valamit ember ve-
ténd , azt aratja. Mert a' ki vet az ő testé-
nek , a' testből arat veszedelmet; a' ki pe-
dig vet a' léleknek, a' lélekből arat örök 
életet. 

147. Minek nevezzük azon vétket, d melly tudat-
lanságból vagy hirtelenkedésből megy-véghez 1 

Gyarlóság' bűnének. 
148. Néki kell-e magunkat adnunk a gyarlóság' bű-

nének ? 
Nem : mert az is rosszat yon maga jitán. Zsolt. 

19, 13. De kitsoda tudhatja a v é t k e k e t ? 
Az én titkos bűneimtől tisztíts meg engemet. 

149. Mi az esmértetőjele minden bűnnek ? 
Hogy az a' tö rvény , és a' mi leikiesméretünk 

ellen van, 1 Ján. 3,4. Yalaki bűnt tselekszik, 
a' törvényt is megront ja : mert a' bűn a' tör-
vénynek megrontása. Jak. 4 , 13. Azért a' 
ki tudna jót tselekedni, és nem tseiekeszi, 
az ollyan ember bűnös. 

150. Miből tanuljuk tehát megesmérni a' mi bű-
neinket ? 

A' törvényből; a' melly szerént a' mi lelkiesmé-
retünk mind kötelességünk' teljesítésére, 
mind bűnünk' távoztatására int. 

151. Gyűlölnünk kell-e vagy szeretnünk az Isterí tör-
vényét akkor is, midőn hibájinkat szemünk eleibe 
terjeszti ? 

Szeretnünk kell az t , mivel a' mi természetünk-
nek regulája, vagy sinórmértéke, és min-
ket a' boldogságra vezet. Zsolt. 119, 9. Val-
lyon mi módon jobbítja meg az if jü az ő 
ú t j á t , hanem a' te beszédednek megtartá-
sával ? 
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152. MHlyen lessz kötelességünk, ha az Isten* paran-
tsolatját 's kötelességünket naponként jobban sze-
retjük ? 

Könnyű és kedves. Nem kénszerítésből, hanem 
jó kedvünkből , és Isten eránt való szeretet-
ből fogjuk kötelességünket véghezvinni. 

153. Mi ád az Istennek ezen parantsolatihoz kedvet 
' " í o 

es erot : 
K Jézus Krisztus' vallása, mellyről a3 követke-

zendő részek szóllanak. 1 Ján. 5 , 3 . Ez az 
Istennek szeretete, hogy az ő parantsolatit 
megtartsuk, és az ő parantsolati nem ne-
hezek. *) 

M Á S O D I K R É S Z . 
A J H i t n e k á g o z a t j a i r ó l . 

1. Mit értünk akeresztyén hitén ? 
A' régi keresztyén anyaszenteggyháznak vallás-

tételét három tzikkelyekben vagy artikulu-
sokban. 

2. Honnan vétetett ezen három artikulusokra való 
elosztás ? 

Ezen mondásból: menjetek-el mind e' széles vi-
lágra, tanítsatok minden népeket , megke-
resztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Sz. 
Léleknek Nevében. 2. Kor. 13 , 13. Az Úr 
Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek 
szerelme, és a' Sz. Léleknek közösülése lé-
gyen mindnyájotokkai. 

*) Ide tartoznak ezen énekek: Egyedül az boldog, e's: 
Add Uram szentségeseknek. 
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3. Mit tesz valakiben hinni ? 
Abban helyheztetni bizodalmát, és attól segítsé-

get és boldogságot várni 
4. Valljon mi keresztyének három Istenben hiszünk-e, 

midőn az Atyában, Fiúban, és 6'z. Lélekben hi-
szünk ? 

Nem. Mi tsak eggy istent h iszünk, a' ki mint 
Atya , F i u , és Sz. Lélek úgy jelentette ki 
magát , három fő jótételekben. 1 Kor. 8 , 6. 
5 Mós. 6 , 4. Halljad Izrael: A' mi Urunk 
Istenünk tsak eggy Isten ! 

5. Melfyek azok a? három fő jótétemények ^ a' mellyek 
által az Isten magát kinyilatkoztatta ? 

A' Teremtés , Megváltás, és Megszentelés. 
Ezen három jótéteményekről van a' három Arti-

kulusokban szó. 

AZ EL8-Ő A R T I K U L U S . 

Hiszek eggy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek Teremtőjében. 

6. Vagyon-e Hlyen Isten és Teremtő? 
Igenis; mert a' világ maga magát nem teremt-

hette. Zsid. 3 , 4. Minden ház készíttetik va-
laki által, a' ki pedig mindeneket elkészít , 
Isten az. 

7. Ezen Isten és Teremtő miért neveztetik az első 
artikulusban Atyának ? 

Mivel a" Jézus Krisztusnak és mindnyájunknak 
Atyja. Efez. 3 , 14. 15. Annakokáért meg-
hajtom térdeimet , a3 mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak Atyja előtt. Kiről minden házi tse-
léd neveztetik, mennyekben és a' földön. 

8. Mi ér tettetik a mennyen és a' földön ?-
Az egész világ, mellyet az Isten teremtett , tart 

és igazgat. Tsel. 17 , 24. 25. 
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1. A' TEREMTÉSRŐL. 

9. Millyen tulajdonságokat mutatott az Isten a" te-
remtésben ? 

Mindenhatóságot, böltseséget és jóságot. Az az : 
a' természetnek munkájiból általlátjuk , hogy 
azoknak szerzője mindenható , bölts és jó 
Isten. 

10. Hogyan esmérjük meg az Isten' nagy hatalmát a 
teremtésből ? 

Az ő szava, az a z , az ő hatalmas akarat ja által 
származtak minden dolgok. Zsolt. 33, 9, 
Mert ő mondotta és l e t t ; ő parantsolta, és 
előállott. Zsolt. 3 3 , 6. Az Urnák beszéde 
által lettenek az egek, és az ő szájának lel-
kével minden ő seregei. 

11. Megfoghatjuk-e mi az Istennek ezen teremtő min-
denhatóságát ? 

Nem. Mi emberek semmit sem tudunk teremte-
n i , hanem tsak tsinálni; valaminknek kell 
elébb lenni , hogy abból valamit készíthes-
sünk. De az Isten minden dolgoknak való-
ságot és léteit ado t t , az ő természeteket és 
léteket adta. Róm. 1, 20. Jel. 4 , 1 1 . Mél-
tó vagy U r a m , hogy végy ditsőséget, és 
tisztességet és e rő t , mert mindeneket te te-
remtet té l , és a ' t e akaratod által vágynák , 
és teremtettenek mindenek. 

12- Nagy-e vagy kitslny az Istentől teremtetett világi 
Megmérhetetlen nagyságú. Sem a* nagy , sem â  

kitsiny dolgokban nem esméijük határjait . 
Zsolt. 19, 2—4. Az egek, (az az: az egek1 

serege) hirdetik az erős Istennek ditsőségét, 
és az ő kezeinek munkáját hirdeti ama ki-
terjesztett erősség. Az eggymás után követ-
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kező napok bővséggel prédikálják az igét 
nékünk. Nintsen beszédek nékiek, sem igé-
j e k , még is meghallattatik az ő szavok. 

13. Vallyon böltsnek kell-e ezen mindenható léleknek 
lenni, a" ki minden dolgokat teremtett ? 

Igenis; mert a' teremtésben mindenek bizonyos 
tzélokra vágynák rendelve. 

14. Kit nevezünk böltsnek? 
A' ki semmit ok nélkül nem tesz, és a' legjobb 

eszközöket választja tzéljának elérésére. 
15. Vagynak-e (C teremtésben illyen tzélok és erány-

• zdsok ? 
Igenis; látjuk ezt minden dolognak kiváltképen 

az élő állatoknak külső mivoltokban 's ösz-
Vefüggésekben. Zsolt. 94 , 9. A' ki a' fület 
plántálta, avagy nem hall-e? és a' ki a ' sze-
met teremtette, nem lát-e? 

16. Hogyan tesz bennünket Luther Márton figyelme-
lesekké az Isten' bóltseségére cC teremtmények? 
külső mivoltokban ? 

Hiszem, hogy az Isten teremtett engemet, min-
den teremtett állatokkal egyetemben, énné-
kem testet, lelket , szemet fület , és minden 
tagókat, okosságot, és minden érzékenysé-
get adott , és most is táplál. 

17. Mitsoda testi érzékenységekét említ, cC mellyekkel 
Isten bennünket megajándékozott ? 

A' szemeket és füleket , a' legnemesebb érzé-
kenységeket , a* mellyek az Isteni böltseség-
nek tsudáji. 

18. Mltsodá lelki tehetséget hoz elő} mellyel az Isten. 
bennünket felruházott ? 

Az okosságot. Ez a' legnagyobb a jándék, mel-
lyet az ístert az embernek adot t ; ez által az 
ember a' teremtésnek Urává lessz. 1 Mós. 
1, 26. 27, Azután monda az Isten: Te-

4 
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rein-tsiink embert a' mi ábrázatú nkra és a' 
mi hasonlatosságunkra: és uralkodjék a' 
tengernek halain, az égen repdeső madara-
k o n , a' barmokon és mind az egész földön* 
és a' földön tsnszó másző minden állatokon. 
Teremte azért. Isten embert az ő képére, az 
Isten' képére teremte azt. 

19. Ki tetszik-e az Istennek ezen böltsesége minden 
teremtmények? alkotásában ? 

Igenis, az Isten minden teremtménynek ollyan 
erőt , ollyan tagokat, ollyan hajlandóságokat 
és tehetségeket adot t , mellyek a' maga el-
tartására szükségesek. 

20. Az állatokn ak alkotásában p. o van-e valami ol-
lyan, a'? mit sokallani vagy keveselleni lehetne ? 

Semmi sints abban , a*' mi vagy igen sok , vagy 
igen kevés volna, az Isten minden teremt-
ményt a' Iegalkalmatosabb helyre helyheztc-
t e t t , az ő nemeike t , életek"1 tartósságát is 
böltsen elrendelte, Zsolt. 139, 14.10. Ditsér-
lek tégedet, hogy tsudálatosképen tsudála-
tossá tettél engemet, tsudálatosak a1 te tse-
lekedeteid , és az én lelkem azt jól tudja. 
Az én tes temet , mig még forma nélkül vol-
n a , látták a ' t e szemeid, és a1 te könyvedbe 
mind ezek héirat tat tak; a' napok is , a 'mel-
lyekben azok formáltatnak vala, mikor még 
azokban eggy sem volna. 

21. Mit tesz ez: az én életem' napjai a' te k'óvyvedbe 
iraltak? 

Ez azt teszi : Te az én életemnek esetit előre 
olly bizonyosan tudtad , mintha előtted fel 
lettek volna írva; 's ezen tudománvod szerint 
rendelted el , a' mit énnékem adtál, vagy 
tőlem megtagadtál. 
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22. Vallyon tehát ezen bölts Teremtő eggyszer'smifid 
d jóságban is tükélleles-e ? 

Igenis; úgy réndelt-el 'mindént, hogy minden élő 
tefcmtniériy élhessen, és éleiének az őmódja 
szerént örülhessen. Zsolt. 104, 24. Melly 
nagyok a' te íselekedetid, Uram! Mindene-
ket bölísen teremtettél; bétölt a' föld a' te 
gazdagságúi d.al. 

i:>. Miből látjuk azt, hogy minden teremtmény örül 
az ö eletének % 

Abból, mivelhogy mindenik szereti az életet és 
a3 haláltól irtózik. 

24. Ugy de voltak olly an emberek, kik életeket meg-
átkozták , vagy épen magokat attól megfosztották? 

Ezek vagy beteg, vagy kétségbe esett, vagy más-
kép szerenísétfen emberek vol tak, és ollya-
nok , a' kik méltók szánakozásunkra. 

25. Mindennek, cC mi élű, meg kell halni; hogyan 
rendelhette ezt a jóságos Teremtő ? 

A' halál is bölts rendelése az Istennek. Eggyik 
nemzetség helyet ád a' másiknak, és igy so-
kan örülhetnék eggymás után az életnek. 
Sir. 14, 18—26. Sir. 4 1 , 5—7. Ne félj a' 
halálnak Ítéletétől: emlékezzél meg azokról, 
a' kik előtted voltának, és a' kik utánnad 
menendők : mert aZ ítélet minden testre az 
Úrtól vettetett. Miért tartanál ellen abban a* 
mi tetszik az Istennek ? akár tiz akár száz 
akár ezer esztendős légy; Az életnek semmi 
mentsége nintsen a' koporsó ellen. 

26. Ugy de olly sok szerentsétlenség van cC földöny 
hogyan engedhette vagy rendelhette azt az Isten? 

Sokat , a' mit mi fájdalomnak és rossznak neve-
zünk , magunk okozunk magunknak; az a1 

mit magunk nem okozunk, szükséges és 
javunkra válik. 
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A' legnagyobb szerentsétlenség az , a' mit magok 
okoznak egsymásnak az emberek. Sir. 39 , 
39—41. 1 Mós. I , 3!. minekutánna meg-
tekéntette volna Isten, valamit teremtett 
vala, íme igen jó vala. *) 

2. A' VILÁGNAK ELTARTÁSÁRÓL. 

27. Vallyon a Világnak 'Teremtője eltávozott-e ti* 
világból, minekutánna azt teremtéttel 

Nem* Ó mindenkor jelén van az ő teremtményig 
nét , és ő tarl-el minden dolgokat. Tsel. 17* 
27. 28. Áz Isten nem messze vagyon tsak 
eggyiktől is közülünk ; mert ő benne élünk; 
mozgunk « és ő benne \agyúnk. 

/í* hot tehát a} tererhtésben állandó erőt és ren-
det szemlélünk , kinek ereje és rendelése az ?' 

Az Istennek ereje és rendelése , a' ki olly tör-
v é n y t Szabott a' t eremtésben , hogy minded 
az ő Valóságában megmaradjon , és a' magá 
határjain túl ne hágjon. 

29. fíogy p. ö. az esztendő részei eggytnást felvált-
ják , hogy a teremtmények" nemei fennmaradnak^ 
hogy a természet folyvást munkálkodik, kinek 
a' törvénye és rendelése mind az ? 

Afc Istennek törvénye és rendelése. 1 Mós. 8. 22. 
Tsel. 14, 17.**) 

*) fVÍé t a r toznak ezprt énfckek: Imádjuk a ' m indenha tó t , 
ÍJi tsérfessék Ü r a r u , Melly nagy az U r ' kegye l -
messége. 

Ide tar toznak ezen énekek , Z e n g j lelkfem öröm e'ne-
ke t . Nagy Isten ha bőségedet* Imádlak Isten leged.-
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30. Hogyan nevezzük az Istennek ezen a természet-
ben mindenütt munkálkodó erejét ? 

Mindenütt jelen valóságnak. Zsolt. 139, 7—9. Hová 
mennék a' te lelked előtt? És a' te ortzád 
előtt hová futnék? Ha a' mennybe mégyek, 
ott vagy, ha a koporsóba vetem az én ágyo-
mat, ott is jelen vagy. Ha ollyan szárnyaim 
volnának is , mint a' hajnalnak, és a' ten-
gernek utolsó határánál laknám is; oda is a' 
te kezed vinne engemet, és a' te jobb kezed 
megfogna engemet. 

31. Mikép' van az Isten mindenütt jelen d terem-
tésben ? 

JJgy vau mindenütt je len, hogy egg3'szer'smind 
mindent is tud. Még a' mi lelkünknek gon-
dolafjait is esméri és tudja ő. Zsolt. 139, 
1—1. Uram , te megkísértettél, és esmérsz 
engemet. Te tudod az én ülésemet és felke-
lésemet, távol látod az én gondolatomat. 
Az én ösvényemet és lefekvésemet környül-
vetted, és minden én utaimat jól tudod: 
Mikor még az én nyelvem alatt nintsen a' 
beszéd ; íme, Uram, te azt mind jól tudod. 

32. Az Istennek ezen jelenlétéről 's mindentudósá-
gáról való meggyőződés mit munkáljon bennünk? 

Ist eh eránt való fiúi tiszteletet és minden rossz-
» . 

tói való irtózást. Az Isten jobban ismér ben-
nünket mint mi magunk magunkat; ő előtte 
semmit el nem titkolhatunk. 1 Sánu 16, 7. 
Az ember azt nézi , a' mi szeme előtt va-
gyon ; de az Isten azt nézi, a' mi a> szivben 
vagyon. Zsolt. 139, 23.24. Kísérts meg en< 
gem, erős Isten, és lássad az én lelkemet; 
próbálj engemet; lássd meg az én gondola-
timat. És lásscl meg, Ua bosszúságodra való 
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nton já rok-e , és hordozz engemet tokéllé-
tes uton. * ) 

33. Hogyan tart-fenn az Isten mindent1, eszközöl 
nélkül- e ? vagy eszközöket rendelt a' teremhnc-
nyeknek fenntartására ? 

Eszközöket rendelt a' teremtmények' fenntartá-
sára , minden teremtménynek kell ezen esz-
közökkel élni. Ezen rend kiterjed a mezei 
liliomtól fogva egész az emberig. 

34. Miért rendelte az Isten azt, hogy a' teremtmé-
nyeknek eltartására és táplálására természeti esz-
közök kitxíntassanak ? 

Az által serkentetnek minden teremtmények a' 
szorgalmatosságra, hogy magokról és, mások-
ról gondoskodjanak. Mert a' madár, is a' le-
vegőben gondoskodik magáról és hozzá tar-
tozandójiról. E' szerént a* teremtmények a 
szeretet és eggymás eránt való szívesség által 
eggymássaj öszvekapísohafn^k-

35. Mit kell tehát az embereknek is a' magok eltar-
tása végett tselekedni ? 

Munkálkodniok kell, 's az ő tehetségeiket s Isten-
től adott ajándékaikat szorgalmatosan kell 
gyakorol ni ok. 

36. Szükséges, és hasznos-e ez ? 
Igenis szükséges és hasznos; mert különben az 

ember1 tehetségei haszontalanok volnának. 
A1 tunyaság a' legveszedelmesebb betegsége 
az emberi nemzetnek. 

37. Miért olly veszedelmes betegség a' tunyaság ? 
Mivel mind a* lelket , mind a' testet haszonta 

lanná és alkalmatlanná teszi ; ezen kívül 
kedvetlenekké, komorakká, és szomorúak-
ká tesz bennünket. Péld. 21 , 25. A'restnek 

*.) Ide tar toznak ezek az Jhu-kek : Hol az a' Ix'ilts. ki 
megmondhatja. Uram, ki iniudeiaitI jclui vagy. 
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kívánsága megemészti őtet ; mert az ő kezei 
semmit nem akarnak tselekedni. Péld. 0 , 
9—11. Oh te res t , meddiglen fekszel, mi-
kor kelsz fel a' te álmodból ? Míglen fek-
szel kitsiny álmodozásokkal, kitsiny szun-
nyadással, kezeidnek kevés öszve kaptso-
lásáva! ? Azonközben eljő, mint a' gyors 
utonjáró, a* te szegénységed , és a3 te szü-
kölkodés'd, mint a' paizsqs férfiú! 

38. Mellyik tehát, ci leg méltatlanabb 's legszeren tsét-
lenebb ember ? 

A' ki semmire sem alkalmatos; a' ki sem nem 
tud , sem nem akar semmi jót is tenni, 

3(j. Mellyik ellenben <z' legméltóbb és szerentsésebb 
ember ? 

A' ki minden erejét gyakorolja 's jóra fordítja. 
40, De nem nionclja-e Krisztus Urunk, hogy semmi-

ről ne szorgalmatoskodjunk, hanem gond nélkül 
legyünk, mint aí égnek madarai 'a mind a mezei 
liliomok ? 

Még az a' mezei liliom is megteszi, a' mit tehet 
és tennie kell. Az ég' madarai is fáradha-
tatlanul gondoskodnak magokról; és hozzá-
jok tartozandójikról és ugy vidámok és sze-
rentsések. Péld. 6 , 6. Eredj-el a'hangyához, 
oh te rest, nézzd meg az ő utait és tanulj, 

úl. Mi által tartja fenn tehát a világot a Teremtől 
A' teremtett állatoknak munkálkodása által. Az 

emberi nemzettel a' legnagyobb jótéteménye-
ket, neineslelkű, Szorgalmatos és értelmes 
emberek által közli. 

