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I. KONFIRMÁCIÓRA KÉSZÜLÖK

1. Mire készülsz most?
Most konfirmációra készülök.

2. Miért készülsz konfirmációra?
Azért készülök konfirmációra, mert 
meg vagyok keresztelve. Ez arra kö
telez, hogy megismerjem evangélikus 
egyházunk tanítását, megvalljam hite
met szóval és cselekedettel, és az úr
vacsorával élők közösségébe lépjek.

3. Hány része van a konfirmációnak?
A  konfirmációnak két része van: a 
konfirmációi vizsga és a konfirmációi 
istentisztelet.

4. Miről adsz számot a konfirmációi vizsgán?
A  konfirmációi vizsgán arról adok 
számot, hogy ismerem az evangélikus 
egyház tanítását. Jn 8, 31— 32.

5. Mi történik a konfirmációi istentiszteleten?
A  konfirmációi istentiszteleten meg
vallom hitemet. A  gyülekezet Isten 
Szentlelkéért könyörög. A  lelkész a 
nevünkön szólít, kezét fejünkre teszi, 
megáld bennünket Isten igéjével. Ez-
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után úrvacsorát veszünk. Fii 1. 6: Ef 4, 
13— 15.

6. Hogyan vallód meg hitedet?

Hálát adok Istennek, az én
Teremtőmnek,

hogy engem a keresztség által
gyermekévé fogadott. 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én
Uram és Megváltóm, 

aki nekem is bűnbocsánatot szerzett
a kereszten.

Vallom az evangélikus keresztyén
egyház

tiszta és igaz tanítását, 
és hozzá hűséggel ragaszkodom. 
Kérem a Szentlélek világosságát és

erejét,
hogy a bűn ellen harcoljak, 
a szeretetben növekedjek, 
és a hitben megállják 
mindhalálig. Ámen.
Mt 10, 32— 33; Jel 2, 10.

JEGYZET

A  konfirmáció latin szó. Magyarul azt jelenti: 
megerősítés. Konfirmandusok azok, akik a kon
firmációra készülnek.

Olvassuk el együtt: 2 Tim 2, 1.
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II. MEG VAGYOK KERESZTELVE

7. Mit tett veled Isten, amikor 
megkereszteltek?

Amikor megkereszteltek, Isten Jézus 
Krisztusért gyermekévé fogadott.
Rm 8, 14— 17.

8. Mi a keresztség?
A  keresztség nem egyszerűen víz, ha
nem Isten parancsolatával elrendelt 
és Isten igéjével együtt használt víz.
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9. Melyik Istennek ez az igéje?

Jézus Krisztus mennybemenetele előtt 
ezt mondta tanítványainak: „Nékem  
adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Menjetek el azért, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megkeresz
telvén őket az Atyának és a Fiúnak és 
a Szentiéleknek nevében, és tanítván 
őket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsoltam nektek. És íme én 
tiveletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28, 18—20.) — Ezek
kel a szavakkal rendelte el Jézus 
Krisztus a keresztséget.

10. Mire emlékeztet a víz használata 
keresztségnél?

A  víz használata arra emlékeztet, hogy 
a keresztség által Isten megtisztít a 
bűntől, és új életet ad. Csel 2, 38.

11. Mit ad Isten a keresztség által?

A  keresztség által Isten bűnbocsánatot, 
életet és üdvösséget ad. Jézus Krisztus 
azt mondta: „Aki hisz és megkereszt- 
telkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, 
elkárhozik.” (Mk 16, 16.)
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A  keresztség arra ösztönöz és kötelez, 
hogy higgyek az Űr Jézus Krisztus
ban, s ebben a hitben meg is marad
jak, mert Jézus szavai szerint a ke
resztség a hívőnek válik üdvösségére.

JEGYZET

a) A  keresztség szentség. Két szentségünk 
van: a keresztség és az úrvacsora. Ezeket Jézus 
Krisztus rendelte üdvösségünkre. A  szentségben 
Isten igéje látható jellel van összekapcsolva. A 
keresztségben a látható jel a víz. A  jel emlé
keztet arra, hogy mit cselekszik Isten velünk a 
szentségben.

b) A  keresztelés így történik: A keresztelést 
végző lelkész elmondja a szereztetési igéket. A 
szülők és keresztszülők elmondják a Miatyánkot 
és az Apostoli Hitvallást. Majd ígéretet tesznek, 
hogy a gyermeket az evangélikus keresztyén 
hitben nevelik. Ezután a lelkész az Atya, Fiú 
és Szentlélek nevében háromszor vizet önt a 
gyermek fejére. Végül megáldja a gyermeket.

c) Megkereszteljük a gyermekeket is, mert 
Jézus azt akarja, hogy ők is részesüljenek ebben 
az üdvösségben, amelyet halálával és feltáma
dásával szerzett.

d) Luther Márton kísértései közben mondo
gatta, vagy krétával asztalára írta ezeket a sza
vakat: „Meg vagyok keresztelve!” Ezzel azt 
akarta mondani: „Én a keresztség által Istené 
vagyok, s ezért Tőle semmi el nem szakaszthat.

Olvassuk el együtt: Csel 8, 26—40.

12. Mire ösztönöz és kötelez a keresztség?
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III. ISTEN SZÓL HOZZÁNK

13. Hogyan szól hozzánk Isten?

Isten igéjében szól hozzánk.

14. Mit tartalmaz Isten igéje?

Isten igéje az Ö törvényét és evangé
liumát tartalmazza.

15. Mi a törvény és az evangélium 
rövid összefoglalása?

A  törvény rövid összefoglalása a Tíz
parancsolat.
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Az evangélium rövid összefoglalása ez 
az ige: „Ügy szerette Isten a világot, 
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” Jn 3, 16.

16. Hol halljuk Isten igéjét?

Isten igéjét a Jézus Krisztusról szóló 
igehirdetésben halljuk.

17. Mi az igehirdetés forrása?

Az igehirdetés forrása a Biblia.

18. Mi a Biblia?

A  Biblia az a könyv, mely Isten igéjét 
tartalmazza, ahogyan azt a próféták, 
valamint az apostolok hirdették.

19. Kik voltak a próféták és az apostolok?

A  próféták Isten választott emberei 
voltak, akik Isten akaratát hirdették 
és az Üdvözítő eljöveteléről jövendöl
tek. Az apostolok pedig az Üdvözítő 
Jézus Krisztus megérkezéséről tanús
kodtak. Zsid 1, 1; 2Pt 1, 21.

20. Hány részből áll a Biblia?

A Biblia két részből áll: Ötestamen-
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tűmből (Ószövetségből) és Űjtestamen- 
turnból fŰ^szövetségből). 2 Móz 19, 5: 
Jer 31, 31. Mk 14, 24.

21. Miről szól az Ötestamentum ?

Az Ótestamentum arról szól, hogy 
Isten megteremtette a világot, majd 
megígérte a Megváltót a bűnbeesett 
embernek, és előkészítette eljövetelét 
Izrael népének történetében.

22. Miről szól az Űjtestamentum?

Az Űjtestamentum arról szól, hogy 
Isten Jézus Krisztus személyében el- 
küldötte a megígért Megváltót, és 
általa üdvösséget szerzett minden em
bernek.

JEGYZET

a) Isten igéjét különböző alkalmakon hall
hatjuk: Istentiszteleten, gyülekezeti bibliaórán, 
az egyház tanításában és sajtójában, esketéskor, 
temetéskor, családi áhítatokon stb. A keresztyén 
ember naponta olvassa Bibliáját. A  Bibliát fi
gyelmesen, kitartóan, imádkozva, hittel és enge
delmes szívvel olvassuk!

b) A  Biblia emberi mű is. Saját korának a 
viszonyait tükrözi, de igaz és örökkévaló bizony
ságtétel (prédikáció) Jézus Krisztusról. — A 
Biblia úgy keletkezett, hogy a próféták és apos-
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tolok igehirdetését vagy maguk, vagy mások 
leírták. Ezeknek az iratoknak az összegyűjtése 
évszázadokig tartott. Az Ószövetség könyveit 
héber nyelven tekercsekre írták, és Krisztus szü
letése előtt 300 körül állították össze. Az Újszö
vetség könyveit görög nyelven írták, és Krisztus 
születése után 200 körül állították össze. Az ere
deti kéziratok természetesen már nincsenek meg, 
de nagyon gondosan készült, igen régi másolatok 
maradtak ránk. — A Bibliát sok nyelvre le
fordították. Ma több, mint ezer nyelven olvas
ható. A  teljes Bibliát magyar nyelvre Károli 
Gáspár fordította le először 1590-ben.

ej A Biblia egész kis könyvtár. Az Ótesta
mentumban 39, az Ojtestamentumban 27 könyv 
van. összesen tehát 66 könyv. A  Biblia könyveit 
három csoportra osztjuk: történeti, tanítói és 
prófétai könyvekre.

Az Ótestamentum könyvei:

Mózes 5, Józsué, Bírák, Ruth, Sámuel 2, K i
rályok 2, Krónika 2, Ezsdrás, Nehemiás, Esz
ter, Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédiká
tor, Énekek éneke, Ézsaiás, Jeremiás, Je
remiás Siralmai, Ezékiel, Dániel, Hóseás, 
Jóéi, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, 
Habakuk, Zofóniás, Aggeus, Zakariás, Ma- 
lakiás.

Az Ű^testamentum könyvei:

Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma, 
Apostolok Cselekedetei, Pál apostol levelei: 
Rómabeliekhez, Korinthusbeliekhez 2, Galá- 
ciabeliekhez, Efézusbeliekhez, Filippibeliek-
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hez, Kolossébeliekhez, Thessalonikabeliekhez 
2, Timótheushoz 2, Titushoz, Filemonhoz; a 
Zsidókhoz írt levél, Jakab, Péter 2, János 3, 
Júdás levele és Jánosnak a Mennyei Jelené
sekről írt könyve.

d) A Biblia görög szó, ami azt jelenti: köny
vek, sok könyv. Testamentum: latin szó, azt 
jelenti: végső megmásíthatatlan rendelkezés. A  
Bibliában Isten megmásíthatatlan akaratát közli 
velünk. Ö- és Üj szövetségnek azért nevezzük 
a Biblia két részét, mert arról adnak hírt, hogy 
Isten szeretetből szövetségébe fogadta az em
bert. Az Ószövetség arról a szövetségről szól, 
amelyet Isten Mózes által kötött Izrael népével. 
Az Újszövetség pedig arról a szövetségről szól, 
amelyet Isten Jézus Krisztus által kötött az em
beriséggel.

Olvassuk el együtt: 1 Sám 3, 1—14.
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IV. ISTEN MEGTÉRÉSBE HlV

23. M iért szólított meg és szól most is hozzád 
Isten?

Isten azért szólított meg és szól most 
is hozzám, mert szeret, és azt akarja, 
hogy visszatérjek hozzá. Zsolt 119. 176: 
Ezek 34, 11.

24. M iért kell Istenhez visszatérned?

Azért kell Istenhez visszatérnem, mert 
elfordultam Tőle, nem bíztam Benne, 
és nem cselekedtem akaratát. Ez a 
bűn. Rm 3, 12.
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25. Honnan ismerheted meg bűnödet?

Bűnömet Isten törvényéből, a Tíz- 
parancsolatból ismerhetem meg.
Rm 7, 7.

26. Hogyan szól a Tízparancsolat?

A  Tízparancsolat rövid formájában így 
hangzik:

1. Ne legyen más Istened!
2. Ne vedd hiába Istened nevét!
3. Szenteld meg az ünnepnapot!
4. Tiszteld atyádat és anyádat!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodjál!
7. Ne lopj!
8. Ne tégy felebarátod ellen hamis 

tanúbizonyságot!
9. Ne kívánd felebarátod házát!

10. Ne kívánd felebarátod feleségét, szol
gáját, szolgálólányát, barmát vagy 
bármiféle tulajdonát!

27. Hogyan foglalja össze Jézus 
Isten parancsolatait?

Jézus két nagy parancsolatban fog
lalja össze a Tízparancsolatot: „Sze
resd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedböl és teljes
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elmédből. Ez az első és nagy paran
csolat. A  második pedig hasonló eh
hez: Szeresd felebarátodat, mint ma
gadat.” 5 Móz 6, 5; 3 Móz 19, 18.

28. Mit mutat Isten törvénye?

Isten törvénye megmutatja Isten aka
ratát, hogy mit kíván tőlem.
Azután megmutatja engedetlensége
met, hogy mennyire nem fogadok szót 
Neki.
Végül megmutatja tehetetlenségemet, 
hogy Isten akaratát a magam erejéből 
nem tudom megtenni. Ezért elveszett 
és megítélt ember vagyok. Isten ha
ragja van rajtam. Rm 7, 14—25.

29. Miben mutatkozik Isten haragja 
és büntetése?

Isten haragja és büntetése abban mu
tatkozik, hogy vádol a lelkiismeretem, 
terhel a bűn sokféle következménye, 
halál és ítélet vár reám. Rm 6, 23; 
Rm 1, 18.

JEGYZET

a) Isten a Tízparancsolatot először Izrael né
pének adta Mózes által. Ez a Sinai hegyen tör
tént. (2 Móz 20.)
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b) A bűn büntetése és következménye: a go
nosz szavak és cselekedetek, ezek nyomában az 
emberi együttélés megromlása, viszálykodás, há
ború és kizsákmányolás, mindenféle nyomorú
ság, betegség, végül a halál és az ítélet. 

Olvassuk el együtt: Lk 15, 1—32.

V. JÉZUS A  MEGVÁLTÓ

30. Miért van szükségünk Megváltóra?
Azért van szükségünk Megváltóra, 
mert a bűn és a halál uralkodik raj
tunk, és nem szabadulhatunk tőlük a 
magunk erejéből. Rm 7, 24— 25; Ézs 
43, 11.

31. Hogyan segített rajtunk Isten?
Isten úgy segített rajtunk, hogy Meg
váltót küldött: egyszülött Fiát, Jézus 
Krisztust. Gál 4, 4— 5; Jn 8, 36.

32. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus valóságos Isten és való
ságos ember. Ö az én Megváltóm, 
Uram és testvérem. Jn 20, 17; 28; Mt 
16, 16, Jn 13, 13.

33. Hogyan váltott meg minket 
Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus úgy váltott meg min
ket, hogy valóságos Isten létére em
berré lett. Nem önmagában élt, hanem
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halálra adta magát értünk. Elszen
vedte helyettünk bűneink büntetését 
a kereszten, és feltámadásával legyőz
te a bűn és a halál hatalmát. Mt 20, 
28; 1 Pt 1, 18— 19.

Jézus Krisztus a bűn és halál uralmá
tól váltott meg, és így adott új életet.

35. Mi az új élet?
Az új élet az, hogy ezután Istennek 
élhetünk, mint az Ö szeretett gyer
mekei és egymásnak szerető testvérei, 
Isten dicsőségére és embertársaink ja
vára. 1 Pt 1, 3; Rm 14, 7— 9.
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JEGYZET

a) Jézus születésének történetét Lukács evan
gélista beszéli el (Lk 2, 1—21.). János evangélista 
pedig így ír arról, hogy Isten Fia emberré lett 
értünk: „Az Ige testté lett, és lakozott miközöt- 
tünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttének dicsőségét.” (Jn 1, 14.)

b) Ez a név: Jézus, magyarul azt jelenti: Sza
badító. A „Krisztus” görög szó, a héber „Mes
siás” fordítása. Magyarul azt jelenti: Félként, 
s Jézus tisztségét mutatja. Izraelben a királyo
kat, a prófétákat és a főpapokat kenték fel olaj
jal Isten szolgálatára. Jézus a Krisztus, ez azt 
jelenti, hogy Jézus Izrael Messiása, Isten Fel
kent Szolgája, nemcsak Izrael népe, hanem a v i
lág minden népe üdvözítésére. (Mt 20, 28.) Az 
Üj szövetségben Jézust még így nevezik; Űr, 
Mester, Üdvözítő, Megváltó, Ember Fia, Isten 
Fia, Isten Báránya, Jó Pásztor stb.

c) Jézus Krisztus életéről és megváltó mun
kájáról négy evangélista: Máté, Márk, Lukács 
és János tudósít. — „Evangélium” görög szó, 
magyarul azt jelenti: örömhír, jóhír. Arról szól 
ez a jó hír, hogy Isten szereti az embert, és 
Jézus Krisztusért megbocsátja bűneinket. — Er
ről az örömhírről, az evangéliumról nevezzük 
magunkat evangélikusoknak.

d) Jézus Krisztus megváltó munkája azzal 
kezdődött, hogy emberré lett értünk. Megszüle
tett a betlehemi istállóban, felnevelkedett, mint 
a názáreti József ácsmester fia. Harmincéves 
korában kezdte hirdetni Isten igéjét: Térjetek
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meg, mert közel van Isten országa. Ügy prédi
kált, mint soha senki más előtte. Hallgatói ezt 
vallották: nagy próféta támadt közöttünk. Sok 
jót cselekedett: betegeket gyógyított, holtakat 
támasztott fel. Mindezzel jelt adott arról, hogy 
Isten hatalma van vele. — Népének vezetői nem 
fogadták el benne Isten Felkentjét, nem engedel
meskedtek megtérésre hívó szavának. Halálra 
ítélték istenkáromlás miatt, mert Isten Fiának 
vallotta magát. Mivel nem volt ki végzési joguk, 
lázadás vádjával átadták Poncius Pilátusnak, a 
Római Birodalom zsidóországi helytartójának, 
így azután keresztrefeszítéssel végezték ki Jézust 
a kor kegyetlen szokása szerint. Jézus engedel
mesen vállalta a kereszthalált, ezzel megmu
tatta, hogy az Atya egyetlen igaz gyermeke. Az 
Atya pedig azzal, hogy egyszülött Fiát érettünk 
odaadta, megmutatta, mennyire szeret minket. 
Jézus áldozata így szerzett békességet Istennel.

e) Jézus Krisztus halála után harmadnap di
csőségesen feltámadott a halálból, megjelent ta
nítványainak, majd mennybe ment, s most él és 
uralkodik. Ezzel elvégezte megváltó munkáját: 
megszabadított minket a bűn hatalmából s a 
bűn következményeitől is. így szerzett nékünk 
örök életet.

f) Jézus Krisztus tanítványa követi Mesterét. 
Az Ö szeretetével közeledik minden emberhez 
bőrének színére, fajára, vallására való tekintet 
nélkül. Ezzel a szeretettel munkálkodunk min
den ember földi boldogulásán és békéjén.

Olvassuk el együtt: Fii 2, 1—11.
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VI. ISTENÉ VAG YO K

A ) ISTEN TEREMTETT ENGEM

36. Miért vagy Istené?

Azért vagyok Istené, mert Ö terem
tett engem minden teremtményével 
együtt. 1 Móz 1, 27; Zsolt 95, 6— 7.

37. Mit tanít az ember teremtéséről 
a Szentírás?

Az ember teremtéséről a Szentírás azt 
tanítja, hogy Isten az embert a maga 
képére és hasonlatosságára teremtette.

38. Mit jelent az, hogy Isten az embert a maga 
képére és hasonlatosságára teremtette?

Ez azt jelenti: szeretetből gyermekévé 
teremtette, hogy vele éljen boldog
ságban.

39. Miért teremtette Isten az embert 
férfiúvá és asszonnyá?

Isten azért teremtette az embert 
férfiúvá és asszonnyá, hogy egymás
nak segítőtársai legyenek. Így szerezte 
Isten a házasságot. 1 Móz 2, 18— 25.

22



40. Mit teremtett még Isten?

Isten nemcsak az embert teremtette, 
hanem Ö teremtette az egész világot 
is Neh 9, 6; Csel 4, 24.

41. Mire rendelte Isten az embert a világban?

Isten arra rendelte az embert a világ
ban, hogy békében éljen, dolgozzék. 
Ismerje meg a természet erőit, és 
uralkodjék azok felett. Használja a 
teremtett világ kincseit maga és em
bertársai javára és Isten dicsőségére. 
1 Móz 1, 27—30; Zsolt 8, 5— 9.

JEGYZET

a) Isten teremtett engem — ez azt jelenti, 
hogy nemcsak életemet köszönhetem Neki, ha
nem mindazt, amim van: testi és lelki erőmet, 
tehetségemet, értelmemet, szüléimét és testvé
reimet, szülőföldemet és otthonomat, hazámat 
és népemet.

b) Az ember bűnbe esett, s ezért nem olyan, 
amilyennek Isten teremtette. Az Isten képére 
teremtett embert Jézus Krisztusban ismerhetjük 
meg. Róla mondotta az Atya: Ez az én szeretett 
Fiam, Akiben én gyönyörködöm. (Mt 3, 17; Kol 
1, 15.)

c) A  házasság a teremtő Isten akarata. Egy 
férfi és egy nő egész életre szóló testi-lelki kö
zössége. Isten egyik legnagyobb ajándéka az em-
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bér életében a hűséges, hivő élettárs. Ha Isten 
a házasságot gyermekkel áldja meg, akkor a há
zastársakat szülőkké teszi. így gondoskodik az 
emberiség fennmaradásáról.

d) A  Szentírás azt tanítja, hogy Isten terem
tette a mennyet és a földet, a láthatatlan és a 
látható világot. Az embert felhatalmazta Isten 
arra, hogy használja a teremtett világ erőit és 
kincseit a jóra. Ezért nemcsak örülünk a tudo
mány és a technika haladásának, hanem részt 
is veszünk munkájában, amely az emberi élet 
békés fejlődését mozdítja elő.

Olvassuk el együtt: Zsolt 148.

B) ISTEN GONDOT VISEL RÖLAM

42. Mit cselekszik Isten a teremtett világgal?
Isten a teremtett világot fenntartja és 
kormányozza, gondot visel róla. Gond
ja van reám is. Csel 17, 24— 28.

43. Mit jelent az, hogy Isten gondot visel 
a világról?
Isten gondot visel a világról, ez azt 
jelenti, hogy kezében tartja a sorsun
kat. 1 Pt 5, 7; Fii 4, 6.

44. Hogyan használja fel Isten gondviselő 
munkájában az embereket?
Isten úgy használja fel gondviselő 
munkájában az embereket, hogy egy
másra bízza őket.
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45. Miért van a világban betegség, ínség, 
háború, halál, ha Isten gondot visel?

Minden rossz oka a bűn, amely meg
rontja az emberi életet. Ezért imád
kozunk így: szabadíts meg minket a 
gonosztól. 1 Móz 3, 17; Rm 6, 23.

46. Hogyan korlátozza a gondviselő Isten 
a bűn hatalmát?

A  gondviselő Isten a törvényt hasz
nálja arra, hogy korlátokat állítson 
a bűn elé. Ezzel tart rendet az em
berek együttélésében. 1 Tim 1, 8— 10.

47. Mi következik abból, hogy Isten 
gondot visel rólad?

Semmi felől nem kell aggódnom, ha
nem minden dolgomban mennyei 
Atyámra bízhatom magamat.

48. Hogyan lehetsz a gondviselő Isten eszköze?

Ügy lehetek a gondviselő Isten eszkö
ze, hogy minden erőmmel és tehetsé
gemmel részt veszek olyan törvényes 
rend kialakításában, amely az emberi
ség jólétét, fejlődését, békés életét 
szolgálja. Ezt a rendet magam is meg
tartom és védelmezem.
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49. Mi ellen kell küzdenünk az emberiség 
békés fejlődése érdekében?