42. Mondj erre példákat ? 
A' gyermekek az ő szüleik által,'s a' szülék gyakran 

az ő gyermekeik által tartatnak el. A* felső hatal-
masságok alatt valók nélkül, s az alattvalók felső 
hatalmasságok nélkül nem lehetnek el. Az embe-
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reket más, az Istentől különös tehetségek-
kel 's talentomokkal megáldatott emberek , 
tették értelmesebbekké és jobbakká; mive-
lünk is sok jót közlött az isten jóltévőjink 
és barátink által. 

43. Mind ezen jóltévö emberek kinek az eszközei ? 
Az Isten" eszközei, a' ki áitalok, sokszor a'' nél-

k ü l , hogy magok tudnák, sok jót tesz, és 
őket azért megáldja. I Mós. 45 , 4. 5. Monda 
a?ért József az ő atyjafijainak; én vagyok 
a' ti atyátokfija a' József , kit eladtatok va-
la ti pénzen Egyiptomba. Mostan annak-
okáért ne bánkódjatok, és azon ne szomor-
kodjatok , hogy engemet ide adtatok; inert 
a' ti megmaradástokért küldött-el Isten en-
gemet ti előttetek. 

44« Nagy boldogság-e az , ha ßz Isten' képében má-
sokkal jót tehetünk ? 

Igen nagy boldogság. Ugyan azért nintsen az em-
berek között szebb eggybeköttetés, mint a' 
hol eggymással jót lehet tenni. mint a' szü-
lék , gyermekek és barátok között való sze-
retet. A' költsönös szeretet és szívesség által 
az életnek minden nyomorúságai megédesít-
tetnek. Sir. 7 , 36 — 39. A'szegénynek nyúj-
tsad a' te kezedet; hogy megszenteltessék a' 
te áldásod. És kedves minden élők előtt a ' jó -
tétemény , még az holttól is kedvedet eine 
fordítsad. Ne távozzál el a' silóktól, de a' 
siralmasokkal jár j . Ne resteljed a' beteget 
meglátogatni: mert efféle dolgokért kedves 
lészesz. *) 

Ide t a r t oznak ezen é n e k e k : T e ki tsupa szerete tvap^. 
S z e n t , Szent tűz a ' szeretet . Km berek ' szere te te ié 
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45. Az efféle szeretelnél és szívességnél lel l-e szcuriot, 
tartanunk az emberek'' háladalosságára ? 

A? háladatosság kedves jutalom ugyan; de akkor 
is kell szeretnünk és jól tennünk, mikor 
háladatosságot nem reményihetünk. Mát. 5 , 
46. Ha szeretitek azokat , a' kik titeket is 
szeretnek , mitsoda jutalmatok lészen ? A' 
Publikánusok is avagy nem azt tselekeszik-e? 

40. De vallyon feloldoztatnak-e mások a' hál adató s-
ság' kötelessége alól azért, ha valaki a1 maga 
haszna' keresése nélkül tesz j:ót másokkal ? 

Éppon nem; annál hálidatosabbnak kéli lennem, 
ha ^z én jóltévőm háladatosságra számot 
nem tart. A' háladatlan -ember mind Isten, 
mind einberek előtt utálatos. 

47- Ki igérte-meg , hogy minden jót megjutalmaz , a® 
mit tiszta szívből leszünk ? 

Maga az Isten ; A ki a' jót bizonyosan megjutal-
mazza, mind ezen a' világon, mind a' má-
sikon. Mát. 10, 12. Ha ki innia ád eggynek 
e- kitsinyek közül tsak eggy pohár hidegvi-
zet i s , bizony mondom néktek „ nem veszti 
el annak jutalmát.-

Hogyan nevezzük az Istennek azon jótéteményét, 
melly szer ént az ő teremtményeiről gondoskodik? 

Isteni gondviselésnek, vagy az Isten bölts és 
jóságos igazgatásának. *) 

3. AZ ISTENNEK GONDVISELÉSÉIBŐL VAGY 
IGAZGATÁSÁRÓL. 

49. Ki a' világnak igazgatója ? 
Az Isten. Ő vigyáz mindenre, ő visel gondot 

mindenről, 's mindent a' maga akaratja sze-
—— í 

*) Ide ta r toznak ezen e 'nekek : Imádandó Isten. Kegyes 
lelkek d i t se r jé fek . timeld f e l , lelke n i , sznvadut-



rént igazgat, Zsolt. 121, 1—i. Felemelem 
az én szemeimet a1 hegyekre, honnét jön 
nékem segítségem. Az én segítségem az Úr-
tól vagyon ; ki teremtette a' mennyet és a' 
földet. íme nem szunnyad és nem aluszik 
az Izraelnek őrizője! Zsolt. 115, 15 —10. 
Mindeneknek szemeik te reád néznek, és 
te adsz azoknak eledelt alkalmatos időben. 
Megnyitod a ' t e kezeidet, és bétöltessz min-
den lelkes állatot a' te jóvoltodból. 

50. Tucl-e az Isten előre minden történhető dolgokat? 
Igenis tud; ő minden torténeteket eleitől fogva 

látott, 's ő mind azokat az ő jósága és böl-
tsefége szerint igazgatja. Böltsess. 11,22.21. 
25. 27. Te mindeneket móddal, renddel és 
mértékkel megmértékelté!. Te mindeneken 
könyörülsz; mindeneket, mellyek a'' ter-
meszeiben vágynák, szeretsz és semmit, a"' 
mi a ' te remtet t állatod, nem utálsz. Ked-
vezsz mindeneknek, inert tieid, Uram, ki 
a" lelkeknek felette igen szeretője vagy. Hóm. 
8 , 28. Azoknak, kik az Istent szerelik, 
mindenek javokra szolgálnak. 

51. Ey szerent tudja-e az Isten azt is, meddig tart 
életünk ? 

Igenis Hídja; előre látja mit fogunk tenni éle-
tünknek megrövidítésére vag} meghosszab-
bítására. Jób. 11, 5. 

52. Okosan támaszkodnánk-e tehdt az Isten gondvise-
lésére , ha a' veszedelembe hanyatt homlok ro-
hannánk \v kötelességeinket elmulatnánk ? 

Jkjipen nem ; az Isten nékünk okosságot és lel-
tóiesinéretet adott , hogy tudhassuk, mit keik 
jen tennünk vagy elmulatnunk. 
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.53. Ä ki az okosság én telkiesmér et ellen tselekszik, 
bizhatik-e az az hten' segedelméhez ? 

Nem. Sir. 3, 27. A'' ki szereti a' veszedelmet, 
abban lészen elveszése. Mát. 4 , G. 7. Ne kí-
sértsed a1 te Uradat Istenedet. 

54. Lehet-e tehát az Istent okozni azért a' sok rosz-
szért, cC mit az emberek magoknak vagy má-
soknak tesznek ? 

Nem; mert midőn ok rosszat tesznek, visszaélnek 
tehetségeikkel, mellyeket az Isten nékik a1 

jóra adott. 3 Müs. 32 , 6. Avagy ezzel kell 
vala e1 fizetnetek az Urnák, bolond és esz-
telen nemzetség? Avagy nein ő-e a' te Atyád? 
Avagy nem ő tett-e naggyá és nem. ő erősí-
tett-e meg tégedet. 

55. Vallyon kedveli-e az Isten a1 rosszat, a ' mi a* 
világon történik? 

Nem. Sőt inkább 1. Gyűlöli és megtiltotta. 2, 
Határt vet néki , és megbünteti. 3. Végtére 
jót hoz-ki belőle. I Mós. 50, 20. Ti gondol-
tatok vala én ellenem gonoszt , de az isten 
azt gondolta jóra fordítani , hogy tselekedr 
n é k u g y , a' mint most vagyon, hogy sok 
népet tartana-meg az életben. Zsolt. 33 , 
13—15. Az égből létéként az Ur , és látja 
az embereknek minden fijaikat. Az ő lakó-
házának székéből, néz a' földnek minden 
lakosira. Kiteremtette egyetemben az ősz i -
veket , és ki érti minden ő tselekedeteiket. 

5f>. Valtyon az Isten' igazgatása és vezérlése alatt 
vágynák - e a' vi tágnak legnagyobb történetei is? 

igenis. Ritkán van ollyan kimenetelek, a1 mii-
lyertt azoknak az emberek akarnak adni ; 
hanem ollyan, a' millyent az Isten akar. 
Féld. 2! , 1. Péld. IG, 9. A a embernek efc 
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liléje gondolja meg az 6 út já t ; de az Ur 
igazgatja annak járását. Ésaiás. 55 , 8. Nem 
ollyanok az én gondolatim, mint a' ti gon-
dolataitok, sem az én utaim, mint a ti 
utaitok. , y 

57. Illik-e teJuit zúgolódnunk, és kétségbe esnünk, ha 
eggyik vagy másik szándékunkkal nem boldogul-
hatunk ? % 

Éppen nem; inert az Isten sokszor nagyobb jót 
tesz velünk azá l t a l , a' mit tőlünk megta-
gad, mint az ál tal , a' mit megád. 

58. De bizonyosak lehetünk-e abban , hogy jól fog 
lenni dolgunk, ha mindenben, kóteU^ségü/iket 
tesszük Z 

Igenis, és a' jövendőre nézve minden jót kell az4 
Istentől remélinünk, mint a' gyermekek 
szoktak az ő Atyjoktól. Zsolt. 37 , 4. 5. Gyö-
nyörködjél az Úrban ; és megadja néked a* 
te szivednek kérését. Hagyjad az Úrra a' 
te utadat és bízzál ó benne, és ó megtse-

_ lek eszi. 
59. Mik épen igazgatja az Isten a' világot ? 
JJgy, mint igazságszerető, és sz. Isten, a' ki a? 

gonoszt megbünteti, a' jót megjutalmazz^. 
Zsolt. 67, 5. Zsolt. 82, 1. 

00. Ugy de nem mindenkor jutalmaz tátik meg a' jóy 
's nem mindenkor büntettetik meg a' gonosz'! 

Láthatóképen nem mindenkor úgy, 's nem min-
denkor akkor fizet meg az Isten, a* mint mi 
kívánjuk. De annak idejében tsak ugyan 

f ) Ide tartoznak őzen e'nekek : Ember minden bajoda'. 
— Nem ember" tanátsán járok. — Ditsértesse'k, ÍTrnni 
— Te ki eddig hiv?n. Ne t^üggedj meg szivem y 
erős legy. 
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minden jó megjutalmaztalik; *s minden go-
nosz megbüntettetik; mégpedig sokszorvá* 
ratlanul, titkos uton módon. Zsolt. 73, 2. 
3. 17. 23. 24. Tsak nem meghanyatlottak aac 
én lábaim, mikor irigykedném a'kevélyek--
r e , és a' gonoszoknak jó szerentséjeket lát-
nám. Mig nerti bémenék az érős Istennek 
szentséges helyeibe, és megértém azoknak 
végeket. Mindazáltal én mindenkor te mel-
letted Voltam ; mert az én jobb kezemet tar-
tottad. A' te tanátsoddal igazgatsz en gerne t4 
hogy azután a'(íitsőségbe fogadj bé engemet. 

61- Még mondja-e kinekkinek leikiesmérete, mivel ér-
demiette ezt vagy amazt a' hússzal, a ' mi rajta 
történik ? 

Ha életünket ifjúságiinktól fogva végig megvizs-
gáljak', észrevesszük, miképen jutalmazta 
vagy büntette meg magát rajtunk* minden 
j ó , és gonosz; vagy miképen fog még ezu-
tán megjUtalmazódni, vagy megbüntetődni 
1 Mós. 42, 21. JózseF bátyjai mondának 
éggymásnak; bizony vétkeztünk a' mi atyánk* 
fija ellen , mert látók az ő lelkének kese-
rűséget mikor mi nékünk könyörgene, és 
nem hallgatók meg ótet; azért következett 
ini. reánk e' nyavalya. 

S2. Azonban hdgy-e az Isten a? bűnösnek idot a? meg-
jobbuldsra ? 

Az Isten hosszútűrő, 's a' bűnöst életében sok-
féle esetek és intések által serkenti a' jóra* 

63. N'evezz eg'gynéhány illyen esetekel és intéseket ? 
Az ő vétkeinek következéseit, majd másokon 

lát tat ja, majd magán érezteti vele; vagy 
pedig jó példákat Vezet eleibe , mellyek őtet 
jóra serkentsék. Jób. 33 , 16. 17. 21. 30. 
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»Hóm. 2, 4. Avagy megutálod-e az ő kegyességé-
nek, várakozásának, és tiiréscnek gazdag-
ságát? Nem tudod-e, hogy nz istennek jó-
volta tégedet a1 megtérésre vezet ? 

64. Kell-e az Istennek ezen intő szózatjára , mellyel 
. a' szerentse és szerentsétlenség által hozzánk 

száll, figyelmeznünk ? 
Ugy kell arra figyelmeznünk, mint jö barátunk' 

és atyánk' szavára, Zsolt. 103, 8—13. Ir-
galmas és kegyelmes az Ur , késedelmes a' 
haragra, és igen kegyelmes! Nem mind ölök-
ké feddődik, és nem tartja mipg mindörök-
ké az ő haragját. Nem a'mi bűneink szerént 
tselckszik mi velünk, és nem fizet miné-
künk , a' mi álnokságaink szerént. Mert 
melly igen magas az ég a' földtől, ollyan 
igen nagy az ő jó volta az őtet félőkön. Melly 
távol vagyon a' napkelet a' napn3 ugottól, 
olly messze vetette mi tőlünk a' mi bűnein-
ket. Miképen könyörül az atya az ő fijain 
azonképen könyörül az Ur az őtet félőkön. 

G5» Mivel tartozunk mi az Istennek, mint Terem-
tönknek v Eltartónknak, és Igazgatónknak ? 

Azért mi 0 néki hálaadással, ditsérettel, szol-
galattal és engedelemmel tartozunk. 

(RR. Miképen kell az Istent clitsémünk ? 
Ugy, a* mint őtet az egész teremtés ditséri. így 

pedig akkor di tsér jük, ha akaratját mind 
lelkünk' mind testünk' tehetségeivel örömest 
teljesítjük. 

67» Miért kell mind testünk' mind lelkünk'' tehetsé-1 

geit erre végre fordítanunk ? 
Mivel mind két rendbéli tehetségeink az Isten' 

ajándékai, melly eket azért adott, hogy jóra 
vegyük hasznokat. 
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68. Miiépen szolgálunk az Istennek ? 
Ugy, ha neki engedünk; azaz: lia tiszta szív-

vel és liiven tesszük kötelességünket. *) 
69. Ki mutatta 's magyarázta meg legszebben a& 

Isten mint Teremtünk és Atyánk eránt való kö-
telességeinket ? 

Jézus Krisztus, a' kiről a' második artikulus 
szóll. 

AJ M Á S O D I K A R T I K U L U S . 

A ' M E G V Á L T Á S R Ó L . 

Hiszek (i Jézus Krisztusban, O eggyetlen eggy 
fijába?i 's a t. 

1. Miről van szó ezen Artikulusbanl 
1. Krisztusnak nevéről és személyéről ; 
2. Krisztus' életének környülállásairól; 
3. Az ő munkájáról, az az , a1 Megváltásról. 

1. A' KRISZTUSNAK NEVÉRŐL ÉS SZEMÉ-
LYÉRŐL. 

2. Mikép' neveztetik az emberek' Megváltója ? 
Jézus Krisztusnak. 
3. Mit so da nevet viselt életében ? 
Ezt a' nevet Jézus, azaz, Idvezítő és Megtartó, 

a' ki az embereknek idvességet és boldog-
ságot ád. Mát. 1 , 21. Nevezed az ő nevét 
Jézusnak mert ő szabadítja meg népét az 6 
bűneiből. 

*) Ide l a r t o z n a k e z e n e ' n e k e k : L e l k e m n e k e l s ő g o n d o -
lái ját . M i n d e n h a t ó I s t e n . — U r a m m e l l y n a g y m é l -
tóságra . 
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4. Mi tesa ez a' szó Krisztusi 
Krisztus vagy Messiás annyit tesz, mint felkent 

vagy felkenetett. Illyen név alatt igértetett 
a' Zsidó népnek szabadító és boldogító. 

5. Kit és mit remény lettek a' Zsidók ezen név alatt ? 
Eggy világi földi királyt. 
6. Világi vagy földi király volt-e Krisztus ? 
Ján. 13, 36. 37. Felele Jézus : Az én országom 

nem e1 világból való. Én azért születtem 's 
azért jöttem is a' világra, hogy bizonyságot 
tegyek az igazságról. Minden ^ a1 ki az iga/> 
fcágtól vagyon, hallgatja az én szómat. 

i. Miért nem lehetett Jézus' országa világi vagy 
földi országi 

Minden földi országok tsak testi és földi tzélok1 

nak elérésére vágynák intézve ; "s mint földi 
dolgokra tzélozók tsak ideig óráig tartók és 
romlandók. Az igazság' és boldogság' orszá* 
^ának , meüyet Jézus alkotott, örökké tartó 
országnak kellett lenni. 

fe. Ugyan azért hogyan neveztetik Krisztus a' má-
sodik artikulukban ? 

Az Isten' eggyetleri egg)' fijának, azaz, az Isten' 
legkedvesebb fijának , a' kit az Isten örök-
től fogva szeretett. Ján. 17, 5. Ditsőítsmeg 
engemet, Atyám, te magadnál azzal a' di-
tsőséggel, a' melly nékem Volt te nálad; mi-
nekelőtte e' Világ lenne. 

Minek nevezi az irás az Isten' fi ját, ci ki ölöktől 
fogva az Atyánál volt ? 

Őrök igének; melly által minden dolgok terem-
tetnék. Ján. í , 1 — 3. Kol. 1 , 16. 17. 

ÍOi Kiben jelentette ki magát ezen örök ige ? 
Á' Jézus Krisztusban. Ján. 1 , 14. Az ige testté 

lön * es lakozott mi közöttünk, és láttuk az 
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Ő ditsőségét, mint az Atyának eggy szülött-
jének ditsőségét, ki teljes vala kegyelem-
mel és igazsággal. 

111. Az Istennek ezen eggy et len eggy fija eránt tar-
tozunk-e tisztelettel viseltetni ? 

LJán. 5, 23. Krisztus azt mondja: Mindnyájan 
tiszteljék a' fiút, a' miképen tisztelik az 
Atyát. A' ki a1 Hut nem tiszteli, az Atyát 
sem tiszteli, a' ki őtet elbotsátotta. 

112. Miért neDeztetik Krisztus mi Urunknak? 
^Azért, mert mi keresztyének őtet ugy tiszteljük, 

mint Megtartónkat és örökké való jóltévőn-
ket. Rom. 14, 9. Krisztus e' végett halt meg, 
és feltámadván megelevenedett, hogy mind 
holtakon j mind élőkön uralkodjék. 

22. A" JÉZUS KRISZTUS' ÉLETÉNEK KÖR* 
NYÜLÁLLÁSAIRÓL. 

Kit'll vette Jézus az ő emberi életét? 
[Jézus az Istentől Isteni tehetségekkel ruháztatott 

fel , 's Máriától eggy szeplőtelen szűztől sze-
génységben született, 's egész életében sze-
gény , de eggyszer'smind feddhetetlen 's szent 
is volt. Luk. 1 , 35. Luk. 2 , 7. 

114. Miért született 's miért élt az Istert fija szegény-
ségben ? 

1Nem akart senkit is tisztesség és gazdagság által 
magához édesgetni; sőt inkább azt akar ta , 
hogy minden követőji ellene mondjanak a' 
világi 's testi kívánságoknak 5s ő tőle tanul-
ják meg, miben álljon az igaz gazdagság. 
Mát. 16, 14—20. 2 Kor. 8, 9. Tudjátok a' 
mi Urunk Jézusnak kegyeiméi, hogy gazdag 
lévén , ti érettetek szegénnyé leit, hogy ti 

I 
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az ő szegénysége állal meggazdagulnátok, 
(tudniillik le lki , az az valóságos és állandó 
jókkal.) 

15. Jézusnál mint embernek volt-e teste és lellce, 
mint mi nékünk ? 

Igenis vol t ; de bün nélkül. Zsid. 2 , 14.17. Zsid. 
7, 26. 

16. Kellett-e Jézusnak is ember létére felneveltetnie, 
mint más embereknek ? 

Luk. 2 , 52. Jézus gyarapodik vala boltseségben 
és testének állapotjában és Isten 's emberek 
előtt való kedvességben. Luk. 2 , 46. 47. Ta-
lálák őtet a' templomban, ülvén a' doktorok 
közöt t , hallgatván azokat és kérdezősköd-
vén ő tőlök. Mindnyájan pedig, a' kik őtet 
hallgatják vala, elálmélkodának az ő értel-
mén és az ő feleletén. 

17. Életének hányadik esztendejétől fogva mutatta 
magát Jézus úgy, mint tanítót, a' világ előtt? 

Harmintzadik esztendejétől fogva; s akkor az 
Isten maga rendelte őtet tanítónak 's az ő 
szerelmes fiján.ik nevezte. Mát. 3, 17. Mát. 
4 , 17. Az időtől fogva kezde Jézus predi-
kállani és mondani: térjetek meg, mert el-
közelített a' mennyeknek országa. 

18. Minek közelítését hirdette tehát Jézust 
Az Isten' országának 's azzal eggyütt boldog idő-

nek közelgetését. 
19. Mit tanított, mi által közelgethet el ezen bol-

dog idő? 
Az ál ta l , hogy az emberek eggymás eránt igaz-

ságot 's szeretetet gyakorolnak, eggymással 
békességben élnek , és igy magokat Isten' 
fijainak mutatják. 
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: 20. Kik lehettek tehát egyedül méltók az Istennek ezen 
országára ? 

Tsak a tiszta, békességestiirő, békességszerető 
szelid és jó emberek. 

!21. Miképen telte Jézus az Isten'' ezen országának 
törvényeit esméretesekké ? 

'Többnyire rövid és velős mondásokban. Mát. 
3—7. 

! 22. Hát cC rövid és velős mondásokon kivül a1 taní-
tásnak még mitsoda más módját szerette Jézus ? 

'Szerette a' példabeszédeket vagy hasonlatossá-
gokat is , mellyeket ollyankor szokott mon-
dani , midőn reájok alkalmatosság adódott. 

í 23. Mitsoda tzélja volt Jézusnak minderikor az illyen 
példabeszédeknél ? 

Mindenkor valamelly kötelességet vagy hasz-
nos igazságot akart előadni. 

: 2 4 . Mi-llyen példabeszédet mondott Jézus annak meg-
magyarázására , 's ajánlására; hogy az esmé-
retleneket és idegeneket is kell segítenünk, ha 
segíthetjük. és ha ők segedelmünk nélkül szűköl-
ködnek ? 

Az irgalmas Samaritánusról szólló példabeszédet. 
Luk. 10, 30—37. 

25. Mitsoda példabeszédet mondott Jézus annak elő-
adására, hogy az embernek nintsen szabadságá-
gában a jókat és rosszakat maga tetszése sze-
rént eggymástól elválasztani ? 

A' buza között lévő konkolyról és a' hallal tel-
jes hálóról szólló példabeszédet. Mát. 13, 
24—30. 47—51. 

26. Mitsoda példabeszédet mondott Jézus arról: hogy 
ámbár jó igyekezetünkben nem boldogulunk is 
mindenkor egészen , még is van annak minden-
kor valami jó foganatja? 

A'négyféle földről szólló példabeszédet. Mát. 13 
1— í). 
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27. Mitsoda példabeszédehet mondott arról, hogy 
sokszor a legtselélyebb dologból a' legnagyobb 
jó lészen ? 

A' kovászról és mustármagról szólló példabe-
szédet. 

28. Mitsoda példabeszédehet mondott arról, hogy 
mindenkor arra kell törekednünk , a' mi legjobb, 
Aa szintén az legnagyobb fáradságunkba kerül-
ne is ? 

Az elrejtetett kintsről és a 'drága gyöngyről szólló 
példabeszédeket. Mát. 13, 44—46. És ismét 
a ' szoros kapuról és a' keskeny útról való 
tanítást. Mát. 7 , 13. 14. 

29. Mitsoda példabeszédeket mondott Krisztus arróly 
hogy a' mit mi másokkal tselekszünk, mi ve-
lünk is ágy fog az Isten tselekedni? 

Az adós szolgáról. Mát. 18, 23—35. A' gazdag-
ról és szegényről. Luk. 16, 19—31. És végre 
az utolsó ítéletről. Mát- 25, 31—16. 

30» Mitsoda példabeszédet mondott Jézus arról, hogy 
különösen akkor , mikor imádkozunk, igen illik 
alázatosaknak lennünk? 

A' Farizeusról és a** Publikánusról szólló példa-
beszédet. 

31. Mitsoda példabeszédet mondott arról, hogy akár* 
melly embernek megjobbulása is az Istennek és 
minden jóknak örömöt okoz ? 

Az elvesztett juhról és drakhmáról; és különö-
sen a' tékozló fiúról szólló példabeszédeket. 
Luk. 15 , 1—32. 

32- Hát egyéb példabeszédei miről szóllanak ? 
Arról, hogy minden tehetségeinket, akár na-

gyok akár kitsinyek, jóra kell fordítanunk, 
és hogy mindenkor kárt teszünk magunknak, 
ha valamelly jóra való alkalmatosságot elmu-
lasztunk. Mát 24 , 45—51. Mát. 25 , 1—30. 
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Mát. 21 , 33—46. Luk. 16, 1—12. Mát. 22, 
1—14. 

: 33. Mind ezen példabeszédekben és fontos mondások-
ban mi a' Jézus' tudományának fő summáját 

.Az Istenes az emberek eránt való szeretet. Mát. 
22 , 37—40. 

I34< Miképen rajzolja-le az Istent 1 
l Mint az emberi nemzetnek atyját. Az emberek, 

ezt tanítja ő , azért vágynák teremtve, hogy 
az Istent kövessék, 's következésképen az 
Isten' fijai. Mát. 5 , 44. 45. 

^35. Mivel tartoznak ci gyermekek az ő atyjok eránt? 
S Szeretettel, háládatossággal, bizodalommal, és 

azzal, hogy tökélletességeikat kövessék. 
; 36. Mi emberek millyen tökélletességeit követhetjük az 

Istennek ? 
lAz ő jóságát, kímélését és nagylelkűségét. Mát. 

5 , 48. Luk. 6 , 36. 
,37. Ha az emberek úgy nézik magokat, mint Istea-

nek gyermekeit, mik ők eggy másra nézve ? 
'Testvérek. Következésképen tartoznak eggyinást 

szeretni, eggymásnak megbotsátani 's eggy-
mással, a' hol lehet , jót tenni. 1 Ján. 4, 20. 
21. Ha valaki ezt mondja: Szeretem az Istent; 
<$s az ő atyjafiját gyülölendi, hazug a z ; mert 
a' ki nem szereti az ő atyjafiját, a' kit lá-
to t t , mimódon szeretheti az Is tent , a' ki t 
nem látott. És illyen parantsolatot vettünk 
ő tőle , hogy a' ki szereti az Istent , szeresse 
az ő atyjafiját is. 

, 38. Miképen néz Jézus minden jótéteményt, mellyet 
felebarátinkkal teszünk ? 

Úgy nézi, mintha ő magával tennénk. Mát. 25 , 
40. Valamellyet tseUkedletek eggyel az, én 
legkisebbik atyámíijai közül, én velem tse-

) lekedtétek. . 
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39« Kikkel tartott Jézus leginkább, és kikkel közlötte 
leginkább tudományát ? 

A' szegényekkel, betegekkel, és szükségben lé-
vőkkel ; az embereknek megvettetett és el-
hagyatott részével. Mát. 9 , 12. 13. Nem szű-
kölködnek az egésségesek orvos nélkül, ha-
nem a' betegek. Nem jöt tem, hogy az iga-
zakat, (az az4 a' kik magokat igazaknak 
vagy jóknak tar t ják) hívjam , hanem a' bű-
nösöket a' penitentziára. 

40. Ezen leereszkedése és felebaráti szeretete által 
leginkább kiket botránkoztatott meg Jézus ? 

A* kevély Farizeusokat. Ezek az Isten' igéjét 
külső rendtartásokká's emberi találmányok-
ká változtatták, és nyereségkivánó képmu-
tatók voltak. 

41» Mit tselekedett tehát reájok nézve Jézus? 
Felfedezte az ő képmutatásokat ; s az embere-

ket intette , hogy őrizkedjenek tőlök. Mát. 
5 , 6 , 9 , 16, 20. 

42. Mit tselekedtek a Farizeusok ö reája nézve ? 
Üldözték ő te t , 's végre halálra adták. Ján. 7, 7. 

A' világ engem gyülől, mert én bizonysá-
got teszek ő felőle, hogy az ő tselekedeti 
gonoszak. 

43. Mit gyűlöltek leginkább Jézusban ? 
Azt , hogy magát Isten' f i jának, vagy Messiás-

nak nevezte. Ók földi szabadítót és királyt 
kívántak és vártak. 

44. Mikép ejtették utóbb kezekre Jézust ? 
Éjszakának idején eggy tanítványának rut áru-

lása által. Mát. 26, 48—50. Luk. 22, 48. 
45. Ki esmérte meg Jézus' ártatlanságát ? 
Maga az ő bírája Poutzius Pilátus is megesmér* 
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te. Ez mindenek' hallására bizonyságott tett 
az ő ártatlanságáról. Mát. 27 , 21—26. 

46. Mik ép* viselte magát Jézus egész életében'( 
Feddhetetlen volt és nem szűnt meg jót tsele-

kedni. Ján. 8 , 46 50. Kítsoda közületek, 
a' ki engemet eggy bűnről megfeddhetne í 
azaz, valamelly bűnt reám bizonyíthatna. Én 
nem keresem az én ditsőségem. Mát. 20, 28. 
Az embernek fija nem jöt t , hogy ő néki 
szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és 
adja az ő életét váltságul sokakért. 

47. Millyenek voltak Jézusnak tsudaiételei is, és mire 
szolgáltak ? 

Mind eggyül eggyig hasznosak voltak és az em-
berek ' javara szolgáltak. Mát. 11, 4. 5. El-
menvén beszélljétek meg Jánosnak, a' mel-
lyeket hallotok , láttok. A' vakok látnak, 
és a' sánták járnak, a1 poklosak megtisz-
tulnak, és a' siketek hallanak, a' halottak 
feltámadnak, és a' szegényeknek, az Evan-
gyeliom hirdettetik. 

48. Miképp viselte magát lézus az ö szenvedéseiben? 
Megnyugodott az Isten' akarat ján, békével tü r t , 

és állhatatos volt. 1 Pét. 2 , 21—23. A' Krisz-
tus ti érettetek szenvedett, néktek példát 
hagyván, hogy az ő nyomdokit kövessétek. 
Ki biint nem tselekedett, sem az ő szájában 
álnokság nem találtatott. Ki szidalmaztat-
ván, vissza nem szidalmaz vala, és szen-
vedvén, nem fenyegetődött, hanem arra 
hagyta, a' ki igazán itél. *) 

*) Ide t a r t o z n a k ezen e'nekek : M e l l v d i i s ő é l t e d ' p á l y á -
ja . J é z u s e m b e r i s z e r e t e t , S e h o l n i o t s o l í y t ö l t s 
t a n í t ó . 
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49» Hány szókat tudunk, mellyeket o a' keresztfán 
mondott ? 

Hét szókat , mellyek mind eggyül eggyig az ő 
békességes tűrését, állhatatosságát és jóságát 
bizonyítják. 

50« Melly szókkal emlékezett az o ellenségeiről ? 
Atyám , botsássd-meg nékiek ; mert nem tudják, 

mit tselekesznek. Luk. 23, 34. 
51. Mit mondott akkor, midőn a' nép btet tsufolta 

és szidalmazta ? 
Eli Istenem! én Istenem! miért hagyál el enge-

met ! Mát. 27, 46. 
52. Mit mondott, midőn az anyját és jó barátját a' 

keresztfa alatt állani látta 's tülök megkellett 
válnia ? 

Ján. 19, 26 .27 . Jézus monda az ő anyjának: 
Asszonyi állat ímhol a' te fijad. Azután mon-
da a' tanítványnak: íme a' te anyád. 

53. Miképen vigasztalta azt a' rrtbgtérő bűnöst , a' 
ki vele eggyütt a keresztfára feszíttetett ? 

Luk. 33, 42. Bizony mondom néked, ma velem 
lészessz a' paradiísomban. 

54. Mellyek voltak az ö utolsó szavai ? 
E z e k : Szomjúhozom. Elvégeztetett! Atyám, a' 

te kezeidbe ajánlom az én lelkemet. Ján. 19, 
28. 30. Luk. 23 , 46. 

55. Miképen halt meg Jézus ? 
Istenbe helyheztetett tökélletes bizodalomban. 

Zsid. 5 , 7 . Az ő testének napjaiban, kéré-
seket és könyörgéseket, nagy kiáltásokkal, 
könnyhullatásokkal áldozott annak , a' ki 
őtet a' halálból megszabadíthatta, és meg-
hallgattatván a' félelemtől megment. 

56» Miképen jutalmazta meg az Isten az ő f/jának 
ezen bizodalmát ? 

Harmadnapon a' halálból feltámasztotta "s az o 
tanítványaival elevenen láttatta. Zsid. 13, 20. 
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57. Mennyi ideig mutatta magát életbén az o tanít-
ványainak ? 

Tsel. 1, 3. Az ő szenvedése után sok bizonyos 
jelek által magát, hogy é l , megmutatta, 
és láttatott ő tolok (tanítványitól) negyven 
napokon, szóllván nékiek az Isten' országa 
felől. 

58. Az Isten' országa felöl való tanítás szükséges volt-e 
az Apostoloknak Krisztus' feltámadása után ? 

Igen szükséges volt. Az Apostolok az ő halála 
által minden reménységeiktől megfosztattak; 
Jézus ezen tanításával megmutatta nék ik , 
hogy mind annak, a' mi ő rajta történt, ugy 
kellett történni. 

59. Miképen vált meg végre az Ö tanítványitóll 
Márk. 16, 19. Az Ur , minekutánna szóllott vol-

na nékiek, felvitetett mennyekbe, és üle 
az Istennek jobbjára. 

60. Mit tesz ez*, az Istennek jobbján üli 
Annyit tesz, hogy uralkodik az ő atyjával. Efez, 

1 , 20. 22. Az Isten feltámasztotta Jéznst a* 
halálból és ültette az ő jobbjára mennyek-
ben. És mindeneket az ő lábai alá ve t e t t , 
és adta őtet , hogy feje legyen a' gyülekezet« 
nek mindeneknek felette. 

61. Miképen neveztetik azon állapot, mellyel Krisz* 
tus az ö önként való maga megalázása után olly 
ditsöségesen megvan jutalmazva ? 

Az ő felmagasztaltatása' állapotjának neveztetik. 
Mind a* két rendbéli állapotjában nékünk 
serkentő és buzdító például szolgál. Filipp. 
2 , 5—9. Ugyan azon indulat légyen benne-
tek , a' minémű volt a' Jézus Krisztusban 
is. Ki Istennek ábrázatjában lévén, nem ál-
litá ragadománynak lenni az Istennel való 
eggyenlőséget. Hanem magát megüresítene -
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szolgai formát vévén magára, és lett hason-
ló az emberekhez. És ő maga viselésében ol-
lyannak találtatott, mint az ember, magát 
megalázván engedelmes lett mind halálig, 
éppen a' keresztnek haláláig. Azért az Isten 
is felmagasztalta őtet , és ajándékozott néki 
nevet , melly minden néven felül való név , 
(azaz mindenek felett való hatalmat és di-
tsőséget.) 

62. Megmutatja-e magát valaha Kristus ezen ditső-
ségében ? 

Eljő Ítélni eleveneket és holtakat. 
63. Mikor lészen ez meg? 
Az utolsó napon, az az , a' világnak utolsó ide-

jében. 
64. Tudjuk-e mikor jö el ez a' nap ? 
Mát. 24, 36. A' felől a' nap felől és az óra felől 

senki nem tud semmit, ínég a1 mennyei 
Angyalok sem , hanem tsak az én Atyáin 
egyedül. 

65. Mi fog ezen utolsó időben történni ? 
A' jók és rosszak elválasztatnak eggymástól. A' 

jók megjutalmaztatnak, 's a' rosszak meg-
büntettetnek. Mát. 2 5 , 31—46. 

66. Mitsoda törvény szer ént fog Krisztus ítélni? 
A' felebaráti szives szeretetnek törvénye szerént. 

Mát. 25 , 4o. 45. Bizony mondom néktek , 
valamellyet tselekedtek eggyel az én legki-
sebbik atj'ámfijai közül , én velem tseleked-
tétek. Valamellyet nem tselekedtetek eggyel 
a' kitsinyekközül, én velem se tseiekedtélek. 

67. Mellyek cü jutalmazás" szavai ? 
Mát. 25, 34. Jertek Atyámnak áldottai; bírjátok 

az országot, melly néktek készíttetett a* 
világnak fundameutomától fogva. 
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68. Mellyek a' büntetésnek szavai ? 
Mát. 2 5 , 4 1 . Menjetek el tőlem, átkozottak, az 

örökkén való tűzre , melly készíttetett az 
ördögnek és az ő angyalinak. 

69. Tsupdn a" büntetéstől, a' pokoltól és a' kárho-
zattól való féltünkben kell-e a' jót tennünk és a' 
rosszat távoztatnunk. 

Nem ; hanem a' jónak szíves szeretetéből kell 
jóknak lennünk, mint ollyan embereknek, 
a' kiket Krisztus a' bűnnek szoJgálatjától 
megszabadított. Ján. 8 , 34. 36. A' ki bűnt 
tselekeszik, az szolgája a' bűnnek , ha a' fiu 
titeket megszabadít, valóban szabadosak 
lesztek. 

70. Miképen neveztetik a' Krisztusnak azon munká-
ja, melly szerint bennünket megszabadított ? 

Megváltás' munkájának neveztetik. 

3. A' MEGVÁLTÁS' MUNKÁJÁRÓL. 

71. A' második artikulusnak mellyik szavaiban ma-
gyarázta meg Luther Márton a' megváltáé 
munkáját ? 

Ezen szavaiban: Hiszem, hogy a' Jézus Krisztus 
én Uram légyen 's a' t. hogy egészen ő tulaj* 
dona legyek, és az ő országában ő állala 
éljek és ő néki szolgáljak örökkén való 
igazságban, ártatlanságban és boldogságban. 

72. Üzen szókban miképen rajzoltatik le Krisztus? 
Ugy, mint eggy Szabadító, a1 ki valamelly fog-

lyot a' rabságtól megment és azt maga sa-
játjává teszi. 

73. Mitől mentett vagy váltott meg minket cC Krisz-
tus ezen szavak szerént ? 

A' bűntől, a' haláltól, és az ördögnek birodaU 
mától. 
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74- MikeTP i>an az ember a' bűnnek rabságában ? 
Midőn tudva és szántszándékkal lelkiesméreté-

nek ellenére rosszat tesz. Ján. 8 , 34. 
75. Mikor van az ember ördögnek rabságában? 
Hasonlóképen akkor , midőn készakartva vét-

kezik. Más hatalma az ördögnek rajtunk 
nintsen, hanem tsak a" hűn által. 1 Ján. 3 , 
8. A' ki biint tészen , az ördögtől vagyon. 
De azért jelent meg az Istennek fija, hogy 
az ördögnek tselekedetit elrontsa. 

76. Mi módon van az ember a' haláV hatalmában ? 
Ha a' bün által halált , az az , mindenféle sze-

rentsétlenséget okoz magának "s ha oílyan 
állapotban van , hogy a' haláltól, ugy kell 
félnie, mint büntetéstől. 

77. Miképen váltott meg tehát bennünket Krisztus a? 
bűnöktől? 

A' keresztyén eltávoztathatja, 's tartozik is el-
távoztatni a' szántszándékkal való biint: kü-
lönben nem a' Krisztus' tulajdona, hanem 
a' biiif rabja. 1 Ján. 3 , 9. 10. Minden, a* 
ki Istentől születtetett, biint nem tészen. 
Ez által mutatódnak ki az Istennek fijai, és 
az ördögnek fijai, Minden a' ki igazságot 
nem tselekeszik, nintsen Istentől, az i s , a ' 
ki nem szereti az ő atyjafijál. 

78. Mik tartoznak a bün' rabságához ? 
Minden szántszándékkal való tévelygések • vala-

mint a' babonák, rossz szokások, rossz 
hajlandóságok és vétkes tselekedetek. 

79. Megszabadított-e bennünket mindezektől Krisztus? 
Igenis ; mert mind ezek hazugságok és tsalárd-

ságok: az ő országa pedig világosságnak ég 
igazságnak országa. Kol. 1, 12—14. 
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80. Mi által szabadított meg bennünket Krisztus a' 
tévelygésektől és babonáktól ? 

Az által, hogy a' boldogságra vezető tiszta igaz-
ságot megmagyarázta, és arra bennünket 
megtanított. 