Az emberiség békés fejlődése érdeké
ben küzdenünk kell a tudatlanság, 
maradiság, szegénység, betegség, ki
zsákmányolás, faji megkülönböztetés, 
gyarmati elnyomás és a háború ellen.

JEGYZET

a) Isten napja egyformán süt minden em
berre. Bölcs és jó akarata irányítja népek és 
egyesek sorsát. Ezért kell nekünk is szeretnünk 
és megbecsülnünk minden embert. (Mt 5, 43—48)

b) Mivel életünk Isten kezében van, a ke
resztyén ember elvet minden babonát. Nem „jó
sors”, „szerencse” , „véletlen” segítségében bízik, 
hanem egyedül Isten atyai jóságában és hatal
mában.

c) Amikor Isten az embert férfiúvá és asz- 
szonnyá teremtette, egymásra bízta őket. A  gyer
mekeket pedig a szülőkre bízza, hogy neveljék 
fel őket. így teszi Isten a családot gondviselése 
műhelyévé.

d) A  bűntől és minden következményétől 
végleg és egészen csak Isten országában szaba
dulunk meg. De a gondviselő Isten addig is gá
tolja a bűn rontását, s tőlünk is azt várja, hogy 
szembeszálljunk a bűnnel és minden romboló 
következményével.

Olvassuk el együtt: 1 K ir 17, 1—16.
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A li. ISTENNEK ÉLEK

A) ISTEN HITRE JUTTAT

50. Mire kötelez az, hogy Jézus Krisztus 
által Istené vagyok?

Istené vagyok: ez arra kötelez, hogy 
Neki éljek és szolgálják. Rm 6, 18.

51. Hogyan élhetsz és szolgálhatsz Istennek?

Istennek úgy élhetek, és szolgálhatok, 
ha hiszek Jézus Krisztusban. Gál 2, 
20; Rm 10, 9.

52. Mit jelent az, hogy hiszek 
Jézus Krisztusban?

Hiszek Jézus Krisztusban — ez azt 
jelenti, hogy bízom Benne és követem 
Őt.

53. Hogyan hihetünk Jézus Krisztusban?

Egyedül a Szentlélek által hihetünk 
Jézus Krisztusban, mert Ő teremt 
bennünk hitet, közöttünk anyaszent- 
egyházat. 1 Kor 12, 36; 1 Jn 5, 1.

54. Kicsoda a Szentlélek?

A  Szentlélek az Atyának és a Fiúnak 
a Lelke. Rm 8, 9; Gál 4, 6.
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55. Miért van szükség a Szentlélek 
hitet teremtő munkájára?

Azért van szükség a Szentlélek hitet 
teremtő munkájára, mert a bűn miatt 
nem tudnék bízni sem Istenben, sem 
Jézus Krisztusban.

56. Hogyan teremt benned hitet a Szentlélek?

A  Szentlélek az evangélium által te
remt bennem hitet. Hirdetteti nekem, 
hogy Isten Jézus Krisztusért megbo
csátotta bűneimet, s ezzel bizalmat 
ébreszt bennem Isten és Jézus Krisz
tus iránt. Zsid 3, 7— 8.

JEGYZET

a) A  bűn annyira megrontott minket, hogy 
nem tudunk Isten szavában bízni. Ezért adja 
szívünkbe Isten Szentleikét, Aki megnyitja fü-
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lünket az evangélium hallására, megvilágosítja 
értelmünket Isten igéjének megértésére, meg
szünteti félelmünket, megismerteti velünk Isten 
akaratát, megerősít az iránta való hűségben. A 
Szentírás ezt röviden így mondja: hitet ad. Ez
zel a hittel valljuk Jézus Krisztust Megváltónk
nak.

b) Isten igéjének hirdetésére és a szentségek 
kiszolgáltatására rendelte Krisztus Urunk az 
egyházi hivatalt. Akik erre a szolgálatra elhiva- 
tást éreznek, azok a teológia (hittudomány) ta
nulmányozásával készülnek fel hivatásukra.

Olvassuk el együtt: Csel 2, 1—41.

B) ISTEN EGYH ÁZAT TEREMT

56/a. Hogyan teremti a Szentlélek közöttünk 
az egyházat?

A  Szentlélek közösséget teremt kö
zöttem és Jézus Krisztus között, vala
mint közöttem és a Krisztusban hívők 
között. így teremti az egyházat, a 
Krisztusban hívők közösségét. 1 Kor 
1, 9; Jn 17, 21; Csel 4, 32.

56/b. Mi az egyház?

A z egyház a Jézus Krisztusban hívők 
közössége, Isten egy és szent népe. 
Ef 4, 11— 16.
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57. Ki az egyház feje?

Az egyház feje Jézus Krisztus, mi 
pedig testének tagjai vagyunk.
Rm 12, 5.

58. Miért egy az egyház?
Azért egy az egyház, mert egy Krisz
tusunk van. Ef 4, 1—6; Gál 3, 28;

59. Miért szent az egyház?

Az egyház azért szent, mert Istené. 
Ef 5, 25— 27.
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60. Mi az egyház feladata?

Az egyház feladata, hogy 
hirdesse az evangéliumot, 
kiszolgáltassa a szentségeket, 
és szolgáljon szeretettel minden em
bernek. 2 Kor 5, 17—21; Lk 24, 47.

61. Hogyan tartja meg a Szentlélek 
az egyházat?

Az egyházat a Szentlélek úgy tartja 
meg, hogy tagjait az evangéliummal 
hívja és gyűjti az egész földön, hitüket 
megújítja és megőrzi. Jn 10, 27— 30.

JEGYZET

a) A  „keresztyén” szó azt jelenti: Krisztusé, 
Krisztus követője. Antiokhiában (Kis-Ázsia) ne
vezték először így Jézus tanítványait. (Csel 11,26.)

b) Pál apostol az egyházat az épülő templom
hoz hasonlítja. (Ef 2, 19—22.) Az építést Isten 
Lelke végzi, amikor hangzik a prédikáció, meg
keresztelik a gyermekeket, és a gyülekezet úr
vacsorát vesz.

c) Egy másik hasonlattal azt mondja Pál 
apostol, hogy az egyház Krisztus teste. Ö a fő, 
mi pedig testének tagjai vagyunk. (1 Kor 12, 
12—17; Rm 12, 5.) Ez azt jelenti, hogy egyedül 
Krisztus kormányozza Szentleikével az egyházat, 
ebben emberek szolgálatát használja fel, földi 
helytartóra, pápára azonban Krisztusnak nincs 
szüksége.
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d) Őseinkkel az Ágostai Hitvallásban ezt 
valljuk: „Az egyház a szentek gyülekezete, 
amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és 
a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” (VII. 
cikk.)

e) Jézus Krisztus egyháza a történelem során 
több felekezetre szakadt. Ez a szétszakadozottság 
a keresztyénségnek nagy nyomorúsága, mert gá
tolja szolgálatát. Jézus Krisztus imádkozott ta
nítványai egységéért. (Jn 17.) Benne már most 
egyek lehetünk. A  szolgálat közös alkalmait ke
resnünk kell. Az egyház egységét keresi az öku
menikus mozgalom.

i ) Az egyház a „szentek közössége” . A  „szen
tek” nem bűntelen emberek, hanem hívők, akik 
hallgatnak Pásztorukra, Jézus Krisztusra. (Jn 
10, 3.)

g) Csak az az egyház igazán Jézus Krisztusé, 
amelyik nem uralkodik, hanem szolgál az evan
géliummal az egész világnak. Az egyház nem 
kereshet világi hatalmat vagy dicsőséget. Nem 
helyeseljük a római katolikus egyház világi ha
talomra törekvését. Jézus Krisztus is azért jött, 
hogy szolgáljon. (Mt 20, 28.)

Olvassuk el együtt: 1 Kor 12.

VIII. BÜNBOCSÁNATBÓL ÉLEK

62. Hogyan maradhatsz meg a hitben?

A  hitben úgy maradhatok meg, ha 
bűnbocsánatból élek.
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Bűnbocsánatból élni azt jelenti, hogy 
bűnösnek vallom magamat, de bízom 
Isten bűnbocsátó kegyelmében és cse
lekszem akaratát.

64. Ki előtt kell bűnösnek vallanod magadat? 
Bűnösnek vallom magamat Isten előtt, 
Aki ellen minden bűnömmel vétkezem 
és embertársaim előtt, akiket megbán
tottam.

83. Mit jelent bűnbocsánatból élni?

65. Hol találod meg Isten bűnbocsátó 
kegyelmét?
Isten bűnbocsátó kegyelmét mindenütt 
megtalálhatom, ahol az evangéliumot 
hirdetik, de különösképepn a gyónás
ban. Péld 28, 13; 1 Jn 1, 9; Zsolt 32, 5.
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66. Hányféle gyónás van az egyházban?
Az evangélikus egyházban kétféle 
gyónás van: a gyülekezeti gyónás, 
amely a gyülekezeti istentisztelet ke
retében, és a magángyónás, amely 
a lelkész előtt négyszemközt történik.

67. Hány része van a gyónásnak?
A  gyónásnak két része van. Az egyik 
az, hogy megváltjuk bűneinket, a má
sik az, hogy elfogadjuk a bűnbocsá
natot. Zsolt 51, 6; Lk 15, 21.

68. Hogyan valljuk meg bűneinket 
a gyónásban?
Isten előtt minden bűnben vétkesek
nek kell magunkat vallani, még azok
ban is, amelyekről nem tudunk. Ezt 
tesszük a Miatyánkban is. A  magán
gyónásnál azonban csak azokat a bű
nöket kell megváltanunk, amelyekről 
tudunk és amelyek terhelik lelkünket. 
Zsolt 19, 13; 139, 4.

69. Hogyan kapsz bűnbocsánatot a gyónásban?
A gyónásban úgy kapok bűnbocsá
natot, hogy a lelkész Krisztus rende
lése szerint hirdeti bűneim bocsánatát, 
s ezt úgy fogadom tőle, mint Istentől 
magától.
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A  bűnbocsánat elfogadása arra köte
lez, hogy én is bocsánatot kérjek azok
tól, akik ellen vétkeztem, készségesen 
megbocsássak az ellenem vétkezőknek 
és Istentől tanait szeretettel munkál
jam a megbékélést az emberek között. 
Mt 18, 21— 35.

Olvassuk el együtt Zsolt 51.

70. Mire kötelez a bűnbocsánat elfogadása?

JEGYZET
Egyházunk rendje szerint az úrvacsorához járulók 

előzetesen gyülekezeti gyónásban vesznek részt. A  
gyülekezeti gyónás alkalmával a következő kérdésekre 
kell feleln i:

Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra 
méltónak?

Felelet: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?

Felelet: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek 
ellened?

Felelet: Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? 

Felelet: Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a 
megtérő bűnösnek?

Felelet: Hiszem.

IX. ÜRVÁCSOKAT VEHETEK

71. Mi az úrvacsora?

Az úrvacsora Krisztus Urunk valósá
gos teste és vére kenyérben és borban. 
1 Kor 10, 16; Jn 6, 53.
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72. Hogyan rendelte Jézus Krisztus 
az úrvacsorát?
„A  mi Urunk Jézus Krisztus azon az 
éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe 
vette a kenyeret, hálát adott és meg
törte, tanítványainak adta és ezt 
mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem, amely tiértetek adatik. Ezt

+ S
cselekedjétek az én emlékezetemre. — 
Hasonlóképpen, miután vacsoráit, ke
zébe vette a poharat is, hálát adott, 
nekik adta és ezt mondta: Igyatok 
ebből mindnyájan, e pohár az új szö-
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vétség az én véremben, amely tiérte
tek és sokakért kiontatik bűnök bo
csánatára. Ezt cselekednétek az én 
emlékezetemre.”