81. Kell-e tehát valamelly tévelygésnek vagy babo~ 
nának szántszándékkal szolgálnunk ? 

Éppen nem; sőt inkább minden tévelygést tar-
tozunk távoztatni, még akkor i s , ha abból 
ideig való hasznunk következnék. Az igaz-
ságot mind halálig kell szeretnünk. Ján. S , 
31. 32. Ha ti megmaradtok az én beszédim-
ben , megesméritek az igazságot, és az igaz-
ság megszabadít titeket. Ján. 3 , 20. 21. Va-
laki gonoszt tselekeszik, gyűlöli a' világos-
ságot, és nem jő a' világosságra, hogy az ó 
tselekedeti meg ne feddettessenek. A3 k i 
pedig igazságot tselekeszik, a' világosság a 
j ő , hogy nyilván legyenek az ő tselekedeti, 
hogy Istenben lettének. 

82. Hogyan nevezi az Írás a' Krisztusnak azon jó-
téteményét, melly szerént bennünket az Isten'' 
kegyelmére ismét méltókká tett ? 

Az embereknek Istennel való megbékélteté-
sének. 

83. Mit tesz az, hogy Jézus bennünket az Istennel 
megengesztelt ? 

Az teszi, hogy ő bennünket, mint elveszett gyer-
mekeket a" mi Atyánkhoz és gyermeki kö-
telességeinkhez ismét visszavezetett Esaiás. 
59 , 2. A' ti hamisságitok tettek különbséget 
ti közöttetek és a' ti Istentek között. 2 Kor. 
5 , 19. 20. Az Isten vala a1 Krisztusban, ki 
e' világot megbékéltette magával, nein tu-
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lajdonítván nékiek az ő vétkeket , letévén 
mi bennünk az engesztelésnek beszédét. Azért 
kérünk a"Krisztus1 képében, békéljetek meg 
az Istennel. 

84» Millyen néven neveztetik a Krisztus a Szent 
írásban, azért hogy illyen megbékéltető vagy 
engesztelő volt? 

Isten és emberek között való közbenjárónak ne-
veztetik. Azon kívül neveztetik szószólló-
nak vagy érettünk esedezőnek és Isten' bá-
rányának , ki a' világ bűneit viselte. 1 Tim. 
2 , 5. 1 Ján. 2 , 2. Ján. 1, 29. 

85. Vallyon midőn a' Jézus által lett megengeszte-
lésről van szó, úgy kell-e az Istent gondolnunk* 
mint. valamelly boszuálló indulatu ellenséget, CL 
kit Krisztus tsak vérrel kérlelhetett volna meg ? 

Nem. Mert az Isten szeretetből adta az ő fiját e* 
vi lágnak, nem haragból. 1 Ján. 4 , 9. Rom. 
3 , 24. Ján. 3. 16. Ugy szerette Isten e' vi-
lágot, hogy az ő eggyszülött fiját ad ta , hogy 
minden, a' ki ő benne hiszen, el ne vesz-
szen , hanem örök élete légyen. 

86. Talán tehát szabadon vétkezhetünk, minthogy 
Krisztus bennünket az Istennel megbékéltetett ? 

Távol légyen. Mert ugy a1 Krisztus a' bűn' szol-
gája lett vo lna ; bolott inkább azért j ö t t , 
hogy a' bűntől megszabadítson. Róni. 6, 2—4. 
1 Ján. 3 , 5. 6. Tudjá tok , hogy ő azért je-
lent meg, hogy a' mi bűneinket elvegye, 
és ő benne bűn nintsen. Valaki ő benne ma-
rad , bűnt nem tészen; valaki pedig bűnt 
tészen, nem lát ta , nem is esmérte őtet. 

87. Mikor vagyunk tehát az Istennel megbékélve ? 
IIa az Istennek szófogadó gyermekei vagyunk, 

az az , ha ugy gondolkozunk és tselekszünk, 
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a' mint Isten előtt kedves, ha a' gonoszt 
gyűlöljük; és a1 jót szeretjük. Ésaiás 1. 
1 6 — 1 8 . 

88. Miképen váltott meg bennünket Krisztus cC ha-
Iáitól ? 

Az által, hogy az ő halálával a' halálnak rette-
netes voltát eltörlötte. Az Istenfélőkre nézve 
a' halál nem büntetés, hanem jóté temény, 
ő k , mint Jézus, az ő lelkeket az Istennek 
kezeibe adják. Luk. 23 , 46. Filipp. 1 , 21. 
23. Nékem életem a' Krisztus, a1 halál nye-
reségem. Kívánságom vagyon a r ra , hogy 
eloszlattassam és eggyütt legyek a' Krisz-
tussal. 

89- Hogyan váltott meg Krisztus bennünket az ör-
dögnek birodalmátoll 

Eggy gonosz léleknek sints hatalma ra j tunk ; 
mert az Isten1 sajáti vagyunk. Egyedül az 
Istentől kell félnünk, nem az ördögtől. 'S 
éppen az ördögtől való babonás félelemből 
szabadított meg bennünket Krisztus. 

90. Miáltal szabadított meg Krisztus ezen félelemtoll 
Az által , hogy az Istent velünk megesmértette, 

és az ördögnek tselekedeteit, az a z , a' bünt 
és babonásságot az emberek között elron-
totta. 1 Ján. 3 , 8. 

91- Mivel vitte inind ezt Krisztus véghez ? 
Nem arannyal sem ezüsttel, hanem az ő szent 

és drágalátos vérével és az ő ártatlan szen-
vedésével és halálával , az a z , mind azzal, 
valamit tselekedett és szenvedett, életének 
utolsó szempillantásáig. 
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92- Vallyon a* Megváltónak vére olly erős és íiatha* 
tós volt-e, hogy az embereket a bűntől, a' Ä«-
láltól és az ördögnek birodalmától megszaba-
dít hat t a Z 

Nem ; hanem ezen kifejezés ; Jézus az ő vérével 
váltott meg bennünket, annyit tészen , hogy 
Krisztus magát, azaz, egész életér mi éret-
tünk elszánta és feláldozta. Ján. 15, 13.Sen-
kiben nintsen nagyobb szeretet annál, mint 
a' ki az életét adja az ő barátiért. 

93. Kinek tulajdoni vagy sajátjai vagyunk tehát 
már most ? 

A* Krisztusé. Hogy egészen az ő tulajdoni legyünk, 
és az ő országában ő általa él jünk, és ő né-
kie szolgáljunk örökkén való igazságban, 
ártatlanságban és boldogságban. 

94. Millyen ország tehát a? Krisztus' országa ? 
Igazságnak, ártatlanságnak és boldogságnak or-

szága; következésképen az Istennek ollyan 
láthatatlan országa, melly az emberek' lel-
kében vagyon. Róni. 14 , 17. Az Istennek 
országa nem étel sem i tal , hanem igazság 
és békesség és a' szent lélekben való öröm. 

95. Miképen tehetünk a' léleknek ollyan állapotjára 
szert, melly szerént cC Krisztusnak ezen orszá-
gához tartozunk? 

A ' s z e n t léleknek, kiről a' harmadik artikulus 
szóll, segedelme által. *) 

• ) Ide t a r t o z n a k e s e n é n e k e k : S z e n t v i l á g o s s á g o m , ß i f -
» n ő s ö k n e k m e g v á l t ó j a . 
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H A R M A D I K A R T I K U L U S . 

A ' M E G S Z E N T E L É S R Ő L . 

Hiszek szetit lélekben. Hiszek eggy közönséges 
keresztyen anyaszenteggyházat, szetiteknek 
eggyességét. Hiszem a bűnöknek botsánatját. 
Hiszem a testnek feltámadását és az örök 

életet. 

1. Mitsoda különbséget véssz észre ezen artikulusnak 
kifejezéseiben ? 

Hiszünk a" szent lélekben; de hiszünk eggy ol-
Jyan keresztyén Anyaszenteggyházat i s , 
mellynek a' Szentek' eggyesüléséből kell ál-
lani : így hisszük a' bűnöknek botsánatját, 
a' halottak' feltámadását és az örök életet. 

1 , A ' S Z E N T L É L E K R Ő L . 

I 2. Mit tesz itt cC Szent Lélek ? Vallyon az Atya 9 
Fiu nem lélek és nem szent-e ? 

I Igenis az Atya és Fiu is lélek és szent. Ján. 4* 
24. Az Isten lélek, és a' kik őtet imádják, 
azoknak őtet lélekben és igazságban kell 
imádni. Esaiás. 6 , 3. Szent, szent , szent 
a' seregeknek Ura, teljes mind a ' széles 
föld az ő ditsőségével. 

£ 3. Mit jelent tehát itt a' szent lélek 2 
1 Eggy ollyan lelket je lent , ki az embereket meg-

szenteli. 
P» 4. Mit tesz megszentelni? 
\ Annyit tesz, mint valamit külön választani, hogy 

vele vissza ne éljenek , hanem tzéljához ké-
pest való hasznát vegyék. 

6 
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5. Mittele: hell az emberben megszenteltetni ? 
A'testnek és léleknek, minden ezekhez tartozó 

tehetségekkel eggyütt. 1 Kor. 6 , 19. 20. 
Avagy nem íudjátok-e, hogy a1 ti tes tetek, 
a' ti bennetek lévő Szent Léleknek templo-
m a , kit az Istentől vet te tek, és nem vagy-
tok ti magatoké ? Mert drága árron vétette-
tek meg: azért ditsőitsétek az Istent aa ti 
testeitekben, a' mellyek az Istené. 

6. Hány fü tehetségei vagy nah a' mi lelkünknek, mel-
ly éknek meg kellene szenteltetni? 

Kettő: az értelem és az akarat. 
7- Miképen szenteltetik meg az ember' értelme ? 
Ha a' tévelygéstől és hamisságtól elvonattat t ik, 

's az igazság' esméretére vezéreltetik. Tsel. 
26 , -18 . Hogy azoknak szemeiket megnyis-
sad és megtérjenek a' setétségből a' világos-
ságra. I Tim. 2 , 4 . Az Isten minden embe-
reket akar idvezíteni, és hogy az igazság-
nak esméretére jussanak. 

8. Hogyan szenteltetik meg a' mi akaratunk? 
Ha erőt nyer egyedül tsak a' jót óhajtani , és a' 

jónak minden akadályjait meggyőzni. Tit. 
2 , 11. 12. Megjelent az Istennek amaz id-
vezítő kegyelme, hogy megtagadnánk az 
istentelenséget és a' világi kívánságokat, 's 
mértékletesen igazán és kegyesen élnénk e* 
jelenvaló világon. 

9. Miképen nevezi a' Szent írás a mi értelmünknek 
megszenteltetését ? 

Megvilágosodásnak, Efez. 1 , 1 8 . 
10. Miért nevezi ci mi elménk* megszenteltetését meg-

világosodásnak ? 
A' tudatlanság és a' tévelygés a' setétséggel, az 

igazság pedig a' világossággal hasonlíttatik 
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öszVe. Az ollyali ember , a' ki az igazságot 
esméri és szereti * az Istentől Van megvilá* 
gosítva. 

4t. Hogyan nevezi cC Szent írás a' rtti akaratunknak 
megszenteltetését ? 

Megtérésnek, vagy ujonnan születésnek. 
12» Miért nevezi azt igy? 
Mivelhogy az igazság' esmérete által a' mi elménk 

és szivünk egészen megváltozik * elébbehi 
gondolkozásunkat és tselekedeteinkét, mint 
tévelygéseket elhagyván, jobb ütra t é rünk , 
és minteggy ujonnan születünk, ßzek. 3 6 , 
26. 27. Adok néktek uj szívet, és u j lelket 
adok beletek; és az én lelkemet adom be-
létek , és ezt tselekeszem, hogy az én itéle* 
timet megőrizzétek, és megtselekedjétek 
azokat. 

13. Valtyon az embernek szive az értetem, és az ö 
érielme a szív nélkül megjobbíttathatik-e ? 

Nem-, minden esméret, melly bennünket job-
bakká nem tesz, tsak holt esméret. J a k . 2 , 
19, 26. Te hiszed , hogy az Isten eggy, jól 
tselekeszed. Az ördögök is hiszik és rette-
gik. Valamint a' test a* lélek nélkül meg-
hal t , ugy a*5 hit is meghalt â  tselekedetek 
nélküh 

14- Millyen tehát az az igaz esméret, fnellyet nékünb 
az Isten? lelke ád? 

Eleven vagy élet adó esméret; az az , ösztönöz 
és serkent bennünket a' szerint élni , a 'mint 
általlátjuk, hogy az Isten' törvényei kiván* 
ják ; felébreszt és a' jóban serényekké tesz» 
Efez* 2 , 4. 5> 

6 * 
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15. Vallyon értelmünk' megvilágosítására nézve uj 
isteni jelentéseket kell-e várnunk ? 

Nem ; lianem az ollyan igazságod is mellyeket 
már az előtt régen tudtunk, ezen megvilá-
gosítás által, uj erőt és hatliatósságot nyer-
tek. Ugy szóllván , uj világosság támad lel-
künkben ; melly szemeinket felnyitja. Fi-
lipp. 1 , 9. 10. 

16. Hát az újonnan születésre nézve; a' mi termé-
szetünknek hirtelen és eggyszerre való elváltozá-
sát és ujjá teremtését kell-e várnunk ? 

Nem; hanem az által a' mi hajlandóságaink egé-
szen a' jóra intéztetnek. Ha az ember elébb 
a' jót gyűlölte, ettől fogva azt szereti; a' 
rosszat pedig, mellyet elébb szeretett, gyűlöli. 

17» Vallyon tehát az embernek megvilágosodása és 
megjobbulása eggy szempillantásnak, vagy tsak 
eggy napnak munkája-e1 

N e m ; hanem egész életünkben tartó törekedést 
k iván: mert az embernek mindenkor kell 
az esméretben , a' tapasztalásban , és jóban 
nevekedni. 2 Pét. 3 , 18. Rom. 1 2 , 2 . 

18. Mire kell tehát naponként törekednünk ? 
Arra , hogy a' rosszat levetkezzük , és a* jót tse-

lekedjiik : az az , mindennap értelmesebbek-
k é , jobbakká és boldogabbakká legyünk. 
Filipp. 1, 0. Filipp. 3 , 12. 14. Ésaiás. 1 , 
16. 17. Mosódjatok meg, vigyétek el az én 
szemeim elől a' ti tselekedeteiteknek gonosz-
ságát, szűnjetek meg a1 gonoszságnak tse-
lekedetétől. tanuljatok jót tselekedni. 

19. Melly eh azok az eszközök, melly ek állal az Isten 
bennünket egész életünkben nevel, és jobbítani 
akar ? 

Az Isten' igéje, és életünknek minden tapasz-
talásai. 
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20- Tehát életünk tapasztalásai által is száll az Islert 
hozzánk ? 

Igenis szóll hozzánk, mind a' j ó , mind a' rósz 
példák, mind a'szerentsétlen esetek ál ta l ; 
azért életünknek minden tapasztalásaira ugy 
kell figyelmeznünk , mint az Isten1 szózat-
jára. Ésaiás. G£f, 2. 

21. Tie mellyik a? mi megjobbulásunknak legfőbb 
eszköze ? 

Az Isten' igéje. 
22. Miképen jobbittatik meg az ember az Isten igéje 

általi 
Ugy , ha azt figyelmetesen magára alkalmaztatja. 

Ján. 17, 17. Szenteld meg őket a' te igaz-
ságodban , a' te igéd az igazság. 

23. Hogyan nevezzük azt bennünk, a mi az Isten 
igéjét és életünknek minden történeteit magunk-
ra alkalmaztatja ? 

Leikiesméretnek n e v e z z ü k . E z bennünket min-
denre , a' mi rajtunk történik, kötelessé-
geinkre és saját állapotunkra megemlékez-
tet. Luk. 15, 17—19. Zsolt. 113, JO. Ta-
níts meg engemet, hogy a' te akaratodat 
tegyem ; mert én Istenem vagy t e ; a' te jó 
lelked vezéreljen engemet az egyenes uton. 

24. Az Istennek ezen lelke, melly a? mi lelkiesmére-
tünk által száll hozzánk, 's az által akarja szi-
vünket jobbítani, miképen neveztetik az uj Testa-
menlomban 1 

Neveztetik a' Jézus Krisztus' lelkének; vagy az 
igazság lelkének, a' ki az Atyától származik 
és Jézusról bizonyságot tészen. Ján. 15, 26. 

25. Miképen száll Jézus ezen lélekről ? 
Ugy, mint eggy ollyan tanítóról és jó barátról, 

a' ki az ő képét fogná viselni és az öveinek 
hathatós segedelmet fogna nyújtani. Ján. 14, 
17. 26. 



8 6 
r 
26. M/ / mond Jézus, mi a7/a/ nyújtja ezen létei az 

öveinek a' segedelmet ? 
Az által , hogy megemlékezted őket arra, a 'mit 

Jézus tanított és tovább is yezeti őket min-
den igazságra. Ján. 16, 13. Ján. 14 , 23. 

27. Mit vitt véghez cC Krisztusnak ezen Itlke az 
Apostolok által ? 

Az első keresztyén gyülekezetet vagy az anyaszentr 
eggyházat öszvegyüjtötte és igazgatta áltar 
lok ; ugyan azért ezen Szent Léleknek ne-t 
yében i§ kereszteltetünk meg. Tsel. 20,28. 

2. A* KERESZTYÉN ANYASZENTEGGY-
HÁZRÓLr 

28. Mit nevezünk keresztyén anyaszenteggyháznak 
vagy keresztyén gyülekezetnek ? 

Mind azokat , valakik Jézus tudományát vallják 
keresztyén anyaszenteggyháznak vagy gyű-, 
lekezetnek nevezzük. Azok mindnyájan eggy 
gyülekezetnek vétetnek és nézetnek , ha még 
oljy igen elvagynak is széllyedve; máskép 
a' földön lévő keresztyénségpek is nevez-
tetnek* 

2q. Mi kaptsolja öszve a' keresztyénekei eggymássaP. 
Mindnyájoknál eggy Isten' igéje, eggy kereszt-

ség, és eggy Ur* vatsorája vagyon. 
30. De még ezen kivül minek kellene őket még jobban 

Öszvekaptsolni eggymással ? 
A' hitnek, a' szeretetnek és a* reménységnek. 

Mindnyáj oknak eggy Istenek és Atyjok 's 

Ide tartoznak ezen énekek. Nem kérek tpulandó jó-
kat Isten' lelke hdladásunk. Isten lelke léged kérünk. 
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eggy Idvezítőjök vagyon, mindnyájokban 
eggy Isten' Jelke munkálkodik, mindnyá-
joknak eggy enlő kötelességeik vágynák, 's 
mindnyájan ugyan azon reménységre hivat-
tattak. Eíez. 4 , 3—6. 

31. Szükséges-e, hogy minden keresztyének ugyan 
azon szokkat vallják az ö hiteket i 

A' nemzeteknek, nyelveknek és időknek, mel-
Jyekben a' keresztyének éltek és élnek , nagy 
különbsége miatt ez lehetetlen dolog. Minden 
keresztyénnek az a' kötelessége, hogy a' ma-
ga hitében bizonyos légyen, 's azokról, a' 
kik vélekedésekben tőle különböznek, sze-
retettel tegyen Ítéletet, őket szelídséggel 
igyekezzék jó útra vezetni, *s erántok bé-
kességes tűréssel legyen. Efez. 4 , 14. 15, 2 
Tim. 1, 12. Róm. 14, 1. 4. Azt , a' ki erő-
telen a' hitben ; felvegyétek , hogy az ő kétsé-
ges gondolatiban el ne vesszen. Te ki vagy, 
hogy másnak szolgáját Ítéljed? Az ő tulaj-
don Urának áll avagy esik. 

31. Miért kívánja ai' Szent írás a' hitet, vagy a? bizo-
dalmat , mint a' keresztyénnek eggyik legfőbb 
kötelességét tőlünk, 's miért teszi azt a' keresz-
tyén vallásnak fő részévé ? 

A' hit vagy bizodalom a' lelket Isten eránt hála-
datossá, 's az Ist^n' akaratján megnyugovó-
vá teszi, 's a' jövendőre nézve reménységgel 
felruházza; eggyszer'smindpedig az ember-
nek kedvet és erőt is ád mindennémű jó 
tselekedetekre, Gal. 5 , 6. A' Krisztusban 
tsak a' hit használ, melly a' szeretet által 
tselekeszik. 
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33. Miért teszi cC keresztyén vallás a' szeretetet min-
den kötelességeknek fundamentomává ? 

Mivelhogy a' szeretet által minden kötelességek 
könnyebbekké lesznek. 1 Kor. 13. 13. Meg-
marad a' h i t , a* reménység, a' szeretet, ez 
a' három, de ezek között legnagyobb a' sze-
retet. 

34. Melly reménységnek kell cC keresztyéneket eggy-
más között öszvekaptsolni ? 

Ezen reménységnek, hogy mind ez életben mind 
a' másikban az Istent mind jobban fogják 
esmérni és szeretni , és hogy mindnyájan 
hová tovább boldogabbak fognak lenni. Róm. 
5 , 2. Ditsekediink az Isten' ditsőségének 
reménysége alatt. 

35. Egyéberánt az Isten? lelkének ajándéki igen kü-
lönböznek-e az emberekben ? 

Igenis; különbféléknek is kell azoknak lenni , 
minthogy minden embernek különös fogla-
latossága van , mellyben el kell járnia. 1 
Kor. 12, 4 —7. 11. Az ajándékokban kü-
lönbségek vágynak, de azon eggy lélek. A' 
szolgálatokban is különbségek vágynák, de 
azon eggy Ur. A' tselekedetekben is különb-
ségek vágynák, de azon eggy Isten, a' ki-
mindenekben mindeneket tselekeszik. De 
a' léleknek jelentése haszonra adatik min-
dennek. Mind ezeket tselekeszi pedig amaz 
eggy; és ugyan azon lélek , a' ki osztogaja 
kinekkinek az ajándékokat, a' mint akartja. 

36. Ugyan azért mihez has onlit tátik az Istennek ay 

világon lévő népe 's különösen a' keresztyénség? 
Eggy testhez, vagy eggy nagy tselédes házhoz. 

Eggy nagy tselédes házban kinekkinek tu-
lajdon foglalatossága van, az eleven testnek 
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sok és különbféle tagjai vágynák, mellyek-
nek mindnyájuknak hasznát veheti , meliyek 
az élet* fenntartására szükségesek. Róm. 
12, 4. 5. 

37. Illih-e tehát eggy másnak azon ajándékokat, mel-
ly ekk el kiki bír, irigyelni? 

Nem; mert az által eggyik a' másik miatt szen-
vedne 's a' jónak akadály vettetik. 1 Kor. 
12,20. 21. 

38. Vagy talán a* jóknak külön kell válniok a' rosz-
szaktól ? 

Szorosan ugyan nem kell velek társalkodniuk, 
hogy általok el ne tsábíttassanak ; de kulim-
ben a' rosszakat nem kell magoktól elta-
szítaniok , mert ugy nem jobbíthatnák őket, 
a' mi pedig kötelességek. Gal. 6 , 1 . 

39. Miért 7iem kell a? rosszakat magunktól eltaszí-
tanunk és elvetnünk ? 

1. Mivelhogy belőlról nem esmerjiik őket ; az ő 
belső indulaljokat tsak az Isten esméri , a' 
ki nékiek birájok is. 

2. Mivel még megjobbíthatják magokat; 's az 
illy megjobbulásra való alkalmatosságot nem 
kell tolok elvennünk. Róm. 14, 10. Te pe-
dig mit Ítéled a'; te atyádfiját? vagy te is 
miért utálod meg a' te atyádfiját? mert 
mindnyájan a' Krisztusnak itélő széki eleibe 
állíttatunk. Róm. 14, 4. Jak. 5 , 19.20. Mát. 
13 , 28—30. 

40. Ki esméri egyedül igazán a? jókat és tiszta szí-
vűeket ? 

Tsak a' mindentudó Isten. 2 Tim. 2 , 19. Az 
Istennek örök fundamentoma megáll és il-
lyen petsétje vagyon; esmeri az Ur , kik 
legyenek az övei. 
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4'1. Miképen neveztetnek az igaz és tisztaszivi'i ke-
resztyének ? 

Láthatatlan anyaszenteggyháznak vagy Szentek' 
eggyességének 's gyülekezetének neveztetnek. 

42, De vallyon ezen szentek azzal ditsekedhetnek-e , 
hogy vétek és bün nélkül volnának ? 

J Ján, 1 , 8, 9. Ha azt mond juk , hogy biinünk 
nintsen, magunkat tsaljuk meg és igazság 
iijntsen bennünk. Ha megvalljuk a' mi bű-
neinket ; hiv ő és igaz, hogy megbotsátja 

/ nékünk a' biint és megtisztít minden hamis? 
ságtól. *) 

3, BŰNÖKNEK BOTSÁNATJA. 

43. 
An nak }> 

Kinek botsát meg az Isten? 
a k , a' ki vétkeit igazán megbánja, 's az Isten' 

rgalmába való bizodalommal azoknak meg* 
botsáttatását 's azoktól való megszabadulá-
sát szívesen kívánja. Luk. 15, 21. Atyám, 
vétkeztem az ég ellen és te ellened: Nem 
vagyok méltó, hogy fijadnak hivattassam. 

44. Miért botsátja meg az Isten az illyen tör üdéi-
mé s megtérönek bűneit ? 

Tsupán irgalmasságból, mint a' Krisztus által 
megengesztelt Atyánk. Rom. 3 , 23. 

45. Mik épen neveztetik az embernek ezen állapotja, 
melly ben vétkeit bánja, meg jobbulni szívesen 
igyekezik ? 

Penitentzia tartásnak, vagy megtérésnek. 
46. Mit jelentenek ezen szók ? 
A' penitentziatartás nem valamelly hüntetődést 

vagy meglakolást je lent , hanem szivünknek 

Ide tartoznak ezen énekek : Terjessz óh Jézus, isten 
f e l s é g e s a d o m á n y a . J é z u s , t e g y á s z o s ü g y ü n k e t . 
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elváltozását. A' megtérés az eltévedettnek az 
igaz útra visszamenését teszi. Ezek. 18, 23, 

. 47. Ezen megtérést vagy bűneinknek megesmérését 's 
elhagyását szomorúan kell-e véghezvinnünk vagy 
vidámon' 

Vidám szívvel, minden kénszerítés nélkül. Ha 
azt gyakran tselekesszük, 's következés-
képen a' magunkra való vigyázást megszok-
j u k , a' mi kötelességeink hová tovább kel-
lemetcsebbek és könnyebbek lesznek előt-
tünk. Filipp, l , 6. Bizonyos vagyok abban, 
hogy a' ki elkezdette bennetek a' j ó t , el is 
végezi mind a' Krisztusnak napjáig. 

48. Hogyan neveztetik ezen szünet nélkül 's folyvást 
való jobbulás a' Szent írásban ? 

Naponként való megújulásnak. Mindennap, va* 
lahányszor u j alkalmatosság adódik, ujabb 
erővel és buzgósággal kell igyekeznünk job* 
baknak lenni. Efez. 4 , 22—24. 

49. J.Iasznos~e ajóra naponként való törekedés ? 
Igen hasznos; az á|tal kötelességeink minteggy 

természetünkké válnak; ezentorekedésiink-
iiek mind ezen a' világon, mind a' masikon 
fogjuk venni jutalmát. Gal. 6 , 7. Róni. 
2 , 6—9. Ki megfizet mindeneknek az ő tse-̂  
lekedetek szerént. Azoknak ugyan, kik a' jó 
tselekedetekben való állhatatosság által di-
tsőséget, tisztességet, és halhatatlanságot 
keresnek, ád örök életet. Azoknak pedig, 
a' kik versengők, nem engednek az igaz-? 
ságnak, hisznek pedig a' hazugságnak , bo-. 
szuállássál fizet és haraggal. Gyötrelem és 
szorongatás minden gonosztévő embernek 
{ejkén, Zsidónak először és Görögnek, 
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50. Tehát ezen cC világon nintsen vége egészen az 
ember' életének? 

Nintsen : a' keresztyénség a' testnek és halottak-
nak feltámadását hiszi , és hisz örök életet 
is. Ján. 5 , 25. 29. 1 Thess. 4 , 13.14. Nem 
akarom pedig, Atyámfijai, hogy tudatlanok 
legyetek azok felől, a' kik el aludtanak, 
hogy ne szomorkodjatok, mint amazok, 
kiknek nintsen reménységek. Mert ha hisz-
sziik, hogy a' Jézus meghalt, és feltáma-
do t t , azonképen az Isten is azokat , a' kik 
el aludtanak, előhozza a* Jézus által ő véle 
egyetemben. 

4. A' FELTÁMADÁS ÉS AZ ÖRÖK ÉLET. 

51. Ollyan formában támad-e fel cC mi testünk, cC 
millyenben az eltemettetik ? 

A' mi mostani testünk tsak ezért a' jelenvaló 
életért van teremtve ; a' jövendő életben 
ollyan testtel ruház fel az Is ten, a' millyen 
a' másik jobb világhoz lessz alkalmaztatva. 
2 Kor. 5 , 1. Mát. 22, 30.1 Kor. 15 , 42—44. 
Elvettetik romlandóságban, feltámad romol-
hatatlanságban. Elvettetik utálatosságban, 
feltámad ditsőségben ; elvettetik erőtlenség-
ben , feltámad hatalommal. Elvettetik lel-
kes tes t , feltámad lelki tes t ; Vagyon lelkes 
tes t , vagyon lelki test. * ) 

52. Van-e tehát valami halhatatlan bennünk, a? mi 
halálunk után is megmarad és él ? 

Tsak testünk halandó: lelkünk halhatatlan. Pred. 
12, 7. A'por földdé lészen, a' mint az előtt 

# J Ide tartoznak ezen énekek: Mikép' a'falevelek. Hal* 
batatlanság' reménye. Ha majd e' földi életemnek. 
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volt ; a' lélek pedig megtér az Istenhez, a' 
ki adta volt azt!' 

! 53. Mitsoda okokra nézve hiszünk étetet ? 
LVIivelhogy az emberben ollyan tehetségek és haj-

landóságok vágynák, mellyek ezen a' vilá-
gon tökélletességre nem ju thatnak, mellye-
ket pedig maga a' Teremtő adott néki. He-
mélljük tehát , hogy a' jó és bölts Teremtő 
ezen tehetségeket és hajlandóságokat eggy 
másik világban fogja nagyobb tökélletességre 
juttatni. 

154. Nevezz eggynéhdny Hlyen tehetségeket és hajlan-
dóságokat. 

1. Hlyen az a' tehetség, melly szerént az Istent * 
megesmérhetjük, munkájit vizsgálhatjuk, 
őtet szerethetjük, 's az ő tzéljait eszközöl-
hetjük. 

: 2. Illyen az a' hajlandóság, melly szerént kívá-
nunk másokkal barátságban élni 's velek 
eggyütt közös igyekezettel minden jót mun-
kálni és előmozdítani. 

3. Illyen végre az Istennek az a' bennünk lévő 
törvénye i s , melly szerént kötelességeink-
nek még magunk megtagadásával sőt életünk-
nek feláldozásával is , teljesítésére ösztönöz-
tetünk. 1 Ján. 3 , 16. Ezen esmérjük meg 
az ő mi hozzánk való szerelmét, mivelhog)' 
az' ő életét adta mi érettünk ; már mi is tar-
tozunk azzal, hogy a' mi Atyánkfijaiértéle-
tünket letegyük. 

\ 55. Tökélletességre jutnak-e ezen tehetségek és haj-
landóságok ebben az életben ? 

[ Nem. A' mi esméretünk mindenkor sok fogyat-
kozásokkal j á r ; a' mi legjobb igyekezeteink 
sokszor meggátoltatnak és foganatlanokká 
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té te tnek, 's a' mi másokkal való egyesülé-
sünket a' halál félben szakasztja. Pred. 8* 
14. Sir. 40 , 21. Pred. 4, 1. Viszontag mi-
kor én látnám mind azokat , a' kik a' nap 
alatt nyomorgattatnak; mert ime nyilván 
vagyon azoknak, a* kik nyomorgattatnak, 
könnyhullatások; a1 kiknek semmi vigasz* 
talójok nintsen, aVagy az őtet nyomorgatók* 
nak kezekből megszabadulásra való ere jek , 
és a* kik minden vigasztalótól megfosztattak* 

56. Mi Ilyen vigasztaló reménységet ttyujt tehát a? 
Szent írás ? 

Azt) hogy a* mi itt hi jános, ez a* más világra 
tökélletessé lészen; hogy a' mi igyekeze-
teink ott megjutalmaztatnak, és hogy min-
den jó és rossz tselekedetek világosságra ho-
zattatnak. 2 Pét. 3 , 14. 2 Kor. 4*17 . 18. 1 
Kor. 13, 11. 12. Jeh 14 , 13» Boldogok a 
halot tak, kik az Urban meghalnak mostari-
tól fogva. Bizony a' lélek mondja t nyngosz* 
nak az ő munkájiktól , és az ő tselekedeteik 
követik őket. Jel. 2 1 , 4. Az Isten eltörő! 
minden könnyhullatást az ő szemekről, és 
a' halál többé nem lészen, sem szomorkodás 
Bem jajgatás, sem fáradság többé nem lé-
szen, mivel az elsők elmultanak. 

Ä7. Miképen készül el cC hereszlyén ember az örök 
életre ? 

Az által , hogy már itt azt szereti és azt tanulja 
gyakorolni, a** mi a' világon az ő mennyor^ 
szága lészen. 

ßß. Miképen teheti azt ? 
I Ia az Istent megesmérni tanulja és annak mtin-

kájiban gyönyörködik; ha minden jó embe-
rekkel békességben é l ; és ha kötelességei* 
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hez mind halálig hív marad. 1 Tim. 4 , 7.8. 
Jel. 2 , 10. Légy hű 'mind halálig, és meg-
adom néked az életnek koronáját. Mát. 2 5 , 
21. Jól vagyon jó és hiv szolgám, kevésen 
voltál hiv, sokat bizok reád , menj bé a' te 
Uradnak örömébe. 

59. EJ szer ént tehát benne van-e már e' világon ié 
az emberben a* mennyország vagy a1 pokoli 

Igenis bizonyos tekintetben a' jó emberben benne 
van a* mennyország, a' rosszban pedig a* 
pokol. 

60. Miképen és hogyan van cC jó ember* lelkében már 
e' világon is a' mennyország ? 

Már itt is gyönyörűsége az Istent esmérni, sze-
retni és munkájiban gyönyörködni, minden 
jót előmozdítani és minden jó emberek eránt 
barátsággal viseltetni. Ezen hajlandóságok 
ott tovább tovább nagyobb tökélletességre 
ju tnak, és ezekben fog az ő mennyországa 
állani. 

61. Hogyan neveztetik az Istennek azon tokélletes es-
mérete, mellyel az idvezülendö lelkek birnifognak? 

Az Isten* szemlélésének neveztetik. A" jók menny-
országban az Istent voltaképen megesmérik, 
's örökkén szeretik és ditsérik. 1. Ján. 2, 3. 

62. Kikkel fogytak ott a? jók eggyesülni és eggyütt 
örülni ? 

A* Krisztussal és minden boldogult 's boldogu-
landó lelkekkel. Ján. 14 ,24 . Jel. 7 , 14—-17. 

63. Miképen van meg a' pokol a' rossz emberek' lel-
kében ? 

A' harag, gyűlölség és bosszú állás1 kívánsága *s 
a' rossz lelki esméret már a' földön is pokol 
gyanánt vágynák nékik. Ezen rossz hajlan-
dóságok ott még inkább, *s egész a' kétségbe 
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esésig fogják őket gyötörni. Márk. 9 , 44. 
Az ő férgek meg nem hal , és az ő tíizök meg 
nem aluszik. 

64. Kiknek társasága fogja az ü fájdalmokat nevelnP. 
Az ördögöknek és minden rossz embereknek tár-

sasága. Mát. 2 5 , 41. 4 6. 
65» Minthogy tehát a' mi leikeinkben a' mennyorszá-

got vagy poklot már itt elkészíthet jük, okosság-e 
megjobbulásunkat utolsó óránkra halasztani ? 

Nem;/ mert nem tudjuk mikor és miképen ha-
lunk meg; 's eggynéhány Istenfélő feltételek 
a' mi halálos ágyunkon meg sem változtat-
hatják egészen a' mi szivünket, és nem pó-
tolhatják ki azt a' k á r t , mellyet egész éle-
tünkben okoztunk. Zsolt. 39, 5. Jelentsd, 
ké rem, énnékem az én végemet, az én nap-
jaimnak mértéke mennyi légyen, hogy meg-
tudjam , hogy tsak ideig való vagyok. 

66. Miképen készíthetjük magunkat egész életünkben 
az örökkén valóságra ? 

Tób. 4 , 6. 7, Minden életednek idejében a' mi 
Urunk Istenünk legyen előtted és elmédet 
ne hajtsad a' bűnre és az ő parantsolatjának 
utálására. Az igazságot szeressed minden 
életednek napjaiban és a1 hamisságnak utát 
ne kövessed. * ) 

Ide tartoznak ezen énekek: Foly az i dő , 's a' sirhoz. 
Közelget kimúlásom. (Jyorsan siet éltem. A' szent 
boldogság lelkemet. 



97 

H A R M A D I K R É S Z . 

A z I m á d s á g r ó l , 

1« Mit tesz imádkozni? 
Annyit tesz, mint az Istennel beszélni, mind 

szívvel mind szájjal. Zsolt. 19, 15. Az én 
számnak beszedi és az éri szivemnek gondo-
lati legyenek a' te kedved szerént te előt-
ted , ki énnékem erősségem és szabadítóm 
vagy. 

í 2. Kivel beszéltünk tehát midőn imádkozunk ? 
l Azzal a' mindentudó Istennel, a' ki a' mi gon-

dolatinkat is látja, a' mi terémtőnkkel és 
legfőbb jóltévőnkkel. Zsolt. 95 , 6. Zsolt. 
139, 1 — 4. 

; 3. Minthogy az Isten mindentudó * tehát ugy is tudja 
minden állapotunkat, ha azt néki iniádságunkbán 
nem jelentjük is ? 

[ Igenis tudja ; Nem is ő reá , hanem mi reánk 
nézve szükséges az imádság. Mát. 6 , 7. 8. 
Mik or iiiiii dkoztok, ne legyetek sok szósza-
porítással, mint a' pogányok; mert azt ál-
l í t ják, hogy az ő sok beszédjekért hallgat-
tatnak meg. Látja a' ti mennyei Atyátok, 
mire legyen szükségtek, minekelőlie ti őtet 
kérnétek. 

M. Miképen szolgál az imádság javunkra ? 
[ 1. Az által az Istennel, a" legtökéletesebb va-

gyonsággal való társalkodás ra szokunk, 's 
azzal ugy beszéllünk , mint barátunkkal és 
Atyánkkal. 

itl. Az által szokásunkká válik az Isten' jótéte-
ményeiről figyelmetesen gondolkodni, álla-
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pótunkat az ő szemei előtt vizsgálni, hibu-
jinkat ált.íüátni és szégyenleni. Es igy az 
imádság a* mi szivünket liáladatossá és kép-
mutatás nélkül valóvá teszi. 

3. Az imádság a' mi jó feltételeinknek nagyobb 
erőt ád , megtanít bennünket az igaz jóknak 
a' hiábavalóságoktól való megkülönbözteté-
sére, *s k fu t j a szivünkből a' haszontalan 
buslakoddst. Zsolt. 91 , 2. *s a' t. Zsolt. 42 , 
2. 12. Mikepen kívánkozik a' szarvas a' fo-
lyó vizekn; , akképen kívánkozik az én lel-
kem , oh Isten , te hozzád. Miért hagytad 
e l , oh én lelkem, magadat, és miért buson-
gassz én# bennem ? Várjad az Istent: mert 
még én hálákat adok ő néki; mert ő az én 
ortzámnak megszabadítója, és ó énnékem 
Istenem. 

5. Miképen Qsztja fel Pál Apostol az imádságot? 
Könyörgésekre vagy kérésekre, imádkozásokra, 

esedezésekre, és haladásokra minden em-
berekért. 1 Tini. 2 , 1. 

G, Mi a' könyörgés vagy kérés ? 
IIa valamelly kivánsagunkat terjesztjük az Isten 

eleibe. 
7. Millyen kívánságokat kell az Isten eleibe terjesz-

teni ? 
Tsak tiszta szívből származott jó kívánságokat. 

Mert tsak az esztelen és rossz ember kérhet 
és kívánhat az Istentől illetlen dolgokat. 

8. Mi az imádkozás ? 
Az Istennek valamelly szükségben segítségül 

hívása. 
9. Meghallgat-e az Isten, ha szükségünkben segítsé-

gül hivjuk ? 
Mint mindenható isten megtud hallgatni, .'s mint 
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jósággal teljes mennyei Atyánk meg is akar 
hallgatni. Zsolt. 145, 18. 19. 