73. Mit kapunk az úrvacsorában?
Az úrvacsorában Jézus Krisztus testét 
és vérét kapjuk és vele együtt életet 
és üdvösséget.

74. Hogyan vegyük az úrvacsorát?
Erősen bízzunk abban, hogy Jézus 
Krisztus teste értünk adatott halálra 
és vére értünk ontatott ki bűneink 
bocsánatára. Zsid 4, 16.

75. Hogyan készüljünk az úrvacsoravételre?
Az úrvacsoravételre komoly önvizsgá
lattal és gyónással készüljünk. 1 Kor 
11, 28.

JEGYZET

a) Az úrvacsora szentségét Jézus az utolsó 
vacsora alkalmával szerezte, a kereszthalála 
előtti éjszakán. A  zsidók páska-ünnepének elő
estéjén történt ez, amikor Izrael népe az Egyip
tomból való szabadulás emlékét ünnepelte. (Mt 
26, 17—30; Mk 14, 12—26; Lk 22, 7—20; 1 Kor 
11, 23—29.)

b) Az úrvacsorában Krisztus Urunk önmagát 
adja nekünk kenyérben és borban. A keresztség 
mellett ez a másik szentségünk.
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c) Az úrvacsora Krisztus Urunk értünk szen
vedett kereszthalálára emlékeztet. (1 Kor 11, 23.) 
— Ez a szentség is bizonysága annak, hogy 
mennyire szeret bennünket. Amit a prédikáció
ban fülünkkel hallunk, azt az úrvacsorában lát
hatjuk és magunkhoz is vehetjük. Ezért minden 
úrvacsoratétel nagy örömmel és hálaadással tölti 
el szívünket.

d) A  római egyház tanítása szerint az úrva
csorában a kenyér és a bor a papi áldás követ
keztében átváltozik Jézus testévé és vérévé. Jé
zus azonban nem szól a papi áldás ilyen hatá
sáról. A  római egyház tanítása szerint a misé
ben a pap feláldozza Jézus testét és vérét az 
ostyában és a borban, élők és holtak javára. Jé
zus azonban az úrvacsora szerzésénél nem szól 
a pap áldozatáról, csak önmaga odaadásáról. A 
római egyház tanítása szerint az átváltozott os
tyát mint oltári szentséget kell imádni, pedig 
Jézus nem azt mondja a szentségről, hogy azt 
imádjuk, hanem, hogy azt vegyük, együk és 
igyuk. — A református egyház a hangsúlyt arra 
teszi, hogy az úrvacsorában Jézus halálára em
lékezünk. A  kenyérben és a borban szerintük 
csak a hivők veszik Jézus testét és vérét, ezek 
is csak szellemileg. Mi ragaszkodjunk Jézusnak 
ehhez az igéjéhez: ez az én testem, ez az én 
vérem.

e) Mivel Jézus Krisztus az úrvacsorát hitünk 
erősítésére és táplálására rendelte, éljünk vele 
minél gyakrabban. Életveszedelemben, kísérté
sek között, betegségben vagy más szenvedésben, 
halálunk óráján nagy vigasztalást adhat az úr
vacsora.

Olvassuk el együtt: Csel 2, 42—47.
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X. BESZÉLHETEK ISTENNEL

76. Hogyan beszélhetsz Istennel?

Istennel imádságban beszélhetek.

77. Milyen parancsot és ígéretet adott Jézus 
az imádkozásra?

„Kérjetek és adatik nektek; keressetek 
és találtok; zörgessetek és megnyit- 
tatik nektek. Mert, aki kér, mind kap; 
aki keres, talál; és a zörgetőnek meg- 
nyittatik.” (Mt 7, 7— 8.)

78. Melyik imádságot tanultuk az Ür Jézus 
Krisztustól?

A  Miatyánkat. (Lk 11, 1— 13.)

79. Hogyan hangzik az Űrtói tanult imádság?

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 
szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el 
a Te országod! Legyen meg a Te akara
tod, mint a mennyben, úgy a földön is! 
A  mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma! És bocsásd meg a mi vét
keinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg min
ket a gonosztól! Mert Tied az ország és
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a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.”

80. Hány részből áll a Miatyánk?

A  Miatyánk a bevezetésből, hét kérés
ből és a befejezésből áll.

81. Mit kérünk az első három kérésben?

Az első három kérésben azt kérjük, 
hogy már most a földön Isten dicső
ségére élhessünk
— akaratának engedelmeskedve,
— egykor pedig Vele örökké.
Mt 5, 16; 1 Tim 2, 4— 6; Dk 12, 32.

82. Mit kérünk a negyedik kérésben?

A  negyedik kérésben azt kérjük, hogy 
Isten adja meg mindazt, amire a földi 
életben nekünk és embertársainknak 
szükségünk van. Jk 1, 17; Mt 4, 4.

83. Mit kérünk az utolsó három kérésben?

Az utolsó három kérésben azt kérjük, 
hogy Isten naponként bocsássa meg 
vétkeinket, adjon erőt megállni a 
kísértések között és oltalmazzon meg 
minden bajtól és veszedelemtől. Mt 6, 
14— 15; Jk 1, 12; 4, 7— 8.
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84. Mire biztat a Miatyánk bevezetése?

A  Miatyánk bevezetése arra bíztat, 
hogy olyan bizalommal kérjük Istent, 
mint édesatyánkat. Rm 8, 15.

85. Mit ígér a befejezés?

A  Miatyánk befejezése azt ígéri, hogy 
Isten megcselekszi mindazt, ami ja
vunkra válik és az Ő dicsőségét szol
gálja. Ezért egyedül Neki tartozunk 
hálaadással. 1 Krón 29, 11— 13.

í
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JEGYZET

a) Imádságainkban Isten elé visszük kérése
inket, hálát adunk jó adományaiért, dicsérjük 
Öt és magasztaljuk szent nevét. (Zsolt 50,14—15.)

b) Isten jól tudja, mire van szükségünk. Az 
imádság nem arra való, hogy erre ö t  kioktassuk. 
Sőt, imádság közben Isten maga tanít arra, hogy 
életünkben melyek a fontos és kevésbé fontos 
dolgok. (Mt 6, 8; 6, 33.)

c) Imádkozhatunk a magunk szavaival is, 
imádkozhatunk jó imádságos könyvből is. Az 
egyház nagy imádkozóinak imádságai segítsé
günkre lehetnek. Az imádkozást odaadással kell 
tanulgatnunk. (Rím 8, 26; Fii 4, 6—7.)

d) A  Zsoltárok könyve Izrael népének imád
ságos- és énekeskönyve volt. Jézus Krisztus 
gyakran imádkozta a zsoltárokat és Luther Már
ton is nagyon szerette ezt a könyvet. A  zsoltárok 
a keresztyén embernek is drága öröksége.

e) Mikor imádkozzunk? Kezdjük és végezzük 
a napot Isten nevében, imádsággal; imádkozzunk 
étkezés előtt és után. Általában mindig és min
denütt bizalommal fordulhatunk mennyei 
Atyánkhoz. (1 Thess 5, 17.)

f) Hol imádkozzunk? Imádkozhatunk magunk
ban, otthonunkban a családi áhítaton, a temp
lomban az istentiszteleten. Jézus azt ígérte: ahol 
ketten vagy hárman együtt vannak az Ö nevé
ben, ott van közöttük Szentlelkével, és ha egy 
akarattal kérik Öt, meghallgatja kérésüket. (Mt 
18, 19—20.)
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g) Jézus arra tanított, hogy az Ű nevében 
imádkozzunk menyei Atyánkhoz. (Jn 16, 23.) Ö 
is imádkozott tanítványaiért. (Jn 17.) Most is 
a mi egyetlen közbenjárónk. Más közbenjáróra 
(Szűz Mária vagy a szentek) nincsen szükségünk. 
(1 Tim 2, 15.)

h) Imádságaink végén az „Ámen” azt jelenti: 
igen, úgy legyen. Isten jó szívvel meghallgatja 
minden imádságunkat. Nem teljesíti azonban 
minden kérésünket, csak azokat, amelyek ja
vunkra vannak. Minden imádságunkhoz hozzá 
kell tennünk: Atyám, úgy legyen, ahogyan Te 
akarod.

Olvassuk el együtt: Mt 15, 21—28.

XI. CSELEKSZEM ISTEN AK ARATÁT

86. Hogyan él a Krisztusban hivő ember?

A  Krisztusban hivő ember cselekszi 
Isten akaratát. E nélkül senki sem 
üdvözülhet. Mt 7, 21; Jlk 2, 26.

87. Miért cselekszem Isten akartát?

Azért cselekszem Isten akaratát, mert 
parancsával kötelez rá, 
de azért is, mert hálás vagyok bűn
bocsátó kegyelméért és magam is fel
ismertem, hogy akarata jó.
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88. Honnan ismerjük meg Istennek azt az 
akaratát, amely megszabja életünk 
rendjét?

Istennek azt az akaratát, amely meg
szabja életünk jó rendjét, a Tízparan
csolatból ismerjük meg. 5 Móz 32, 
46—47; Zsolt 1; Mt 5 17— 18.

89. Hogyan hangzik a Tízparancsolat 
bevezetése?

A  Tízparancsolat bevezetése ez: „Én 
vagyok az Űr, a Te Istened.”
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90. Mi a Tízparancsolat bevezetésének 
tartalma?

A  Tízparancsolat bevezetésének a tar
talma nem parancsolat, hanem evan
géliumi kijelentés arról, hogy Isten 
a mi Istenünk.

91. Mire emlékeztet a Tízparancsolatnak
ez a bevezetése?

A  Tízparancsolatnak ez a bevezetése 
arra emlékeztet, hogy Isten mindig 
ad, mielőtt követel.

92. Mit kíván Isten az első parancsolatban?

Isten az első parancsolatban azt kí
vánja, hogy Öt mindennél jobban 
féljük, szeressük és Benne bízzunk — 
vagyis, hogy higgyünk Benne. Mt 6, 
24; 1 Jn 5, 2.

93. Mit kíván Isten a második 
parancsolatban?

Isten a második parancsolatban azt 
kívánja, hogy szent nevét hívjuk segít
ségül és dicsérjük. Ne mondjuk ki so
ha könnyelműen, rosszindulattal, vagy 
káromkodva. Mt 5, 33— 37; 7, 21.
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94. Mit kíván Isten a harmadik 
parancsolatban?

Isten a harmadik parancsolatban azt 
kívánja, hogy örömmel hallgassuk és 
tanuljuk igéjét. így szenteljük meg az 
ünnepnapot és így készüljünk a hét
köznapi munkára. Lk 11, 28; Jk 1, 22.

95. Mit kíván Isten a negyedik 
parancsolatban?

Isten a negyedik poroncsólatban azt 
kívánja, hogy tiszteljük és szeressük 
szüleinket. Becsüljük meg népünk fe
lelős vezetőit. Tiszteljük egyházi elöl
járóinkat. Imádkozzunk szüléinkért, 
népünk és egyházunk elöljáróiért. Dk 
2, 51; Mt 22, 21; Zsid 13, 17.

96. Mit kíván Isten az ötödik 
parancsolatban?

Isten az ötödik parancsolatban azt 
kívánja, hogy óvjuk és védjük minden 
embertársunk életét, testi épségét. 
Minden erőnkkel küzdjünk a háború 
veszedelme ellen, a népek megbéké
léséért és békés együttéléséért. Mt 5, 
21— 26; 43—48; 1 Jn 3, 15.
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97. Mit kíván Isten a hatodik 
parancsolatban?
Isten a hatodik parancsolatban azt 
kívánja, hogy testünk, lelkünk tiszta
ságát megőrizve készüljünk a házas
ságra. Házastársát pedig mindenki 
szeresse és megbecsülje. Mt 5, 27— 32; 
19, 3— 9; Ef 5, 22— 23.