10» Mit használ a' nyomorúság'' idején az imádság? 
Reménységet és bizodalmat gerjeszt bennünk, 

hogy a' nyomorúságnak jó kimenetelét vár-
juk ; állhatatosságot es bátorságot is ád kö-
telességünk' teljesítésére és az Isten' akarat-
ján való megnyugovásra tanít. Zsolt. 77, 4. 
Megemlékezem az istenről, midőn háborgok; 
gondolkodom, mikor az én lelkemnek szo-
morúsága vagyon. 

11. Kötelességünk-e a' másokért x)aló esedezés isi 
Igenis; mert az emberek' boldogsága tsak ugy 

állhat meg 's ugy virágozhatik, ha eggymás 
eránt jó akarattal és szeretettel viseltetnek, 
Kiki tartozik mások' örömében és szomorú-
ságában részt venni , érettek imádkozni, 's 
rólok gondoskodni. Jak. 5 , 16. 

12. Mit használ az Isten' jótéteményiért való hála-
adás ? 

Megvidámítja szivünket, midőn az Isten' jóté-
teményeit újra eszünkbe juttatja. Eggyszer's-
mind arra is serkent bennünket, hogy má-
sokkal jót tegyünk. Zsolt. 50, 23. 

13. Ki tanított bennünket a' legszebbik imádságra ? 
Jézus Krisztus. Ez az imádság Uri imádságnak, 

vagy Mi Atyánknak is neveztetik. Mát. 6 , 
9—13. Luk. 11. 2—4. 

14. A' végre irta-e elünkbe a Krisztus ézt az imád-
ságot , hogy azt mindenkor ugyan ezen szókkal 
mondjuk el? 

Nem; hanem tsak azt akarta , hogy ez nékünk 
például és minteggy sinór mértékül szolgál-
jon akkor is, midőn saját szavainkkal és a' 
magunk' szivéből imádkozunk. 

7* 
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15. Szabacl-e tehát a magunk' szavaival is imád-
kozni ? 

Igenis szabad, még pedig minden tartózkodás és 
félelem nélkül 's ollyan bizodalommal be-
széllhetünk az Istennel, mint a' gyermekek 
az ő szüleikkel. Mások' szavai nem minden-
kor fejezik ki a' mi szivünknek állapotját, 
's nem mindenkor ugy , a1 mint mi azt érez-
zük. Róm. 8 , 1 6 . 

16. Hát mások' imádságával szabad-e imádkoznunk? 
Igenis; a 'végre vágynák a' Zsoltárok és egyéb 

imádságok; a 'Jézustól tanult imádság pedig 
minden imádságoknak. * ) 

AZ ÚRTÓL TANULT IMÁDSÁGRÓL VAGY A' 
MI ATYÁNKRÓL. 

17. Hány része van az Úrtól tanult imádságnak? 
Három. 1. Az előljáró beszéd vagy megszóllitás. 

2. A' hét kérések, 3. A' béfejezés. 
18. Mellyik az elöljáró beszéd vagy megszóllitás? 
Mi Atyánk , ki vagy mennyekben, azaz: men-

nyei Atyánk. 
39. Miért kezdődik ezen imádság ezzel a' szóval 

Atya ? 
Azért , hogy higyjiik az Istent a' mi igaz Atyánk-

nak lenni és minket az ő valóságos fijainak. 
20. Mire serkent tehát bennünket ez a szó ? 
Arra , hogy szives bizodalommal imádkozzunk. 
21. Miért mondjuk ezt Mi Atyánk', vagy mindnyá-

junknak Atyja ? 
Azér t , mivel az Isten minden embereknek 

Atyja. A' mi Atyánkban tehát minden 
emberekkel eggyütt és minden emberek 

*) Ide tartoznak ezen énekek: Járul j Istenhez gyakorta 
's örömest. Hozzád, nagy Is ten, felemelni. 
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kért imádkozom. Senkinek nem kívánhatok 
tehát az én imádságomban valami rosszat , 
mert senki sinís ollyan, ^ kinek az Isten 
Atyja nem volna. 

22. Miért mondom ezt: Ki vagy mennyeiben P Val-
lyoii a mindenütt jelenvaló Isién nintsen-e közel 
hozzám ? 

Közel van és látja az én szivemet. De mennyei 
Atyának nevezem azér t , mivel, ezen neve-
zet az ő mindenhatóságát és mindenekre 
kiterjedő gondviselését fejezi ki. Zsolt. 115, 
3. A' mi Istenünk a' mennyben vagyon , ki 
mindeneket , a1 meüyeket aka r t , teremtett. 

25. Mire emlékeztessen bennünket ezen nevezet, men-
nyei Atya ? 

Arra , hogy a' mindenható Istennél nem gondo-
latlanul, hanem mély tisztelettel kell heszéll-
nünk. 1 Mós. 18, '17. En most kívánnék 
szóflani az én Uramnak, noha én por hamu 
vagyok. 

24. Az előljáró beszéd után hány kérések szóllanak 
a' lelki jókról^. 

A' három első kérések. Szenteltessék meg a* te 
neved. Jöjjön el a" te országod. Légyen meg 
a1 te akaratod, miképen mennyben, azon-
képen itt e' földön is. 

Eggybe függenek-e ezen kérések eggy mással ? 
Igenis , és eggyik a' másikat megmagyarázza. 

AZ ELSŐ, MÁSODIK, ÉS HARMADIK KÉRÉS. 

1. 
1. Mikor szenteltetik meg az Isten' neve a földön? 
11a minden, valami az Istenre emlékeztet , az 

emberek által szentnek ta r ta t jk , ugy hogy 
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azzal vissza nem <*Inek, hanem inkább mint 
azt a5 legjobb végre fordítják. 

2. Mi emiéheztet bennünket az Istenre? 
Az egész természet; mert az az Isten' munkája, 

Valami abban van, mind azt szentnek kell 
tartani és semmivel sem szabad vissza élni, 
Ésaiás. 6 , 3. 

3. Mi emlékeztet még az Istenre ? 
Az Isten' igéje; ugyan azért semmit abban meg 

ne vessünk , vagy nevetségessé, tsufossá ne 
tegyünk; annál inkább se tselekedjük ezt 
az Isten, és Jézus'nevével, Efez^ 5 , 19.20. 

4. Mi által szentségtelenlttetik meg az Isten neve ? 
Az Isten felől való illetlen képzelődés és szent-

ségtelen élet által. 
5. Mi által szenteltetik meg ? 
Az ál ta l , ha az Istenről méltóképen gondolko-

dunk 's életünket az Istenről való józan es-
méretünk szerént alkalmaztatjuk *) 

2. 
fi. Mit kérünk a' második kérésben ? 
Hogy az Isten' országa jöjjön el hozzánk. 
7. Hát nem élünk-e ugy is az Isten országában? 
Igenis ; az egész tetmészet az Isten' országa: mert 

minden teremtmények az ő teremtőjöknek 
szolgálatjában vágynák. Ezen kérésben azt 
k é r j ü k , hogy mi az Istennek ezen országá-
ban igazságban, ártatlanságban és boldog-

< ságban élhessünk. 
3. 

8. tMiképen lészen ez meg a* harmadik kérés szer ént > 
Ha az emberek az Isten' akaratját olly örömest 

Ide tartozik ezen ének : Téged Isten mögestnerni. 
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és szívesen viszik véghez, mint az 'egész 
természet. 

At Istennek boldog ország a jb e akkor az embe-
rek közé, ha az Isten akaratját t se lek szik ? 

Igenis akkor az ő t e r e m tőjük' törvényeinek böl-
tseségét megesmerik és azokat örömest kö-
vetik. 

10. Mi akadályoztatja az embereket az Isten' törvé-
nyeinek követeseben ? 

Az ő megromlott akaratjok és mások' példája. 
11. Miképen akadályoztatja őket az ö megromlott 

akaratjok? 
Minden ember az ő tulajdon kívánságai és haj-

landóságai szerént akar élni. Hlyen kívánsá-
gok: a' fösvénység, kevélység, bujaság. 
Ján. 2 , 15—17. 

12 Miben álla' világnak megromlott akaratja.? 
A" testi kívánságoknak követésében. Ez a' sátán' 

vagy az ördög' akaratjának is neveztetik ; 
mert a' sátán minden rosszat akart. Efez. 
2 , 3. 

13. Hát az Istennek mi az akaratja ?, 
Ilogy az emberek az ő bölts és jó törvényei sze-

lént az ő kötelességeikben eljárjanak és 
eggy mást boldogokká tegyék. 1 Tim. 2 , 4. 

14. Ki akaratjának kell tehát engednünk ? 
Az Isten1 akaratjának, mivel egyedül tsak az 

szent és jó. 
15. 11a ez történik , miképen jő el akkor az Isten or-

szága hozzánk? O 
Azá l t a l , hogy az emberek a' jót megesmérik éb 

örömest gyakorolják. Rón». 14, 17. 18. 
16. Tartozik-e minden ember azon igyekezni, és azt 

eszközölni, hogy ezen boldogság' országa hoz-
zánk el jöjjön és az Isten* akaratja az emberek 
között véghezvitessék? 

Igenis ; azért kérjük a' harmadik kérésben , bog) 
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az Isten minden gonosz tanátsot és igyeke-
kezetet meggátoljon és megrontson , mellyek 
nékünk nz istennek nevét megszentelni és 
áz ő országát hozzánk jőni nem hagyják. 

17. Miképen gátolbatik és rontatik meg a" mi rossz 
Lanátsunk és rossz igyekezetünké 

Ha az Isten mind annyiszor akadályt vet előnk-
b e , valahányszor a' rosszat akar juk. 

18. Ä mi akaratunknak kell-e engednünk, mikor Il-
lyés mit veszünk magunkban észre, vagy az Isten 
akaratjának ? 

Azonnal az Isten' akaratjának kell alája vetnünk 
ollyankor a' mi akara tunkat ; mert egyedül 
az isten' akaratjának teljesítése által leszünk 
boldogokká. *) 

4. 

A' NEGYEDIK KÉHÉS. 

19. Hány Kérések szóllanak a? Mi Atyánkban a' mi 
földi szükségeinkről, melly ek olly sokak és sok-
félék ? 

Ez az eggj7: A' mi mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma. 

20. Mit értünk a' mindennapi kenyéren? 
Mindent , a' mi testünk'táplálására és egyéb testi 

szükségeinkre megkívántatik. 1 Tini. 6 , G—S, 
Nagy kereskedés az isteni tisztelet á' meg-
elégedéssel. Mert semmit nem hoztunk hé 
e' vi lágra; nyilván vagyon, hogy semmit 
ki is nem vihetünk ; hanem eledelünk lévén 
elégedjünk meg azzal. 

*) Ide tartoznak ezen énekek: Mind jó , a' r«it Ts fen 
tészen. Nem ember' tanálsán járok. A' ki hizik 
Istenben. 
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21. '«S ezen mindennapi kenyeret miért kérjük tsak 
mára ? 

Mát. 6 , 34. Krisztus azt mondja : ne szorgalma-
toskodjatok a' holnapi napról , mert a' hol-
napi nap ő maga dolgairól gondot visel, 
elég a' napnak önnön maga terhe. 

22. Miért nevezzük cC kenyeret, melly et az Istentől 
kérünk , a? mi kenyerünkn ek ? 

Azért, mert azt magunknak kell ülendő és igaz-
ságos uton módon keresnünk. Mert a' más 
kenyere , vagy a1 lopott kenyér , és a' he-
nyélve költött kenyér , nem Isten' á ldása , 
hanem tolvaji ragadomány. 2 Thess. 3 , 10. 
Ha ki dolgozni nem a k a r , ne is egyék. 

23. De ha magunknak kell kenyerünket keresnünk, 
miért kérjük az Istent, hogy adja meg a' mi ke-
nyerünket ? 

Azt kér jük ez által: 
1. Hogy adjon az Isten erőt kenyerünk' kcre-

• sésére. 
2. Hogy adjon egésséget és megelégedő szi-

vet az eledelünkkel Js keresményünkkel 
vidám szívvel való élésre. Zsolt. 127, 1. 2. 

24. Luther'' magyarázatja szerint a? mindennapi ke-
nyér' neve alatt igen sokféle értetődik, p. o. 
jámbor házat társ , kegyes gyermekek'' 's a? többi. 
— E' szerint tehát a' boldog házasság az élet-
nek javai közé tartozik-e? 

A' boldog házasság fundamentoma a' ház népek' 
boldogulásának és a' gyermekek' felnevel-
tetésének. A' boldogtalan házasság az élet-
nek nagy szerentsétlensége. Péld. 31 , 10—] 2. 

2.5. Az élef boldogságához tartoznak-e a' kegyes gyer-
mekek is ? 

A' kegyes gyermekekben a' szülék az ő vigasz-
talásokat , ditsőségeket, örömöket , 's fá-» 



radságoknak legédesebb jutalmát találják. A' 
rossz gyermekek a s z ü l é k n e k sok szívfáj-
dalmat, boszuságot, nyughatatlanságot, min-
denféle keserűséget és sokszor szegénységet 
és gyalázatot is okoznak. Péld. 10, 1. y 
bölts fiu örvendezteti az ő a ty já t ; a' bolond 
fiu pedig szomorúságára vagyon az ö any-
jának. 

26. A' jámbor tseléd az életnek javai közé tartozik-e? 
A* szorgalmatos és hűséges tseléd nagy Isten1 ál-

dása. A' hűségtelen, dologtalan s patvar-
kodó tseléd felforgat minden rendet és nyu 
godalmat azon háznál, mellynél szolgál. Zsolt. 
107, 6. 7. 

27. Ä jámbor és hivséges magyiszlrátus az élet' ja-
vai közé tartozik-e ? 

A' kegyetlen és leikiesméret nélkül való magyisz-
trátus nagy tereh és nagy büntetés az alatt-
valókra nézve. Ellenben a' jámbor és hiv-
séges felső hatalmasság virágoztatja az alatt-
valóknak boldogságát. 

28.- Miért tartozik cl jó birodalom , vagy is a' bölts 
uralkodás ez éleinek boldogságához ? 

A' hol jó törvények nintí nek , vagy az igazsá-
got jó és bölts törvények szerént nem szol-
gáltatják ki ; ott 11 ints bátorságban az em-
bernek sein bir toka, sem betsületc, senr 
élete. Ott igazságtalanság, tsalárdság 's min-
denféle vétek szokott elzáradni. Zsolt. 85 , 
12. 11. Hogy lakozzék a' ditsőség a' mi föl-
dünkön ; az irgalmasság és igazság előtalál-
ják eggyinást: az igazság és békesség cggy-
rnást tsókolgassák. 
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29. mértékletes vagy jó iclö is az Istennek világi 
jótéteményei köze tartozik-e \ 

Az időnek mostoha járása az egésségnek ártalmas, 
's a' szorgalmatos munkásnak minden fárad-
ságát haszontalanná és reménységét semmivé 
teszi. Zsolt. 85, 13. Az Ur minden jót ád , 
hogy a' mi földünk megteremje az ő gyii-
möltsét. 

30. Miért tartozik a jó békesség az életnek boldog-
sága közé ? 

Mert a' háború gyakorta megfoszt birtokunktól 
és gyermekeinktől; 's mindenkor sokakat 
szegényekké és szerentséilenekké tesz. Zsolt. 
122, 6-«—8. Könyörögjetek a 'Jéruzsálemnek 
békességéért, ezt mondván: Legyenek sze-
rentsések, a' kik téged szeretnek ! Légyen 
békesség â  te kerítésedben; az én atyám-
fiaiér t és az én barátimért kérem , hogy le-
gyen békesség te benned. 

31. A' jó egesség, jámborság és tisztesség is az élet' 
boldogságai közé tartoznak-e? 

Jó egésség nélkül nem örülhetünk életünknek; 
a' tisztesség, jó hír név pedig mind ma-
gunkra. mind hozzánk tartozandójinkra néz-
ve az életnek legszebb ékességei. Sir. 42 , 
15. 16. 

32. A? jó akarók és jó szomszédok is az élet' javai 
közé tartoznak-e? 

Az ollyan ember; a' kinek jóakarója, vagy jó 
barátja nintsen, minteggy el van hagyattat-
va e' földön. A' rossz szomszéd sok boszu-
ságot és sok bajt okoz. Sir. 6 , 16. A' hiv 
barát az életnek orvossága, mellyet az Isten«-
félők megtalálnak. 
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34. Ha már az Istentől mind ezelcet a? jókat kérjük, 
kell-e azon igyekeznünk, hogy azokra méltók le-
hessünk ? 

Igenis; mert különben nem tudnánk ezen jókat 
megbetsülni 's illendőképen haszonra for-
dítani. 

35. Ha példának okáért ci szülék azt kívánják, hogy 
jó gyermekeik legyenek, millyeneknek kell ma-
goknak lenni ? 

OJlyan jó szüléknek , a' kik gyermekeiket sze-
r e t i k , és minden jóban nevelik. 

36. Ha a gyermekek azt akarják, hogy jó szüleik 
legyenek, millyeneknek kell magoknak lenniek ? 

Ollyan jó gyermekeknek, a' kik szüleiknek 
örömökre vágynák és engedelmeskednek. 

37. Ha á* gazdák és gazdaasszonyok azt akarják, 
hogy jó tselédjek legyen , millyeneknek kell ma-
goknak lenni? 

Jó tselédes atyáknak és anyáknak, .a' kiknek 
házokban jámborság. jó rend és isteni fé-
lelem lakik. 

38. Ha a? tseléd azt akarja , hogy jó gazdája és gaz-
daasszonya legyen, mi ily ennek kell lenni? 

Hűségesnek, szófogadónak és szorgalmatosnak. 
39. Hát a felső hatalmasságnak és alattvalóknak 

jóknak kell-e lenni, ha eggymással boldogulni 
akarnak? 

A' rossz felső hatalmasság rosszakká teszi az 
alattvalókat. Ellenben a' hol a' felső hatal-
masság j ó , ott az alattvalók is követik pél-
dáját. "Viszont az engedetlen alattvalók a' 
felső hatalmasságot keménységre kénszeri-
t i k , a' szófogadók pedig magokhoz édesge-
tik. Sir. 10, 2. 3. 

40. Ha az egésség, jámborság és tisztesség nagy jó, 
mit kell tselekednünk ? 

Szorgalmatosan gondot kell reájok viselnünk. 
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41. Ha ci jó akar öle és jó barátok nagy kintsek, ho-
gyan kell azokat megérdemelnünk ? 

ITisztaszivűstg és hűség által. A' ki szivét né-
künk ad ja ; szükség, hogy mi is néki adjuk 
annak szivünket. Sir. 22, 29. 30. 

H2. Mikor kell kiváltképen megmutatnunk hűségünket 
barátink eránt? 

\A' nyomorúság' idején ; mert a' hűséges barátot 
a' nyomorúság' idején lehet megesmérni: 

^43. Ä* kit szükségünkben jó barátunknak tapasztal-
tunk , el kell-e azt valaha felejtenünk, vagy meg 
kell-e vetnünk ? 

[Nem. Minden meg próbált barátságnak halálun-
kig kell tartani. Sir. 9 , 12. 13. 

>44. Hogy a? barátság holtunkig tarthasson , mit kell 
elnézni és elengedni tudnunk a' mi barátunknakP 

.Az ő hibájit és vétkei t ; mert mi is azt kíván-
juk , hogy ö a' mi liibájinkat e l , nézze és 
elengedje. Sir. 19, 15. 16 .* ) 

, 45. Hol int bennünket Krisztus a' hibáknak elenge-
désére ? 

Az ötödik kérésben. 

ÖTÖDIK, HATODIK ÉS HETFDÍK KÉRÉS. 

46. Mit kérünk ezen három utolsó kérésben ? 
A' gonosznak elhárítását. Az ötödikben büiíbo-

tsánatért könyörgünk. A' hatodikban azér t , 
hogy az Isten kísértetbe ne vigyen. A' he-
tedikben azért, hogy minden gonosztól meg-
szabadítson. 

») Ide tartoznak ezen énekek: Valamim v a n , mindenem. 
Emeld fel l e lkem, szavadat. 
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47. Mellyik az ötödik kérés? 
Botsássd meg a' mi vétkeinket , miképen mi is 

megbotsátunk a' mi ellenünk vétkezteknek, 
48. Mit lesz ez a' szó vétek? 
Azt, a' mit a1 mi kötelességünkből még nem tet-

tünk meg, és a' mivel következésképen még 
tartozunk. 

49. Kipótolhatjuk, és helyre hozhatjuk-e azt a mit 
ekképen elmulattunk ? 

Soha sem. Mert életünknek minden n j napja u j 
kötelességeket hoz magával. Luk. 17, 10. 