98. Mit kíván Isten a hetedik parancsolatban?

Isten a hetedik parancsolatban azt 
kívánja, hogy becsületes munkával 
keressük kenyerünket. Embertársain
kat semmivel meg ne károsítsuk, sőt 
segítsük anyagi előmenetelüket. 1 Móz 
2, 15; Ef 4, 28; 2 Tess 3, 10.

99. Mit kíván Isten a nyolcadik 
parancsolatban?
Isten a nyolcadik parancsolatban azt 
kívánja, hogy ne hazudjunk, ember
társaink jó hírnevét be ne szennyez
zük, őket meg ne szóljuk, inkább se
gítsük becsületük megvédésére. Ef 4, 
25; Jk 4, 11; Pt 4, 8.

100. Mit kíván Isten a kilencedik és 
tizedik parancsolatban?
Isten a kilencedik és a tizedik párán
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csolatban azt kívánja, hogy ne irigy
kedjünk, hanem megelégedéssel, bé
kességben éljünk. 1 Móz 39, 7— 18; 
1 Tim 6, 6— 10.

101. Mit mond Isten ezekről 
a parancsolatokról?

Isten megáldja azokat, akik megtart
ják parancsolatait: viszont megbünteti 
azokat, akik vétkeznek a parancsola
tok ellen. 5 Móz 30, 19— 20.

102. Mit ígér Isten ezekben 
a parancsolatokban?

Isten azt ígéri, hogy nem hagy ben
nünket magunkra, mert Ö Jézus 
Krisztus által mennyei Atyánk, mi 
pedig életünkben, halálunkban Övéi 
vagyunk. Mt 28, 20; Rm 14, 7— 8.

JEGYZET

a) A keresztyén élet istentisztelet, mert egész 
életünkkel, minden cselekedetünkkel Istennek 
kell szolgálnunk, az Ö dicsőségére és ember
társaink javára. —■ Erre az életünket betöltő 
istentiszteletre készülünk elő az istentiszteleten, 
a bibliaórákon, általában minden alkalommal, 
amikor Isten igéjével és az úrvacsorával táp
láljuk és erősítjük hitünket.
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b) Különös kiváltságunk az, hogy Istent 
Atyánknak szólíthatjuk. A  második parancsolat 
arra biztat, éljünk a lehetőséggel.

c) Életünk idejét Isten adta. Ezért azt akarja, 
hogy jól használjuk fel: munkára, embertársaink 
javára. Az ünnepnapot pedig azért rendelte, 
hogy akkor erőt gyűjtsünk. Erőt Isten igéjének 
hallgatásából és a józan pihenésből meríthetünk.

d) Az ünnepnapokon istentiszteletre gyüleke
zünk. Az istentiszteleten Urunk szól hozzánk igé
jében, mi pedig énekkel és imádsággal válaszo
lunk.

e) Isten gondviselő munkájának különösen 
fontos eszközei szüléink és elöljáróink. Általuk 
Isten nemcsak gondoskodik rólunk, hanem kor
mányoz és irányít bennünket.

f) Az ötödik parancsolatban Isten minden em
ber életét és békességét védelmezi. Jézus arra 
tanít, hogy a parancsolat betöltését szívünkben 
kezdjük meg: ne gyűlölködjünk, ne szidalmaz
zunk senkit, sőt szeressünk mindenkit. (Mt 5, 
21—26; 43—48.)

g) A  hetedik parancsolat ellen az is vétkezik, 
aki kizsákmányolja embertársait, vagy mások 
munkájából akar megélni. — A  köztulajdont 
éppúgy meg kell becsülnünk, mint személyes 
javainkat. Aki hanyagul végzi munkáját, meg
károsítja embertársait.

h) A  kilencedik és tizedik parancsolat arra 
figyelmeztet, hogy minden parancsolat betölté
sének a gyökere a szívünkben van. A  gonosz kí
vánságának kell ellenállnunk és szívbéli szeretet
tel kell lennünk minden embertársunk iránt.
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i) A jó cselekedetek hitünk gyümölcsei. Ügy 
teremjenek életünk fáján, mint jó fán a jó gyü
mölcsök. (Mt 7, 16— 19.)

Olvassuk el együtt: Mt 19, 16—30; 1 Kor 13.

XII. ISTEN M INDENT MEGÚJÍT

103. Mit jelent az, hogy életedben és 
halálodban Istené vagy?

Életemben és halálomban Istené va
gyok, azt jelenti, hogy szeretetétől még 
a halál sem szakíthat el, mert szerete- 
te erősebb a halálnál. Rm 8, 38— 39.

104. Hogyan mutatta meg Isten, hogy 
az Ö szeretete erősebb a halálnál?

Isten úgy mutatta meg, hogy szeretete 
erősebb a halálnál, hogy feltámasz
totta Jézus Krisztust s Vele együtt 
feltámaszt minket is. Jn 5, 25—26.

105. Mikor lesz a halottak feltámadása?

A halottak feltámadása akkor lesz, 
amikor Jézus Krisztus dicsőségesen 
visszajön. Kol 3, 4; 1 Kor 15, 22— 23.

106. Hogyan támadnak fel a halottak?

A  halottak úgy támadnak fel, ahogyan 
Jézus Krisztus is feltámadott: való
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ságos, de megdicsöült testben. 1 Kor 
15, 52— 54; Fii 3, 21.

107. Miért jön vissza Jézus Krisztus Urunk 
isteni dicsőségben?

Jézus Krisztus Urunk azért jön vissza 
isteni dicsőségben, hogy ítéljen élők 
és holtak felett, eltörölje a bűn vala
mennyi következményét és mindent 
újjáteremtsen. Mt 16, 27; 2 Pt 3, 13.

108. Mi történik az ítéletben?

Az ítéletben mindnyájunknak meg 
kell jelennünk Krisztus színe előtt és 
számot kell adnunk cselekedeteink
ről. Urunk az igazakat magához hívja 
örök életre, a gonoszokat pedig elta
szítja kárhozatra. 2 Kor 5, 10; Mt 7, 
24—27.

109. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus 
mindent újjáteremt?

Jézus Krisztus mindent újjáteremt: ez 
azt jelenti, hogy az újjáteremtett vi
lágban nem lesz többé bűn és ezért 
nem lesz szenvedés és halál sem. Az 
ember és minden teremtett lény töké
letes békességben élhet Istennel és 
egymással. Jel 21, 1—5; Rm 8, 21.

4* 51



110. Hogyan várja a keresztyén egyház 
visszatérő Urát?

A  keresztyén egyház visszatérő Urát 
örvendező reménységgel és a világban 
való hűséges szolgálattal várja. Csel 1, 
11; Mt 25, 1— 30.

111. Hogyan foglalja össze és vallja meg a 
keresztyénség az Atya, Fiú, Szentlélek 
Szentháromság Istenben való hitét?
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vetett hitét az ősi Apostoli Hitvallás 
szavaival vallja meg:



Hiszek egy Istenben,
Mindenható Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében.

Hiszek a Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett,
alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadott halottaiból,
felment a mennyekbe,
ott ül Istennek, a mindenható Atyának

jobbján,
ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat.

Hiszek a Szentlélekben,
egy keresztyén anyaszentegyházat,
szenteknek közösségét,
bűnöknek bocsánatát,
testnek feltámadását
és az örök életet

Ámen.
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JEGYZET

a) Krisztus Urunk most láthatatlanul, Szent- 
leikével kormányozza egyházát. Egyszer azonban 
ígérete szerint visszatér. Akkor megmutatja tel
jes isteni dicsőségét, amit az Atya adott Neki. 
— Hogy ez mikor lesz, azt nem tudjuk. Ezért té- 
velyégnék, akik ki akarják számítani Krisztus 
Urunk visszajövetelének időpontiát. (Az ádven- 
tisták, millenisták, pünkösdisták, Jehova tanúi 
stb.)

b) Krisztus Urunk feltámadásával megmutatta 
Isten, hogy a halottak valóságos testben támad
nak fel. Vagyis igazi emberi életet ajándékoz 
nekünk. Ez a test azonban más lesz, mint mos
tani testünk. Romolhatatlan és dicsőséges, mert 
bűn nélkül való.

c) Halottaink Isten irgalmas kezében vannak 
s ezért békességben nyugosznak. Ez a keresztyén 
ember vigasztalása és reménysége gyászának fáj
dalmában. Erről a reménységről és a feltáma
dásban való hitünkről teszünk bizonyságot min
den temetés alkalmával.

d) A  keresztyénség hitét kezdettől fogva ün
nepélyes hitvallásokban foglalta össze. Legré
gibb hitvallásunk az Apostoli Hitvallás, amely az 
apostolok korának hitét foglalja össze az Atya 
Fiú, Szentlélek egy Istenről.

Olvassuk el együtt: Mt 25, 31—46.
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ISMERJÜK MEG A Z  EGYHÁZ  
TÖRTÉNETÉT!

1. Az első keresztyének élete

Jézus Krisztus egyházának magvát a 
tizenkét tanítvány alkotta. Péter volt az 
első, kit követett András, Jakab, János, 
Fülöp, Bertalan és Tamás. Máté, Jakab, 
Simon, Taddeus és Júdás. — Így nevezi 
őket rendre a Szentírás. Őket készítette 
fel Jézus arra a hivatásra, hogy az egyház 
kicsi magva terebélyes fává növekedjék. 
Az egyháznak a tagjai azok, akik az apos
tolok tanítása alapján állnak, tehát azok, 
akik hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus 
az Isten Fia, a mi Urunk és Megváltónk.

Ennek a tanításnak volt az eredménye, 
hogy sokan hittek úgy, mint az apostolok 
hittek. Amikor megismerték Krisztust, 
mint Megváltójukat, és megkeresztelked- 
tek, akkor keresztyénekké lettek.

Az első keresztyének eleinte a zsidók 
közül kerültek ki. Jóval az első század 
vége előtt pogányok is nagy számmal 
lettek keresztyénekké.

Istentiszteleteiket vasárnap tartották, 
mert a keresztyének erre a napra úgy em-
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fékeznek vissza, mint Jézus feltámadása 
napjára.

Milyenek voltak az első keresztyének 
és milyen életet éltek? A  legnagyobb 
részük egyszerű munkás vagy rabszolga 
volt. A  megélhetésért keményen megdol
goztak, és egyszerű életet élték. De volt 
néhány jómódú férfi és asszony, és néhá- 
nyan a magasabb társadalmi osztály ne
veltjei voltak. Az istentiszteleten azon
ban mind egyenrangúak voltak. Akár 
gazdag, akár szegény, szabad vagy rab
szolga, zsidó vagy pogány, mind testvérnek 
érezte magát a Krisztusban. (Jn 13, 35.) 
Mindig vendégszeretők voltak, otthonaikba 
befogadták és elszállásolták az utasokat. A  
szegényekről és szűkölködőkről gondos
kodtak. Lehetőleg gondját viselték az 
özvegyeknek, árváknak, betegeknek és 
szegényeknek. (Csel 2, 45; 4, 32-—37.)

2. A  pápaság kialakulása

Egyik század a másik után telt el, és 
az evangélium mind beljebb és beljebb 
jutott Európába.

Egyesek a hittérítők közül püspökök
ké lettek. Mivel Róma a birodalom fővá
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rosa volt, a római püspök tekintélye a többi 
püspök fölé emelkedett. A  római püspök 
most már arra törekedett, hogy a földön 
élő egész keresztyén egyház feje legyen. 
És mint ilyen, igényelte a maga részére 
a pápai címet. Kijelentette, hogy Krisztus 
Szert Pétert az apostolok vezetőjévé tette.