50. Mit kell tehát e' részben tennünk ? 
Az Istent kell k é r n ü k , hogy ingyen való ke-

gyelméből engedje el adósságunkat. 
51. Tsak játszva és gondatlanul kell-e ezen kérést 

tennünk ? 
Nem; mert életünknek uíóbhi része az elébbe-

nire van fundálva. A'' ki nem ve t , az nyá-
ron nem arathat. 

52. Ä ki tehát ifjúságát elvesztegette, vctgy vala-
mel'ly alkalmatosságot a jora elmulatott , kíván-
hat ja-e az az Istentől, hogy ezen elmulasztottat 
kipótolja ? 

Nem. Az ifjúság' ideje soha sem tér vissza; a' 
ki azt elvesztegeti, az sokszor egész életé-
ben kéntelen az ő vétkének szomorú követ-
kezéseit szenvedni. Pred. 12, 1. Örvendezz 
if jú a' te ifjúságodban , és emlékezzél meg 
a' te teremtődről a' te ifjúságodnak idejé-
ben , mig a veszedelemnek napjai cinem 
jónek , és mig eljőnek az estendők, mel-
lyekről ezt mondjad: Nem szeretem ezeket. 
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153. Mit nevezünk még kötelességünk'' elmulasztásán 
kivül is vétkeknek ? 

Minden valóságos bűnöket, és hibás tselekede-
tekct. 

i 54. Hát ezeket, ha eggy szer megtörténtek, lehetjük-e 
nem történtekbe, vágy helyre hozhatjuk-e ? 

Nem. Az elmultat nem hozhatjuk ismét vissza, 
*s tsak azt kell kérnünk az Istentől, hogy 
elkövetett bűneinket kegyelemből botsássa 
meg- . 

55. Hát ezen kérésnél könnyen kell-e vennünk a* 
dolgot? 

Nem ; mert minden bűn megbünteti maga magát, 
*s nem várhatjuk az Istentől, hogy a" mi 
bűneinkért a természet'1 rendét megváltoz-
tassa. 

56. Miképen leli tehát ezen kérést tennünk? 
Alázatosan; mert ugy jelenünk ollyankor meg 

az Isten előtt mint adósak és bűnösök, a? 

kik irgalmasságért esedeznek. Luk. 18, 13. 
A1 Publikánus veri vala az ő melyjét éa 
monda: Isten légy kegyelmes nékem bű-
nösnek. 

57. Mit kérünk, melly mértékben botsássa meg az 
Isten a' mi vétkeinket ? 

Abban, a' mell) ben mi a' mi ellenünk vétkezők-
nek megbotsátnnk. 

58. Kik a ' mi ellenünk vétkezlek ? 
A' kik bennünket valamelly vétkes tselekedetek-

kel megbántottak.' 
59. Mit Ígérünk ezekre nézve ? 
Azt , hogy az ő megbántásokért nékik megen-

gedünk. 
60. Mit tesz a' megbántásokért, vagy sérelmekért 

megengedni ? 
Annyit tesz, mint a sérelmekről és megbánta-
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sokról többé meg nem emlékezni, *s azokat 
nem tsak szivünkben elengedni, hanem kül-
sőképen is magunkat felebarátunk eránt ugy 
viselni , mintha az bennünket soha meg nem 
bántott volna. 

61. Könnyű e vagy nehez ez a lu!.elesscg ? 
Sokszor igen nehéz, minthogy némeily sérelmek 

bennünket igen megboszontanak, "sigen meg-
károsítanak. 

62. Mindazáltal meg kell-e botsátanunk az illy ne-
héz sérelmeket is ? 

Igenis meg kell, ha azt aka r juk , bog)' az Isten 
is megbotsássa a 'mi vétkeinket. Mát. 0 , 1 » , 
15. Mert , ha megbotsáíjátok vétkeiket az 
embereknek, megbotsátja néktek is a' ti 
mennyei Atyátok. 11a pedig az embereknek 
az ő vétkeiket meg nem bolsátjátok, a" ti 
mennyei Atyátok sem botsáija meg a' ti 
vétkeiteket. 

63- A' ki tehát ezen kérést boszi/állás kívánó és en-
gesztelhetetlen szivvel mondja el, az mit imád-
kozik ? 

Ezt imádkozza: „ Is ten , ne botsássd meg nékem 
az én vétkeimet, minthogy én sem botsatok 
meg felebarátomnak. Légy olly irgalmatlan 
hozzám, a' millyen én ő hozzája vagyok." 

64. Millyen imádság ez 1 
Szörnyű imádság. Mert mind életünkben mind 

holtunkban szükségünk van a r ra , hogy az 
Isten bűneinket megbotsássa. Jak. 2 , 13. 
Irgalmasság nélkül való Ítélet lészen azon, 
a' ki irgalmasságot nem tselekszik. 

65. Ha tehát ezen kérést imádkozván erezzünk ma-
gunkban ., hogy szivünket bosszúállás indulatja 
bírja. mit kell tselekednünk ? 

Hagyjuk félbe imádságunkat, 's minekelőtte imád-
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koznánk, békélljiink meg felebarátunkkal. 
Mát. 5 , 23. 24. Efez. 4 , 26. Haragudjatok, 
és ne vétkezzetek * a* nap le ne menjen a ' 
ti liaragtartástokon. 

66. Mikor imádkózhatjuk pedig ezen kérést örvendező 
szívvel ? 

Mikor felebarátunkkal megbékélltünk. Ollyankor 
hasonlót tettünk ahoz, a1 mit az Isten szo-
kott tenni , 's reméllhetjiik, hogy az Isten 
is megbotsátja a' mi vétkeinket. 

6. 

67. Mellyik a hatodik kérés ? 
Ne vigy minket kísértetbe. 
6»- Mit tesz valakit kísérteni ? 
Annyit tesz, mint valakit próbára tenni j a'Végre, 

liogy kitessék, mint viseli 's alkalmaztatja 
magát. 

69. Hasznosak lehetnek-e az éjféle megpróbdldsok 's 
megkísérlések ? 

Igenis, ha jó móddal és jó tzélból történnek. 
Illyenképen próbálják meg p. o. a' szülék és 
tanítók az ő gyermekeiknek és tanítvá-
nyiknak tehetségeit, hogy megláthassák 's 
megtudhassák, millyenek , mit tanultak, 's 
mikép' viselik magokat. 

70. Hát az Isten próbál-e bennünket illyenképen ? 
A' mi egész jelenvaló életünk illyen iriegpróbá-

lási Minden, valamit az Isten reánk botsát, 
reánk nézve nem egyéb, hanem megpróbál-

Ide tartoznak ezen énekek. Ne gyűjts oh ember , 
fejedre. Hogy tselekedettel tegyek. Feleharátim, 
szent fogadást teszek; 

6 
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tatás, mikép'fogadjuk azt e l , 's mik ép for-
dítjuk hasznunkra. 

71. Arra kérjük-e az Istent, hogy az illyen megpró-
bdlásoktól kéméljen meg? 

Nem; mert ezekből származnak a' legnagyobb 
j ó k ; a' lélek' e re je , a' békességes tűrés , a' 
bátorság, a' reménység. Róm. 5 , 3. 4. A' 
háborúságokban is di tsekedünk, tudván, 
hogy a' háborúság békességes tűrést nemz, 
a' békességes tűrés pedig megkísértést, és a' 
megkísértés reménységet. 

72. Kiket próbált meg iliyenképen az Isten ? 
Az ő legkedvesebb gyermekeit; 's jó jelenség-

nek kell tar tani , ha valaki ekképen meg-
próbáltatik. Zsid, 12, 5. 6. 11. Jak. 1, 12. 
Boldog ember a z , a* ki kísértetet szenved; 
mert minekutánna megpróbáltatik, elveszi 
az életnek koronáját , mellyet igért az Ur 
az őtet szeretőknek. 

73. Miért imádkozunk a? hatodik kérésben ekképen: 
Ne vigy minket cC kísértetbe ? 

Ez annyit tesz: Oltalmazz meg a' felette nehéz 
próbától és minden rosszra való kisérte-
téstől. 

74. Kitől szármoznak Luther Márton' magyarázatja 
szerént cC rosszra való kísértések ? 

Nem az Istentől, hanem az ördögtől, a' világtól 
és a' mi testünktől. 

75« Láthatóképen kisért-e bennünket az ördög a' 
rosszra? * 

Nem , hanem valahány alkalmatosság és ingerel-
tetés van a' rosszra, mind az az ördög' ki-
sértésének vagy az ördög' tőrének nevez-
tetik a' Szent írásban, akárki által törté-
nik is az. 
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76. Menthetjük-e magunkat valaha azzal, hogy ac 
ördög tsdbitott el a' rosszra bennünket ? 

Nem; mert kötelességünk lett volna a' kisértet-
nek ellene állani 's a' bűnre való alkalma-
tosságot kerülni. Jak. 4 , 7. Álljatok ellene 
az ördögnek, és elfut tőletek. 

77. Kik által történnek tehát a' kisértetek , vagy kik 
által vitetünk kísértetbe ? 

A' rossz emberek és mi magunk által. 
7 8. Miképen tsábitja el az ember maga magát ? 
Iía rossz gondolatokat táplál magában, 's a' 

rosszra való alkalmatosságot keresi, vagy 
ha a' bűnt tsekélységnek tartja és azzal ját-
szik. Ollyankor 's az által kitsiny kezdet« 
bői felette nehéz kisértetek lehetnek. 

79. Mitől kell tehát leginkább őrizkednünk P 
A' bűnnek elkezdésétől, ha eggyszer elkezdünk 

vétkezni, a' bűnnek folyamatja és kimene-
tele nints többé hatalmunkban, 's többnyire 
igen gyászos szokott lenni; mert a' kitsiny 
vétek is könnyen gonoszsággá lehet* Sir. 21, 
2. Mint a' kígyótól, eltávozzál a* bűntől; 
mert ha hozzájárulsz, megmar tégedet. 

80. Ä! szomorúságba' s bánatba való elmerülés rossz-
ra való kisértet-e ? 

Igenis az; mert a' szomorúság és a' buslakodás 
Isten ellen való zugolódásra, magunkkal és 
másokkal meg nem elégedésre tsábítanak, 's 
utóbb kétségbe esést is okozhatnak. 

81. Miképen kerülhetjük el a? buslakodásból és szo-
morúságból származó kísértetet ? 

IIa egésségünkre vigyázunk 's a* szomorú gon-
dolatokba el nem merülünk; ha továbbá 
ollyan dolgokat nem feszegetünk, a'mellyek 
minket nem illetnek, vagy értelmünket 

8 * 
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felülhaladják, hanem kötelességeinkhez hí-
ven és szorgalmatosan hozzá látunk. Pred. 
11, 5. 

82. ^ hit nélkül és bizodalom nélkül valóság is rossz-
ra kisértet-e ? 

igenis a z ; mert a' hit nélkül 's bizodalom nél-
kül valóság lelkünket erőtlenné, 's mind 
az Isten eránt , mind az emberek eránt két-
ségessé teszi. Utóbb magunknak se hiszünk 
's más sem hisz nékünk. Péld. 28 , 1. Min-
den istentelen f u t , ha senki nem üldözi is. 
Péld. 14 , 32. 

83. Hát a? kétségbe esés kisértet-e ? 
A' kétségbe esés a' léleknek minden nyavalyáji 

között legnagyobb, minthogy sokszor semmi 
vigasztalást sem vesz bé. 

84* Miképen lehet attól megmenekedni, vagy azt meg-
győzni ? 

Ugy, ha állhatatosan kötelességeinkhez és az 
Isten' igéjéhez tartjuk magunkat; 's erősen 
hisszük, hogy az Isten több jót adhat és 
á d , mint a' mennyit mi kérünk vagy el-
ménkkel megfogunk. Zsolt. 77, 11. Azután 
mondék: ez az én nyavalyám; de ezeket 
eltávoztathatja a' magasságos Istennek jobb 
keze* 

85. Kisegít-e az Isten berniünket a' kísértetből, ha 
annak állhatatosan ellene állunk ? 

1 Kor. 10, 13. Az Isten igaz, k i nem hágy ti-
teket felebb kisértetni annál a' mint elszen-
vedhetitek, sőt a' kísértettel eggyetemben 
a' szabadulásra utat nyit , hogy azt elszen-
vedhessétek. 
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7 . 

86. Mellyik a hetedik kérés i 
Szabadíts meg minket a' gonosztól. 
87. Mitsoda gonosztól való megszabadulásunkat kér-

jük ezen kérésben? 
Minden lelki és testi gonosztól, jószágunknak és 

betsíiletiinknek minden nyavalyájától való 
megszabadulásunkat. 

88. Mi tartozik az efféle gonoszokhoz1 
Minden, valami minket háborgat ' s kedvetlenit 

és életünket bajossá teszi. Illyenek : a' vét-
k e k , betegségek, fájdalmak, a' szűkölkö-
dés, a' rágalmazás. 

89. Megszabadit-e az Isten bennünket az efféle go-
noszoktól ? 

Igenis alkalmatos időben és órában. Azt tselek-
szi, hogy a' gonosz is Javunkra szolgáljon. 
2 Kor. 1 , 10. A' ki illyen nagy halaiból 
minket megszabadított és megszabadít, ki-? 
ben vagyon reménységünk, hogy ezután is 
megszabadulunk. 

90. Miképen szabadit meg végre minden gonosztól ? 
Tsendes és boldog halál által. 2 Tini. 4 , 18. Az 

Ur megőriz engemet minden gonosz tsele-
kedettől és megtart az ó mennyei országába. 

91. Egészen áz Istenre\ kell-e hagynunk, mikor tse-. 
lekedje ezt ? 

Igenis. Egyedül ő tudja az alkalmatos időt és 
órát. Róm. 14, 7. 8, 

92. Mitsoda ditséret függesztetek ezen kérésekhez ? 
Tied az ország, a' hatalom és a' ditsőség miqd 

örökkén. Amen. 
(j3. Mit akar ezen ditséret mondani ? 
Annyit akar mondani, hogy az Isten tud is > 
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fog is segíteni: mert ő az egész világnak 
bölts és hatalmas igazgatója, 

94« Mit tesz ez a1 szó: Arnen ? 
Annyit tészen, mint ugy légyen. 
<)5. Miképen fejezzük-bé tehát imádságunkat? 
Bizodalommal és örömmel, l Ján. 5 , 14. Mát. 

26, 39. Atyám, ha lehetséges, múljék el 
e' pohár én tőlem, mind az által ne ugy lé-
gyen, a' mint. én akarom, hanem a' mirjt 
te. 1 Pét. 5 , 7. Minden gondotokat ő reá 
vessétek; mert ő néki gondja vagyon ti ró-
latok. * ) 

N E G Y E D I K R É S Z . 
]. Hány olly an szent tselekedet van mi nálunk Evan-

gyelikus Keresztyéneknél, mellyet Sqkramentom-
nak vagy szent lekötelezésnek nevezünk ? 

Kettő, a' szent keresztség és az Urnák szent vég 
vatsorája. 

2- Miért neveztetnek ezek Sakrámentomoknát vagy 
szent lekötelezéseknekl 

Azért , mert mind a' kettő által szentül leköte-
lezzük magunkat a1 jóra. A' keresztségben 
az Istennek fiúi engedelmességet igériink és 
fogadunk; az Ur' vatsorájával való éléskor 
ezen fogadást megujítjuk. 

3. Mit jelentett eleinten a• megkeresztelkedés ? 
Megtisztulásnak és megszenteltetésnek jele volt. 

Az jelentetett általa, hogy annak, a 'k i meg-
keresztelkedik a1 szentségtelen és megFer-

*) Ide tartozik ez az ének: Jó az U r , ti cg, föld, hall-
játok. 
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tőztetett életből szent és tiszta életre kell 
térnie. 

4. Maga Krisztus parantsolta-e a• keresztséget ? 
Igenis. Mát. 28, 19. 20. Ugyan azért a' kereszt-

ség a' keresztyén vallás' kezdetétől fogva 
ugy nézettetett , mint a' meg keresztelkedő-
nek arról való vallástétele, liogy keresztyén 
akar lenni. 

5. Mire kötelezzük tehát magunkat a keresztségben? 
A' Krisztus7 tudománya szerént való szent indu-

latra és szent életre; ugyan azért a' kereszt-
ség a' jó leikiesméret' Istennel való szövet-
ségének neveztetik. 1 Pét. 3 , Í2Í. 

6. Mi neveztetik szövetségnek ? 
Az, ha valaki a' másiknak valamit igér. 
7. Mit igér az Isten a' keresztségben az embernek? 
Bün botsánatot, életet és idvességet. Márk. 16, 

16. Titv 3 , 5. 6. 
8. Hát az ember mit igér az Istennek? 
Leikiesméretéhez hűséget, fiúi szeretetet és en-

gedelmességet. 
y. Mikor hiv az ember az ő leikiesméretéhez 
í\;ikor az igazság felől való meggyőződését szo-

rosan követi. 
$0. Mikor hűségtelen az ember az ö lelki esmére-

téhez ? 
Mikor az igazságnak ezen sinórmértékétől eltá-

vozik, 's az ő meggyőződése és lelkiesmé-
rete ellen tselekeszik. 

11. Kinek szolgalatjába lép akkor > mikor igy tse-
lekszikl 

Az Isten' szolgálaljából az ördög' szolgálatjába 
- l ép , 's vagy képmutatőva, vagy nyilvánsá-

gos rossz emberré lessz. 
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12. Kinek mondunk tehát ellette a keresztségben'! 
Az ördögnek és annak minden tselckedeteinck. 
15. Mi neveztetik az ördög, tselekedetének ? 
Minden, valami az Isten' törvényének ellene 

v a n , a' nyilvánságos biin, a' képmutatás, 
a' babona, és minden rossz. 1 Ján. 3 ,8—10. 

14. Mit tesz azv hogy keresztségben mind ezeknek 
ellene mondottunk ? 

Annyit tesz, hogy megígértük 's megfogadtuk az 
efféléknek eltávoztatását 's az Isten' paran-
tsolati eránt való állhatatos engedelmességet. 

15. Ha tehát a rossz példák el akarnak is bennün-
ket tsábitani, kinek kell még akkor is engedni ? 

A25 Istennek és a' lelkiesméretnek. Az efféle tsá-
bításokat ugy kell néznünk, mint leggono-
szabb ellenségünknek tőrei t , 's ugyanazért 
kerülnünk kell azokat. 

l6f Mikor cC gyermek megkereszteltetik , ki teszi an-
nak képében ezen fogadást ? 

Az b szüléji az a' végre megkért komák által. 
17. Mire kell tehát ezen szüléknek és komáknak gond-

joknak lenni? 
Arra , hogy a' gyermek ezen fogadás szerint ne-

veltessék fel 's annak megtartására serken-
tessék és szoktattassék. 

18. Az első keresztyén Anyaszenleggyházban, mikor 
megnőtt emberek lettek keresztyénekké, miről 
tettek ezek vallást a' megkeresztelkedéskorl 

A' keresztyén hitről, mellyben előre oktatást 
nyertek. Ezen oktatás után kereszteltettek 
meg az Atyának, F iúnak , és a' Szent Lé-
leknek nevében. 

19. Kik teszik a* mi időnkben a' gyermek* képében 
ezen vallást ? 

Az ő Keresztatyáji és Keresztanyáji. Ezek az ál-
tal az arról való gondoskodásra köteleeik 
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magokat, hogy a' gyermek ezen hitben ne-
veltessék , és arra megtaníttassék. 

20. Hát á megkeresztelkedett gyermek mikor teszi 
utóbb önnön maga azon vallást ? 

A' Konfirmátzió' alkalmaiosságával. 
21. Mit tesz ez a szó Konfirmátzió ? 
Annyit tesz; mint megerősítés. Az által tudni-

illik az az igéret és fogadás ujíttatik és 
erősíttetik meg, melly a' keresztségben a' 
gyermek' képében tétetett vala. 

22. Ugyan azért millyen korokban tetetjük a? gyer-
mekekkel a' Konfirmátziót ? 

Ollyan korokban, midőn már értelmek annyira 
nevekedett, hogy ezen fogadást önnön ma-
gok tehetik. 

23. Tehát azon vallást, melly a' Kon firmát zw al-
kalmatosságával a' keresztyén hitről tétetik, tsu-
pán szájjat kell-e elmondani ? 

Nem; hanem értelmesen meg kell azt gondolni, 
's meggyőződésből kell annak származni, 
mivel ezen vallástételre fogadás következik. 