A  megváltozott tanítás elhomályosí
totta az evangéliumot. Az apostolok szerint 
csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket és 
Jézus azért jött, hogy azt az örömhírt hoz
za, hogy Isten kegyelmes, és kész megbo
csátani a bűnöket. De most az egyház azt 
tanította, hogy Krisztus ezt a hatalmat a 
pápának adta. A  bűnnek a következmé
nyeitől csak úgy szabadulhatunk meg, ha 
bizonyos „jó cselekedeteket” hajtunk vég
re, amelyeket az egyház előír.

Európában a pápa az egyház m'a lett, 
sőt az uralkodók is alávetették magukat 
tekintélyének. Egyedül keleten tagadta 
meg az egyház ennek az uralkodási jognak 
az elismerését.

3. A  nagy egyházszakadás

IX. Leó pápa 1054-ben háromtagú fő
papi küldöttséget indított útnak Konstanti- 
nápolyba. A  pátriárkához intézett levelé
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ben a pápa hangsúlyozta, hogy „a római 
egyház feje és anyja minden más egyház
nak” . Miután a pápai hatalmi igény be
jelentése visszautasításra talált Konstanti
nápolyban; a pápa főpapi követei 1054 
nyarán hivatalos kiátkozási iratot tettek 
le a konstantinápolyi Sophia-templom 
oltárára. Erre azután Mihály konstanti
nápolyi pátriárka, Kelet többi pátriárkái
val együtt kiátkozta a római pápát. Ezzel 
véglegessé vált a szakadás a keleti és nyu
gati egyház között.

Kialakult az ortodox egyház, amely 
főleg a szláv népek körében és a Közel- 
Keleten terjedt el.

4. Az egyház reformációjának előkészítői

A francia Wald Péter, az angol Wiclif 
János és követőik már a középkorban az 
egyház tanításának és életének megtisztí
tásáért küzdöttek. Száz évvel a lutheri 
reformáció megindulása előtt Húsz János 
prágai lelkész tételei már követelték a 
Szentírás egyedüli tekintélyének elisme
rését, az igehirdetés szabadságát a pápás 
kötöttségektől, az úrvacsorának mindkét 
szín alatt történő kiszolgáltatását, az egy
házi élet alapos reformációját. Húsz János
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reformátori törekvése találkozott az elnyo
mott néprétegek szabadságvágyával is. 
Mikor a konstanci zsinat Zsigmond király 
védelmet biztosító levele ellenére, hitszegő 
módon máglyahalállál kivégeztette Huszt 
1415-ben, megindult a huszita felkelés. A 
cseh nép a két szín alatti úrvacsorát jel
képező kelyhet festette zászlaira, s meg
indult elnyomói ellen. 1436-ig tartottak 
a császárok és a pápák zsoldosai ellen foly
tatott huszita szabadságharcok.

5. Luther megtalálja az evangéliumot

Luther Márton 1483. november 10-én 
született Eislebenben. Szülei — Luther 
János és Ziegler Margit — egyszerű em
berek voltak. A  középkori szellemi meg
kötöttségek egész sora uralkodott az ifjú 
Luther életén. Ezek között a legfőbb a ró
mai egyháznak való feltétlen engedelmes
ség volt. Ez az élet minden területét átha
totta. Ebben a vallásos légkörben nevelke
dett Luther Márton.

1505. július 17-én bezárult Luther 
Márton mögött az erfurti ágostonrendi 
szerzetesek kolostorának kapuja. A  legjobb 
szerzetesként küzdött Luther a kolostor
ban üdvösségéért.
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Égő vággyal nyúlt a Szentíráshoz. A  
kolostorban ez vált legfőbb olvasmányává. 
A  holt betűk megelevenedtek Luther előtt.

Isten elkezdte Luthert reformálni. 
Még akkor eszébe sem jutott Luthernek 
szembeszállni a középkori egyházzal, de 
már magában véve azzal a ténnyel, hogy a 
középkori egyház tekintélye helyett ma
gára Krisztusra figyelt, önkéntelenül is le
tért a középkori vallásosság útjáról.

A  Szentírás egyre tisztább és helye
sebb megértésével találta meg Luther az 
evangéliumot, Isten vigasztaló örömüze
netét.

6. Luther harca az igaz bűnbánatért

Luther mint wittenbergi teológiai ta
nár, a Szentírás magyarázatát tanította. 
Kénytelen volt öszehasonlítást tenni a 
Szentírás igéje és a középkori egyház taní
tása között. Megdöbbenve tapasztalta a ki
áltó ellentétet.

A  katolikus egyház azt vallotta, hogy 
Krisztus és a szentek érdemeinek fölös
legében kimeríthetetlen kincstárt örökölt 
az egyház s ebből a pápa tetszése szerint 
osztogathat meghatározott feltételek mel
lett mindenkinek.
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A  pápák kihasználva a középkorban 
elért óriási hatalmukat, egyre nagyobb 
mértékben bocsátották áruba a szentek 
„érdemeit” , saját kincstáruk megtöltésére. 
Roppant nagy számban bocsátottak ki le
veleket, különböző árakon, amelyek a ve
vőt biztosították, hogy hamarabb kerül ki 
a tisztító tűzből, és előbb mehet a menny
országba.

Luther már 1516-ban értesült a hír
hedt Tetzel bűnbocsánatcédula-árusi üzel- 
meiről. Tetzel működésére jellemző, hogy 
pénzesládájára ez volt felírva:

„Amikor a pénz a perselybe’ csörren,
a lélek a tűzből a mennybe röppen.”
Luther mélyen felháborodott Tetzel 

kufárságán. Helyénvalónak látta, hogy 
nyíltan fellépjen a hamis tanítás és gonosz 
magatartás ellen. Erre a célra éppen mind
szentek napját választotta, amelyet Wit- 
tenbergben is nagy tömegek ünnepeltek 
meg. A  megelőző napon 1517. október 
31-én délben kiszegezte a vártemplom aj
tajára a híres 95 tételt, amelyben megtá
madta a bűnbocsánattal való kereskedést, 
de közvetve vagy közvetlenül megtámadta 
a pápa korlátlan hatalmát és feltétlen te
kintélyét is.
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A reformáció indító oka tehát elsősor
ban az Isten igéjéhez való hűség volt. A  
Szentírás mindenek fölé helyezése Luther
nek a legfőbb reformátori cselekedete. Ez 
már magában véve is ellene mondott a 
pápai hatalomnak és tekintélynek. Ez volt 
a reformáció teológiai indító oka. A  Szent
íráshoz való hűség természetesen evangé
liumi magatartást is követelt, s ezért 
szükségképpen ellentétbe jutott Luther 
a középkori egyház romlottságával.

A  széles tömegek körében óriási vissz
hangra talált Luther bátor fellépése a kö
zépkori egyház romlottságával szemben. A 
wittenbergi vártemplom 95 tétele a világ
történelem egyik legnagyobb folyamatát 
indította el.

7. „A  egyháznak reformációra van 
szüksége”

„Az egyháznak reformációra van 
szüksége, és ez nem egy embernek, a pá
pának, nem is a bíborosoknak a dolga, 
amint ez a legutóbbi zsinaton bebizonyoso
dott, hanem az egész keresztyénség ügye, 
sőt egyedül Istené” — írta Luther a 95 
tételhez fűzött magyarázatában.
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Luther a Szentírással kezében vitatta, 
hogy a szentek érdemeit a pápaság mások
nak adományozhatná. Majd kifejtette, 
hogy a szentek nem saját érdemeikért, ha
nem egyedül Isten kegyelméből üdvözül- 
tek.

Maga írja: „Egyetlen örömöm és bol
dogságom azt látni, hogy az igazság győz.” 
Kész lett volna tanítását is visszavonni, ha 
az igéből bebizonyították volna szavai 
helytelenségét. A  helyesen értelmezett 
Szentírás igazsága mellől azonban nem 
tántoríthatták el.

8. Luther a wormsi birodalmi gyűlésen

A  római pápa kiátkozta az Isten igéjé
nek engedelmeskedő dr. Luther Mártont. 
A  német császár pedig kész lett volna a 
pápai ítéletet végrehajtani, ha nem félt 
volna a közfelháborodástól. Ezért a császár 
a birodalmi gyűlésre akarta hárítani a fe
lelősséget a pápai átok végrehajtásáért, 
Luther megégetéséért.

A  pápa ígéretekkel kecsegtette V. Ká
roly német császárt, ha Luthert elteszi láb 
alól. A  nép azonban országszerte letépte a 
Luther iratainak olvasását eltiltó császári 
rendeletet a templomok ajtajáról.
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A  császárt mindez óvatosságra intette. 
Luthert meghívta a wormsi birodalmi 
gyűlésre azzal, hogy könyveit meg fogják 
vizsgáim. A  császár megígérte, hogy Lu
thernek semmi bántódása sem fog esni.

1521. április 16-án délelőtt érkezett 
meg Luther Wormsba. A  tanácsteremben 
fényes látvány tárult Luther szeme elé. 
Ötezer embernél többen voltak beim min
denféle nemzetből. Voltak ott németek, 
olaszok, spanyolok, sőt magyarok is. Közé
pen, a trónon ült királyi bíborba öltözve 
V. Károly császár, mellette testvére, Fer- 
dinánd herceg. A  császári trón előtt egy 
asztalon feküdtek Luther iratai.

Luther hatalmas beszédben igazolta, 
hogy miért nem vonja vissza tanítását. 
Lenyűgöző szava olyan hatást váltott ki, 
hogy a császári megbízott jónak látta be
szédében megállítani, hogy a közhangula
tot ne tudja megnyerni. Mikor rövid vá
laszt kértek tőle, Luther ezt felelte: „Jól 
van tehát! Mivel császári felséged és ke- 
gyelmességtek rövid választ követelnék, 
adok olyat, amelynek sem szarva, sem 
foga nincs: ha csak a Szentírás bizonyos
ságával vagy világos észokokkal meg nem 
győznek (mert én a pápának és a zsinatnak
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magában nem hiszek, mivel nyilvánvaló, 
hogy azok gyakran tévedtek és egymásnak 
ellene mondottak), lelkiismeretem Isten 
igéjének foglya, semmit vissza nem von
hatok, és nem is akarok, mert nem ajánla
tos és nem tanácsos bármit is a lelkiisme
ret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem 
tehetek. Isten segítsen engem! Ámen!”

9. Az ágostai vallástétel

V. Károly 1530-ban Augsburgba (ma
gyarosan: Ágostéba) hívta össze a biro
dalmi gyűlést.

Lutheren még rajta volt a birodalmi 
átok. Kóburg várát nem hagyhatta el, csak 
onnan kísérhette figyelemmel az ágostai 
eseményeket. A  császár elé készített hit
cikkeket sem ő írta, hanem barátja és ta
nártársa, Melanchthon Fülöp. A  hitcikkek
nek mind a 28 tétele a Biblia igazságát 
tükrözi, amikor az Istenről, eredendő bűn
ről, Isten Fiáról, megigazulásról, úrvacso
ráról, gyónásról, bűnbánatról, szentségek
kel való élésről, egyházi rendről, szertar
tásokról, világi dolgokról, Krisztusnak az 
ítéletre való eljöveteléről, szabad akarat
ról, a bűn okáról, jó cselekedetekről, a 
szentek tiszteletéről szól.
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A felolvasás után kijelentette V. Ká
roly, hogy a cikkeket végighalgatta, s 
azokról később fog dönteni.

A  hitcikkek tehát nem emelkedtek ha
tározattá az ágostai birodalmi gyűlésen. A  
birodalmi gyűlés végeredményben is el
vetette, de nem vetették el nagyszámú alá
írói. S nem vetik el mindmáig azok, ákik 
a hitcikkeket hitvallásuknak ismerik el.