24. Miképen kell tehát gyermekeket az ő gyenge 
és fiatal korokban a' keresztyén hitre tanítani, 

Ugy, hogy arról meggyőződjenek 's gondolkozá-
sokban és erköltseikben is ugy nevekedje-
nek fel , mint keresztyének. Márk. 10 , 14. 
Engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám a' 
kis gyermekek, és meg ne tiltsátok őket; 
mert illyeneké az Istennek országa. 

25. Ä ki a* gyermekeket vagy maga megvesztegeti 
és eltsábitja, vagy megvesztegethetni és eltsábit-
tat ni engedi, kinek muhi áj ir a szoktatja azokat? 

Az ördög* munkájira; sőt ő maga ördög az il-
lyen gyermekekre nézve. 
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#6. Ellenben, a Ii valamelly gyermeknek oktatásá-
ról ' s felneveltetésérdi gondoskodik, mi az ezen 
gyermekre nézve ? 

Annak angyala és legnagyobb jóltévője. Mát. 18, 
5. Monda Jézus; ha ki eggy illyen gyer-
metskét felvészen az én nevemben, enge-
met vészen fel. 

27. Miről kell tehát a? gyermekeknek sokszor megem-
lékezniék ? 

Azon fogadásról, melly meg kereszteltetésekkor 
az ő képekben tétetett , 's mellyet magok 
a' Konfirnrrvtzió alkalmatosságával megújí-
tottak. 

28. Miképen kell ezen fogadás szerint magokat [te' 
kénteniek? 

Ugy, mint ollyan embereket, a' kiket az Isten 
gyermekeivé fogadott, a' kikben az Isten' 
lelke lakik. 1 Kor. 3. 16. 17. Gál. 3 , 26. 
27. Mindnyájan Isten' fijai vagytok a 'Krisz-
tus Jézusban való hitnek általa: mert vala-
mennyen megkereszteltettetek a' Krisztus-
ban , a' Krisztust öltöztétek fel. 

^9» Miképen szokott cC keresztyénség' első idejében a' 
keresztség véghezvitettetni ? 

A' keresztelkedők bémártattak, vagy lebukta-
tódtak a' vizbe. 

30. Mit akartak a? keresztyének ezen lebuktatás és 
megmártás által jelenleni ? 

Hogy a' megkeresztelkedőknek lekell vetkezniek 
életeknek elébbeni módját , 's keresztyén 
létekre uj életet kell élniek. Róm. 6 , 4. 

31. Ay mi időnkben vizet szokás cC megkeresztelke-
dőkre önteni, mit jelent ezen szqkás ? 

Felszenteltetést és minden bűntől való megtisz-
tulást je lent , ugyan azért a' keresztség azon 
újonnan születés' ferdőjéuck és megújulás-
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n a k , az a z , az ember' minteggy ujjá szü-
lettetésének neveztetik. 

32. A' Konfirmátziókor megkell-e tehát az embernek 
újulni? 

A' ki konfirmáltatik, az akkor befejezi 's elvé-
gezi az ő gyermeki ide jé t , és ollyan esz-
tendőkbe l ép , mellyekben magának kell 
magáról számot adni : igen szükséges tehát, 
hogy ollyankor magát megpróbálja, és szi-
vét 's életét megújítsa. 

33. Mit kell szivén és éleién megvizsgálnia ? 
Azt , ha vallyon addig az ő lelkiesméretét kö-

vette-e. 
34. Tía ugy találja, hogy lelkiesméretét nem követte, 

mit kell továbbá magán megvizsgálnia ? 
Azt , mitsoda rossz hajlandóságok és szokások 

hatalmaztak el benne ? Vallyon nem szo-
kott-e tunyaságra, hazudozásra és más vét-
kek re? Vallyon nem luíségtelen-e, nem rá-
galmaz-e? Nem tulajdonitja-e el másét? 's 
általjában nem érez-e valami rosszra vonzó 
hajlandóságot magában? 

2. Azt , miképen viselte légyen magát szűléji, 
jól tévőji , tanítóji, bará t ja i , testvérei, 's a' 
házi tselédekeránt magát? FJa az Isten eránt 
fiúi szeretet és tisztelet lakik-e szivében? 

35. Ha ejféle vétkeket 's rossz szokásokat tapasztal 
magában , hogyan kell imádkoznia ? 

Zsolt. 51 , 12. 13. Tetemts bennem tiszta sz ivet , 
óh Isten, és az erős lelket újítsd meg én 
bennem. Ne vess el engem a' te ortzád elől 
és a' te Szent Lelkedet ne vedd el én tőlem. 

36. 'S ezen imádsághoz minek kell még hozzá járulni? 
Azon feltételnek, és maga eltökéllésének, hogy 

ininden bűnt távoztat, minden bűnre való 
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alkalmatosságot kerül ; 3s az a' felől való 
erős bizodalomnak, hogy az Isten erőt fog 
erre néki adni. Fii. 1, 6. 

37. Hol tétetik ezen eltökéllcs és újonnan való fo-
gadás ? 

Az Úr1 vatsorájával először való élésnek alkal-
matosságával. A' ki ezzel először él , az 
eggyszer'smind az Istennek hálákat is ád , 
egész gyermekségében veie közlött jótéte-
ményeiért. Az Ur1 vatsorájával először való 
élés tehát az ifjúságnak hálaadó öröm inne-
pe. Zsolt. 103, 1— 4. * ) 

ÖTÖDIK ÉS HATODIK RÉSZ. 
1. Mi az Ur' vatsorájal 
Jézusnak az ő tanítványaitól való elbutsuzásáuak 

emlékezetére Jézustól magától szereztetett 
szent eledel. Mát. 26, 26. 27. 28. 29. Márk. 
14, 22—i5. 

2. Mitsoda alkalmatossággal szerzelle Krisztus ezen 
Szent Vatsorát ? 

Midőn tanítványival a' húsvéti bárányt utolszor 
et te , és halálához készült. Mát. 26 , 2—18. 
Ján. 13, 1—3. 

3. Mi vólt a' húsvéti bárány ? 
Annak hálaadatos emlékezetéül rendelt vatsora, 

hogy az Izrael' népe hajdan az Egyiptomi 
szolgálat alól megszabadíttatott. 

4. Millyen kenyeret ettek ezen vatsoránál? 
Kovász nélkül való kenyeret , annak a' nagysiet-

*} Ide tartoznak ezen énekek: Megkeresztelkedtem , 
hogy téged. Mindnyájan, a' kik részt vettünk. Kik 
megkeresztelkedtünk. 
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ségnek emlékezetére, melly miatt az Egyp-
tomból lett kiköltözködéskor nem értek 
r e á , kovásszal savanyított tésztából sütni 
kenyeret. 

5. Ezen vatsordnál mit szokott a házi gazda kézre 
adni 's adatni a' maga háza népének ? 

Egy borral tölt poharat az azért való hálaadatos 
örömnek kinyilatkoztatására, hogy az Isten 
az Egyiptomból lett kiszabadítás á l ta la 'ma-
ga saját népévé tette. Ezen pohár háladás' 
poharának, neveztetett. 

C. Midőn Jézus ezen vatsora után kenyeret és bort 
akart az ö tanítványai között kézről kézre adni, 
mit mondott mikor e' kenyerét adta ? 

Vegyétek, egyétek, ez az én testem, melly ti 
érettetek adatik. Ezt tselekedjétek az én 
emlékezetemre. 

7. Mit mondott midőn a' pohárt adta 1 
Vegyétek, igyátok, ez az én vérem, melly so-

kakért kiontatik. Ezt tselekedjétek az én 
emlékezetemre. 

8. Mit akart tehát Krisztus az ő tanítványinak ezen 
szókkal legközelebb mondani ? 

Azt , hogy az ő halála közel van , és elkerülhe-
tetlen. Ugy nézte már magát, mintha már 
fel lett volna áldozva, 's önként 's kénsze-
rítés nélkül ment eleibe halálának. 

9. Mit mondott, hogy fogna az ö halála által fun-
dálni és alkotni ? 

Uj Testamentomot, az az , az emberek' boldog-
ságára tzélozó uj intézetet és u j állapotot. 

10. Mi végre emlékezett Krisztus az utolsó húsvéti 
bárány' megevésekor ezen intézetröl'l 

A* végre, hogy annakutánna az Izrael' népének 
Egyiptomból való kiszabadulása helyett jö-
vendőben az ő tanítványai és tisztelőji az 
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emberi nemzetnek uj megszabadulását em-
legetnék, melly az ő halálának következése 
fogna lenni. 

11. Millyen megszabadulás volt ez, lelki-e vagy 
testi ? 

Lelki megszabadulás, még pedig nem tsak eggy 
népnek, hanem az egész emberi nemzetnek 
megszabadulása. 

12. Miképen 'nevezte tehát ezen uj intézetet és álla-
potot ? 

Uj Testamentomnak az ő vérében vagy az övére 
által; minthogy az ő vére fogna kiontatni 
bűnöknek botsánatjára. 

13. Mivel hasonlítja magát Krisztus öszve ezen ki-
fejezésben ? 

A' húsvéti báránnyal, mellynek vére hajdan aZ 
egész nép' megszabadulására adott jel volt. 
2 Mos. 12, 13. 

14. Miről akarta tehát, hogy jövendőben az ezen va-
tsorával való élés alkalmatosságával megemlé-
kezzenek az Ö tiszteloji ? 

Az emberi nemzetnek, a' tévelygésektől és vét-
kektől lett megszabadulásáról, melly meg-
szabadulás az ő halálának következése fog-
na lenni. 

15. T^allyon Jézus az ő látható testét és vérét adta-e 
az ö tanítványinak enniek és inniok ? 

Nem , mert még élt és velek eggyiitt volt. De 
azt mondotta nékik, hogy a' testi halál által 
való elválás után is láthatatlanul velek fog 
maradni elválhatatlanul, Jan. 15. 4. Gal. 2. 
20. É lek , de már nem én, hanem a' Krisz-
tus él én bennem, a' mit pedig most a' 
testben élek, az Isten Fijában való hit által 
é lem, a' ki engemet szeretett és önnön ma-
gát adta érettem. 
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16. ii" szerént tehát Jézus* halála nem választotta 
el őtet az öveitől? 

Nem. Ő az ő lelkének segedelme 's az ő tudo-
mányának ereje által mindenkor szoros 
eggyességben kivánt és kiván velek lenni. 
'S ugyan ezen szüntelen való vélek létének 
emlékezetére tartoznak az Ur' Yatsorájával 
élni. 

17. Miképen neveztetik ezen okra nézve az Ur9 fa-
t sor áj a ? 

Eggyesülésnek , közlésnek vagy közösülésnek. 
18. Minémii eggyesülés vagy közlés az ? 
A' Krisztus mint fő és annak tagjai között való 

eggyesülés. 1 Kor. 10, 16. 17. Az áldásnak 
pohara, mellyet megáldunk, nem a' Krisz-
tus' vérével való közlés-e? a' kenyér, mel-
lyet megszegünk, nem a' Krisztus'testével 
való közlés-e. Mert eggy kenyér , eggy test 
vagyunk sokan, azért mivel mindnyájan 
eggy kenyérben részesülünk. 

19. Ugyan azért mi Ilyen indulattal járultak az első 
keresztyének az Ur' vatsorájáhozl 

Nem félelemmel, hanem hálaadatos örömmel. 
Megemlékeztek Jézusnak szeretetéről, az ő 
társalkodásáról, az ő haláláról és azon ígé-
retéről, mellyet nékik te t t , hogy láthatat-
lanul ís az ő segítőjök és gyámolok fog ma-
radni. Tsel. 2 , 42. 

20. Mire tökéllették el magokat az Ur9 vatsorájával 
való éléskor ? 

Arra , hogy az igazságot olly állhatatosan meg 
fogják vallani, 's mindenkor ollyan szerete-
tet fognak gyakorolni, egész halálokig, mint 
Jézus, 1 Ján. 3 , 16—18. 
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21. Mire serkentették eggymást Ur' vett sorújával való 
éléskor ? 

Eggyességre, felebaráti szeretetre és az örök élet' 
reménységére. 

22. Miért az örök élet' reménységére ? 
Mivelhogy Jézus , az ő fejek, már mennybenn 

volt és megígérte, hogy az ő tagjait is oda 
fogja magához venni. Ján. 14 , 3. 

23. Vallyon még most is igy 'kell-e a' keresztyének-
nek az Ur' vatsorájával élni ? 

1 Kor. 11 , 26. Valamennyiszer ejenditek ezen 
kenyeret , és e' poharat i jandjátok, az Ur-
nák halálát hirdessétek, mig eljövend. 

24. Vallyon tsupa szokásból vagy kénszer itésből, fé-
lelemmel vagy hálaadással es örömmel kell-e az 
TJr7 vatsorájával élni ? 

Jézusnak minden igaz tisztelőji örömmel és há-
laadással élnek azzal. Arról emlékeznek és 
gondolkodnak akkor , melly nagy jót tett 
velünk Jézus az ő életével és halálával, 's 
egész szivekből hálákat adnak azért 

25. Mire kell magunkat azon alkalmatossággal ser'-
kentenünk és eltökéllnünkl 

Arra , hogy ollyan indulat legyen bennünk, a' 
millyent Jézus Krisztus mind életében mind 
halálában mutatott. 

26. Ugyan azért mit kell az Ur* vatsorájához való 
készüléskor olvasnunk ? 

Jézus' életének és halálának történeteit, 's kü-
lönösen az t , a 'mi t az Ur' vatsorájának szer-
zésekor t e t t , mondott , és tanított. Ján, 
1 3 — 1 7 . 

27. Az Ur* vatsorájával való éléskor teszünk-e vala-
melly Ígéretet és fogadást az Istennek ? 

Igenis; mert minden, a' ki a' Jézus' Krisztus' 
testét és vérét az Ur' vatsorájában veszi, 
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ennyit mond az által: ,,A' melly szentül 
hiszem, hogy Jézus érettem é l t , érettem 
halt meg, 's testét és vérét érettem adta , 
és hogy az ő halálának hasznaiban 's jó kö-
vetkezéseiben én is részesülök: oily szentül 
fogadom , hogy példája és parantsolatjai sze-
rént igyekezem élni.u 

20. A' ki errbl nem gondolkodik, hanem az Ur' va-
tsordjával minden meggondolás nélkül és játék-
ból , vagy éppen meg nem tért szívvel él, mi az 
ollyan ? 

Megvetést érdemlő képmutató, a' ki másról tesz 
vallást, mint a' mit hisz, 's más indulatu-
nak és gondolkozásunak vallja magát , mint 
a' millyen, 's következésképen , mind Isten, 
mind emberek előtt hazud. 1 Kor. 11, 2 7 , 
29. A' ki eszi e' kenyeret , avagy issza az 
Urnák poharát méltatlanul, vétkes lészen 
az Urnák teste és vére ellen. A' ki méltat-
lanul eszik és i sz ik , magának Ítéletet eszik 
és iszik. 

29. Mit tesz az, hogy a' méltatlan vendég vétkes az 
Urnák teste és vére ellen ? 

Annyit tesz, hogy nagy bünt követ el, minthogy 
Jézust mindenek előtt tsufolja, vagy is azon 
szent vatsorát, melly Jézus' emlékezetére 
van rendelve, megveti és véle visszaél. 

30. Mit tesz ez , kárhozatot eszik és iszik magánaki 
Azt teszi , hogy kemény büntetést von magára, 

a' képmutatók' és hazugok' számára szabott 
büntetést. 

31. Mit kell tehát az embernek tenni, minekelőtte 
az Ur' vatsorájához járul ? 

Meg kell magát próbálni, ha ollyan indulat van-e 
kenne, a1 millyen volt Jézus Krisztusban. 

7 
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1 Kor. 11, 28. Megpróbálja magát az em-
be r , és ugy egyék e' kenyérből, és ugy igyék 
e' pohárból. 

32. Mi van rendelve a? keresztyének között a,z Z7r' 
vatsordja előtt való magok'' megpróbálása vagy 
megvizsgálásra végett ? 

A' gyónás vagy a' bűnöknek megvallása. 
33. Hány részből áll a? gyónás? 
Három részből: 

1. A'.gyónó megesmeri az ő bűneit, és azokon 
való szíves bánatját jelenti. 

2. Bizonyságot tesz az Istenhez való azon bi-
zodalmáról, hogy az Isten, mint a' Krisz-
tus által meg békéltetett Atya, az ő vétkeit 
megbotsátja. 

3. Kinyilatkoztatja azon buzgó fellételét, hogy 
minden megesmért vétkét igyekezik elhagy-
ni , és Isten' segedelmével megjobbulását 
munkálni kívánja. 

34. Vallyon az embernek ezen vallást könyv nélkül 
megtanult szókkal kell-e tenni, vagy a' maga 
saját szavaivall 

Jobb ha a' maga szavaival teszi. Ha pedig ez 
tőle ki nem tel ik, a' könyv nélkül meg-
tanult vagy előtte elmondott szókat meg kell 
értenie, és az azokban foglalt igazságok 
felől megkell győzettetnie. 

35. Mert ki előtt tesz a' gyónó az ő bűneiről vallástl 
A' mindentudó Isten előtt. Ha tehát a' gyónás-

nál semmit nem gondol, az Istent tsufolja. 
36- Kinek képét viseli cC gyónást halló vagy gyónta-

tó Atya ? 
Az Isten' képét. Nem a' maga, hanem az Isten1 

nevében hirdeti a' bünbotsánatot, 's az Isten1 

nevében serkent, fedd és vigasztal. 
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37. Miképen hell tehát á" gyónónak cC gyóntató Atya' 
serkentéseit, feddéseit és vigasztalásait elfogadni? 

Egész bizodalommal: mert a' gyóntató Atya az 
Isten"1 nevében , 's az ő tiszte és hivatala 
szerént szóll hozzája. Ugy kell tehát azt 
néznie, mint legjobb barát ját , a' ki őtet a' 
rossznak eltávoztatására, és a' jónak köve-
tésére inti. 

38. Mitsoda feltétel alatt hirdeti cC gyóntató Atya a* 
biinbotsánatot ? 

Az alatt a1 feltétel alatt , ha bűneinkről való 
vallástételünk igaz szívből származik, 's 
életünknek megjobbítását jó lélekkel fo-
gadjuk.] 

39. Ha bűneink' megvallása "s megjobbulásunknak 
fogadása igaz lélekből származott, bizonyo-
sak lehetünk e a' felbl, hogy az Isten bűneinket 
megbotsátjal 

Igenis bizonyosak lehetünk; tsak hogy igéretün-
ket 's fogadásunkat meg is tar tsuk, és fele-
barátink' vétkeit mi is megbotsássuk, mint 
az Isten a' mieinket megbotsátja. 

40. Millyen szivvel kell tehát a' gyónáshoz és az Z7>' 
vatsorájához járulnunk ? 

Békességre hajlandó és megengesztelődött sziv-
vel. — Még annak is szivünk szerint meg-
botsássunk és megengedjünk, a' ki bennün-
ket legfájdalmassabban megbántott, vagy 
megbánt. 

41. E' szerént mit kell a? házastársaknak , testvé-
reknek , atyafiaknak, és házi tselédeknek tenni, 
minekelőtte az E7r' vatsorájához mennének? 

Meg kell eggymásnak az ő eggymás ellen elkö-
vetett vétkeiket botsátani; eggy mással szi-
vek szerént meg kell békéllniek. 
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42. Mivé lessz öS által rdjok nézve áz Ur' vatsorá* 
jávai való élésnek napja ? 

Házi boldogságnak és megengesztelődésnek in-
népévé. 

43. M^re erősítjük magunkat az Ur' vatsor újával való 
é • által? 

Köteí jégünkiiek teljesítésére, 's az Isten aka-
ratján való tsendes megnyugovásra. Mert 
Jézus is megnyugodott az Isten' akara t ján , 
's érettünk önként halálra adta magát. Ján. 
10 , 18. Mát. 26 , 24. 

44* Mitsoda reménység eleveníttetik meg bennünk az 
Ur9 vatsorájával való élés által? 

Az örök élet' reménysége. Mert nem h o l t , ha-
nem élő Idvezítőben hiszünk, a1 ki az Is-
tennél örökkén é l , 's a' kinél jmiis élni fo-
gunk. Jel. 1 , 18. Meghaltam vala , és én 
élek mind örökkön örökkén. Ján. 14 , 19. 
Látni fogtok, mert én é lek, és ti éltek. * ) 

*) Ide tartoznak a' következendő énekek: Jézns, buzgó 
tisztelettel. Jézus, mennyei vezérem, Járul) hiv 
Keresztyénség. 
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