Azóta az Ágostai Hitvallás nagy utat 
tett meg. A  világ evangélikus egyházai 
legtekintélyesebb hitvallási iratának a 
rangjára emelkedett. Hazánkban évszáza
dokon át ez volt egyházunk hivatalos elne
vezése: „Ágostai hitvallású evangélikus 
egyház.”

10. Luther gyülekezetépítő munkája

a) A  bibliafordító
A  nép nyelvén megszólaló ige, a nép 

nyelvére lefordított Szentírás, a nép nyel
vén tartott istentisztelet — ezek voltak 
a szükségképpeni következményei a refor
mációnak, amely minél szélesebb mérték
ben akarta közkinccsé tenni az Isten igé
jét.

1522. szeptemberében jelent meg Lu
ther Újszövetség fordítása. Az egész Biblia
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lefordításával 1534-ben lettek készen Lu
ther és munkatársai.

Luther bibliafordításával páratlan 
kincs birtokába jutott a német nép. Olyan 
elevenen és hűen szólaltatta meg az igét, 
mintha a próféták és apostolok is németül 
szóltak volna annak idején.

b) Az igehirdető

Luther bátor reformátor! cselekedete 
volt, hogy kilépett a népet semmibe vevő 
középkori szemléletből.

„A  legjobb prédikátorok azok, akik a 
népet a legegyszerűbb módon, minden 
bölcselkedés nélkül tanítják, amint Krisz
tus is így tanított, amikor példabeszédeket 
mondott,, -— írja Luther. Ö nem a tudó
soknak akart prédikálni, hanem a temp
lomajtóban álló egyszerű embernek.

c) A  vallástanító

A  Kis Kátét azért írta meg Luther 
Márton, mert egy iskolai látogatásakor 
észrevette, hogy iá tanulók nagyon elma
radtak a keresztyén hit ismeretében és a 
keresztyén élet gyakorlásában. Segíteni 
akart a bajon. Ezért a Tízparancsolatot, 
a Miatyánkot, az Apostoli Hitvallást, a
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keresztséget és az úrvacsorát alapos ma
gyarázatokkal látta el. Mindezt egy köny
vecskében foglalta össze. A  könyvecske 
a Kis Káté. Aki ezt elolvassa, különösen 
pedig, ha jól meg is tanulja, röviden, de 
nagyon alaposan megismeri egyházunk 
tanítását és az evangélikus kereszrtyénség 
hitét.
d) Az énekszerző

Összesen 37 éneket írt Luther. Ezek 
közül négy teljesen önálló, a többit pedig 
bibliai minták, középkori latin énekek és 
német népénekek nyomán készítette. 
Énekköltészete is azt mutatja, hogy a múlt 
evangéliumi értékű hagyományaitól nem 
szakadt el.

Luther nemcsak szövegszerző, hanem 
dallamköltő is volt. Kortársa, Sachs, 
nürnbergi költő, „wittenbergi fülemülé
nek” nevezte Luthert.

e) A  családapa
A  reformáció szakított a papi nőtlen

ség pápai parancsával és a reformáció 
munkásai, amint Isten elrendelte, tiszta 
családi életet éltek. 1525-ben maga Luther 
Márton is megházasodott, és családi élete 
telve volt tiszta és szent örömökkel.
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Felesége Bóra Katalin volt. Isten meg
áldotta házasságukat. Hat gyermekük szü
letett.

Boldog és munkában eltöltött élet után 
1546-ban halt meg dr. Luther Márton 
szülővárosában, Eislebenben.

11. Az evangélikus hitvallási iratok

Az Ágostai Hitvallás felolvasásának 
(1530. június 25.) ötvenéves évfordulóján 
(1580. június 25.) adták ki német nyelven 
és hirdették ki ünnepélyesen az evan
gélikus egyház hitvallási iratainak teljes 
gyűjteményét, a Konkordia Könyvet.

A  Konkordia Könyv magában foglalja 
az egyetemes hitvallásokat és a kifejezet
ten lutheri hitvallásokat. Az egyetemes 
hitvallásokon keresztül egyházunk bizony
ságot tesz saját, egyetemes, ökumenikus 
jellegéről és igényéről. Ezek a hitvallások 
egybefűznek minket a világkeresztyénség- 
gel, minden egyházzal.

Egyetemes hitvallási iratunk az Apos
toli Hitvallás vagy „Hiszekegy” , amelyet 
minden vasárnapi istentiszteleten együtte
sen elmondunk, — a Niceai Hitvallás, 
amely a Szentháromságról vallott hitünket 
foglalja össze, és az Athanásius-féle vagy
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Kalkedoni Hitvallás, amely a Jézus Krisz
tus személyéről szóló tanítást rögzíti.

A  három egyetemes hitvallási iratot a 
Konkordia Könyvben az evangélikus hit
vallási iratok követik. Ezek között első 
helyen áll az Ágostai Hitvallás, egyházunk 
legnagyobb tekintélyű hitvallási irata. Ez 
a hitvallás a katolikus részről támadókkal 
szemben az Apológiában, az Ágostai Hit
vallás Védelmében nyert további kiszélesí
tést és magyarázatot. Mindkét hitvallás 
Melanchthon Fülöp alkotása, de természe
tesen az egész lutheri keresztyénség hit
beli meggyőződését fejezi ki. Hitvallási 
irataink közül Luthertől származnak a 
Schmalkaldeni Cikkek, melyekben határo
zott hangon foglalja össze azt az evangéli
kus tanítást, amelyből egyházunk betűnyit 
sem enged. Luther Kis- és Nagykátéja év
századok óta állandó vezérfonala nemcsak 
a kicsinyek, hanem a felnőttek hitbeli taní
tásának. Nagy elterjedtségük és népszerű
ségük oka, hogy a káték a keresztyén hit 
gyakorlati megvalósításáig, a keresztyén 
életfolytatás alapjáig nyúlnak le, s adnak 
világos útbaigazítást.

Hitvallási irataink sorában legutoljára 
keletkezett (1577) az Egyességi Irat (For
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mula Concordiae), amely —  mint neve is 
mutatja — az evangélikus egyház tanítási 
egységének érdekében jött létre.

Ezeket a hitvallási iratokat foglalták 
össze egy teljes gyűjteményben, s adták ki 
könyvben.

A magyar evangélikus egyház kezdet
től fogva megbecsülte hitvallási iratainkat. 
Természetesen sohasem állította azokat 
a Szentírás fölé, de világosan látta, hogy 
mennyi segítséget jelentettek a történelmi 
evangélikus egyház kialakulásában és 
megszilárdulásában. Lelkészeink felszente
lésükkor évszázadok óta tesznek esküt a 
Szentíráshoz és hitvallási irataink tanítá
sához való hűségükre. Híveink ennek 
nyomán tanulják és hallgatják egyházunk 
szavát.

12. A  reformáció Magyarországon

Miután Luther 95 tételét a witten
bergi vártemplom ajtajára 1517. október 
31-én kiszögezte, azok kinyomtatva csak
hamar elterjedtek egész Európában. Elju
tottak hazánkba is.

A  római egyház nem nézte közönyö
sen a reformáció gyors hódítását, hanem
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mindent megtett, hogy az egy ház ja vitást 
mindjárt keletkezésekor elfojtsa. Azonban 
a magyar ifjak szorgalmasan kijártak a 
wittenbergi egyetemre Luther és Me- 
lanchthon hallgatására.

Luther magyar tanítványai közül a 
legjelentősebb Dévai Bíró Mátyás. A nép 
mint a „magyar Luther” -t emlegette.

Dévai Bíró Mátyáson kívül sok neves 
magyar igehirdető szolgálta a reformáció 
ügyét.

Ezeknek a reformátoroknak és még 
sok más igehirdetőnek a szolgálata nyomán 
honosodott meg az evangélikus egyház 
Magyarországon. Az evangélikus egyház 
létrejötte a megújult igehirdetésben való
sult meg, amit a gyülekezet hittel elfoga
dott. Így a megszűnt mise helyett a vasár
nap délelőtti istentisztelet került a hitélet 
középpontjába. Ennek pedig legfőbb alkotó 
része az igehirdetés volt. Az istentisztele
ten teljesen érvényesült a nép anyanyelve. 
Az úrvacsorát két szín alatt szolgáltatták 
ki, az egyházi tanításban az Isten igéjé
hez való hűség érvényesült, lutheri szel
lemben.
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13. A  szabadságharcok és a magyarországi 
protestantizmus

A hatalmát visszaállítani akaró kato
likus főpapság szoros fegyverbarátságot 
kötött a magyar népet elnyomó bécsi ud
varral és a magyar nagybirtokos osztály
nál.

Bocskai István erdélyi fejedelem győ
zelmeinek oka az volt, hogy a magyar tár
sadalom minden osztályát a nemzeti füg
getlenségért és vallásszabadságért folyta
tott harc zászlaja alá tudta vonni.

Bocskai után Bethlen Gábor, a kiváló 
erdélyi fejedelem állt a Habsburgok elleni 
küzdelem élére.

Bethlen Gábornak a művét folytatta 
utóda, í. Rákóczi György erdélyi fejede
lem.

A  magyar protestáns egyháztörténet
nek a legszomorúbb lapjai azok, amelyek 
I. Lipót uralkodásával kapcsolatosak.

A  protestánsok vallásszabadságuk biz
tosítását II. Rákóczi Ferencben látták, hi
szen a protestantizmusnak már akkor is 
évszázados tapasztalatai voltak arról, hogy 
az ige háborítatlan, tiszta hirdetésének
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lehetősége, a vallásszabadság biztosítása 
elválaszthatatlanul összefügg a nemzeti 
függetlenséggel, a szabadság kivívásával.

14. Egyházunk 1848-ban

Az evangélikus egyház három évszá
zadon át együttműködött a nemzeti füg
getlenségre irányuló küzdelmekkel. Nem 
történhetett ez másként 1848-ban sem.

A március 15-i pesti forradalom tűzbe 
hozta az egyházi sajtót is. A  Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap március 19-i számá
nak homlokzata nagy betűkkel hirdeti: 
„A  sajtó szabad!”

Egyházunk népe előtt a püspökök jár
tak elöl jó példával. Közülük is kiemelke
dik Haubner Máté dunántúli püspök, győri 
lelkész.

1848 hősies esztendejében egyházunk 
vezetői és tagjai bebizonyították, hogy 
méltók egyházunknak már akkor is 300 
évre visszatekintő haladó hagyományaihoz. 
Evangélikus egyházunk a magyar néppel 
való egységét 1848-ban is tettekkel bizo
nyította be.
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A  fasiszta háború Magyarországgal 
együtt evangélikus egyházunkat is mérhe
tetlen pusztulásba és szenvedésbe sodorta. 
Templomaink, paplakjaink, gyülekezeti 
házaink úgyszólván mindegyike megsérült 
többé-kevésbé, nem egy pedig teljesen 
tönkrement.

Újjáépített és szebbé tett templomaink 
s egyházi épületeink tanúsítják és bizo
nyítják egyházunk magára találását, sza
bad, erőteljes, építő életét. Ugyanakkor 
ezek a templomok tanúsítják és bizonyít
ják mindenki előtt, hogy templomépítő 
híveink nem akarnak újabb rombadöntött 
templomokat és kiégett lelkészlakokat.

Ahogyan egyházi életünk megtisztult 
a politikai reakció tehertételétől, úgy vált 
egyre világosabbá a magyar demokratikus 
köztársaság kormányával való megegyezés 
lehetősége, sőt szükségessége.

Az 1948-ban megkötött Egyezmények
nek lényegében két alapgondolata van. Az 
egyik az egyházak — itt közelebbről a ma
gyarországi evangélikus egyház — számára 
nyújtott teljes vallásszabadság. Mindebből 
végeredményben az tűnik ki, hogy az 
állam a szocializmusban az együttműkö

15. E g y h á z u n k  a  M a g y a r N é p k ö z tá rsa sá g b a n
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désre nyújt kezet az egyháznak. Jóllehet, 
az állam „nem keresztyén állam” , de fel
tétlenül békét akar az egyházzal, s az 
Egyezményből is láthatóan mindent meg
tesz ennek a békének fenntartása érdeké
ben.

Ehhez kapcsolódik az Egyezmény má
sik alapgondolata. Egyházunk tanítása 
alapján az állampolgári hűség keresztyén 
kötelességünk. A  Szentírás szerint az ál
lami felsőbbséget Isten rendelte, hogy az 
ország belső békéjét, rendjét, az állampol
gárok nyugodt munkáját biztosítsa, őrköd
jék az igazság felett és a kezében levő ha
talommal megtorolja a gonoszt. Ha az ál
lam azon fáradozik, hogy elősegítse az em
berek egymásért dolgozó, zavartalan építő 
munkáját, ennél a funkciónál fogva Isten 
szolgálatában áll. Az egyház azért imádko
zik, hogy a világi felsőbbség betöltse ezt a 
rendeltetését.

Egyházunk közjogi helyzetében to
vábbi lépést jelentett 1949-ben Alkotmá
nyunk. Ez természetesen hazánk életében 
is döntő fontosságú esemény volt. Állami 
és társadalmi életünk alapvető átalakulá
sának összefoglalásaként alkotta meg az 
országgyűlés Népköztársaságunk alaptör
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vényét, az Alkotmányt. Az 54. § először 
valósítja meg a következetes lelkiismereti 
és vallásszabadságot. Másik korszerű lé
pése az egyház és állam szétválasztása. 
Ezeket a haladó vívmányokat megnyugvás
sal és bizakodással fogadta egyházunk, 
mert a szocializmus építését célul tűző A l
kotmányunk az egyházi élet nyugodt mű
ködését is biztosítja. Püspökeink, lelké
szeink és egyházi alkalmazottaink vala
mennyien letették a hűségesküt az Alkot
mányra.

Egyházunk sohasem volt közömbös né
pünk sorsával szemben, hanem múltjának 
legértékesebb hagyományai szerint vál
lalta a néppel való közösséget. Ezekben az 
években alakult ki egyházunk magára- 
találásának az a hagyományos — de a ki
egyezés óta megszakadt — útja, amelyen 
népünkkel való egységben végezte külde
tését és szolgálatát. Ez nem is lehetett 
másként, hiszen egyházunk is hatása alá 
került annak a hatalmas társadalmi át
alakulásnak, ami Magyarországon végbe
ment. A  társadalmi igazságtevésnek, az 
egykori szegények és elnyomottak feleme
lésének óriási eredményei, a soha nem 
látott lendületű országépítő munka ered
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ményei lényegében a szociális és társa
dalmi igazság szellemében valók, amik 
keresztyén szemmel is csak helyeselhetők.

Ezzel kialakultak az evangélikus egy
ház és a szocialista állam viszonyának 
alapvonásai. Az ezután következett nyu
godt és kiegyensúlyozott légkörben egyhá
zunk zavartalanul végezhette Urától nyert 
szolgálatát.

16. Egyházunk szervezete és földrajza

a) Hazánkban minden lakott hely va
lamely evangélikus gyülekezethez tartozik, 
Ezért bárhol élünk is, mindenütt van 
lelkészünk és gyülekezetünk. Egy vagy 
több megye területén levő egyházközségek 
alkotják az egyházmegyét. Ennek élén az 
esperes és az egyházmegyei felügyelő áll.

Több egyházmegye képezi az egyház- 
kerületet, élén a püspökkel és az egyház
kerületi felügyelővel. A  püspök az a gyü
lekezeti lelkész, akit az egyházkerület 
egyházközségeinek tanácsai választanak, 
hogy őrködjék az egyházi élet jó rendje 
felett.

Az egyházkerületek fölötti szerv az or
szágos egyház, amelynek vezetője az orszá
gos egyházi felügyelő és a hivatalára nézve
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idősebb püspök. Az országos egyházhoz 
tartozik a lelkészképzés ügye, egyházunk 
sajtószolgálata, egyházunk anyagi életé
nek irányítása, a szeretetszolgálat és a 
nyugellátás intézése, valamint ide tartoz
nak tudományos gyűjteményeink, a 
könyvtárak és a levéltárak.

Az egyházi törvényeket a zsinat hoz
za. A zsinat csak törvényeket hoz, de nem 
kormányoz.

b) Az 1952. évi 1. törvénycikkünk egy
házunk területi beosztását újjárendezte. 
Két egyházkerületet állapított meg: Déli 
Evangélikus Egyházkerületet és Északi 
Evangélikus Egyházkerületet. Mindkét 
egyházkerület székhelye Budapest főváros.

A  zsinat 16 egyházmegyét alakított.
Hazánkban kereken 330 lelkészi hiva

tal van, és kb. 500 evangélikus templom
ban hirdetik Isten igéjét. A  433 ezer ma
gyarországi evangélikusból százezer szór
ványban él, evangélikus templomtól távol, 
másvallású környezetben.

Evangélikus egyházunk több nemzeti
ség egyháza. Magyar, szlovák és német 
nyelven folynak az istentiszteletek.
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Egyházunk szórvány-egyház, mert hí
veink csak alig pár helyen vannak több
ségben, a legtöbb helyen a lakosság leg
nagyobb részét másvallásúak alkotják. 
Minden negyedik evangélikus pedig távol 
lakik lelkészétől, templomától. Ilyen hely
zetben nem könnyű hűséges evangélikus
nak maradni. De a szétszórtságban an
nál inkább keressük egymás kezét.

17. Az evangélikus templom

Az evangélikus templomot Isten igéje 
és a szentségek teszi drágává. A  templo
mot a gyülekezet építi. Építése és külseje 
is egészen más mint a többi épületé. Min
den azt fejezi ki: ez Isten háza.

Sokféle formában épültek a templo
mok. Különböző korok és tájak hatása 
tükröződik rajtuk. De a különféle temp
lomnak egy a rendeltetése: a templom a 
gyülekezet lelki otthona. Itt vannak a hí
vek együtt Istennel és egymással.

Az evangélikus templom főhelyén az 
oltár áll. Azért áll a főhelyen, mert itt 
vesszük magunkhoz Jézus Krisztus testét 
és vérét. De az úrvacsorán kívül is Krisz
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tust hirdeti az oltár. Az oltárkép Jézus éle
tének valamelyik eseményét állítja sze
münk elé. Ha pedig oltárkép helyett ma- 
gasbanyúló nagy kereszt áll az oltáron, ez 
a megváltás evangéliumát hirdeti. Az oltár 
közepén feszület áll. Arra emlékeztet, 
hogy Krisztus meghalt értünk. Slőtte nyi
tott Biblia. A  Szentírásból szól hozzánk 
Jézus Krisztus. Az égő gyertyák Jézust, 
a világ világosságát hirdetik, valamint az 
elfogyó gyertya Jézus önfeláldozására is 
emlékeztet. Az oltár lapjának fehér térí
tőjére kerülnek az úrvacsorái edények. Az 
oltárterítő színe az egyházi évnek megfe
lelően változik.

A  fehér a tisztaság és a mennyei di
csőség színe. Krisztus istenségére emlékez
tet. Karácsonytól vízkeresztig és húsvéttól 
mennybemenetelig borítja fehér terítő az 
oltárt. A  piros a tűz és a vér színe. A 
Szentlélek tüzére, Jézus és a mártírok vé
rére emlékeztet. Pünkösdtől Szenthárom
ság vasárnapjáig és a reformáció ünnepén 
használja az egyház. A  lila a lelki előkészü
letre és bűnbánatra hív. Ádventnek és 
böjtnek a színe. A  zöld Isten országa nö
vekedésének a színe. Vízkereszt első va
sárnapjától ötvened vasárnapig, továbbá a
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Szentháromság utáni vasárnapokon szere
pel. A  fekete a gyász színe. Nagypénteken 
borítja az oltárt.

A szószék magasan áll, hogy jól hall
ható legyen az ige hirdetése. A  szószék Is
ten igéje hirdetésének a helye. A  prédiká
cióban Isten üzen a gyülekezetnek. Amint 
a próféták Isten nevében beszéltek: „Ezt 
mondja az Ür!” , úgy az igehirdető is ezt 
teszi. Az ige alapján Isten mai szavát hir
deti. Emberi szóban Isten beszél. Az ige
hirdetés középpontjában az értünk meg
halt és feltámadott Jézus Krisztus áll. Az 
evangélikus szószék az oltártól balra he
lyezkedik el. A  szószékterítőnek a színe az 
oltárterítővei azonosan változik.

A  keresztelő medence a keresztség 
szentsége kiszolgáltatásának helye. Egy- 
egy keresztelésnek az eseménye a keresz
telő medencét állítja középpontba. Mind
nyájunkat emlékeztet keresztségünkre.

Az oltár, szószék, keresztelő medence 
együtt: a kegyelem helye. Az ige és a 
szentségek szoros összefüggésére emlékez
tetnek.

Az orgona a „hangszerek királya” . Az 
istentiszteleten kettős szerepe van. Egy
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részt a gyülekezeti éneket kíséri és vezeti, 
másrészt az áhítatkeltés eszköze.

A  perselyre Jézus Krisztus maga hívta 
fel a figyelmet. (Mk 10, 41—44.) Hitünk 
és egyházszeretetünk tükröződik abban, 
ahogyan adakozunk.

Jelképes mozdulatok mindazok, ame
lyekkel a keresztyén ember hitét külsőleg 
kifejezi. Ilyen az összekulcsolt imádkozó 
kéz. A  térdelés az Isten előtt való lebom
lást jelenti. A  templomba lépve és kijőve 
főhajtással csendes imádkozást végzünk. 
Imádkozás közben meghajtjuk fejünket. 
Felállunk igeolvasáskor, a hitvallás mon
dásakor, az áldás vételekor, az úrvacsorái 
szereztetési igék elhangzásakor. Ezzel fe
jezzük ki Isten előtti hódolatunkat. A  lel
kész az áldás osztásakor és feloldozáskor 
felemeli kezét, a konfirmációkor pedig 
kézrátétellel adja az áldást. Isten kegyel
mének kiárasztását jelképezi. A  lelkész az 
áldást a kereszt jelével fejezi be. Ezzel 
emlékeztet minden áldás forrására, Jézus 
Krisztus halálára.

A  harang hívó szava inti a híveket Is
ten igéjének buzgó hallgatására. A  Mi
atyánk imádkozásakor megszólaló kis ha-
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rang összekapcsolja a gyülekezetét az ott
honmaradt betegekkel, öregekkel.

Legyen a mi templomunk a mi lelki 
otthonunk, legyen az Istennel való talál
kozás erős vára!

18. Az egyházi esztendő

Egy esztendő evangélikus istentiszte
letei során elvonul előttünk üdvösségünk 
története. Az evangélikus istentisztelet év
ről évre végighalad az egyházi esztendőn.

Az egyházi esztendő ádvent első va
sárnapjával kezdődik. Ádvent azt jelenti: 
eljövetel. Négy vasárnapon át szólnak az 
igék Jézus Krisztus érkezéséről. Jézus szü
letésének ünnepe, karácsony, december 
25-re esik. Ez az örömünnep a rákövetkező 
időszakot is áthatja fényével. Óév estéje 
és újév, a naptári esztendő vége és kez
dete, eredetileg nem voltak egyházi ünne
pek, de Isten igéje megvilágítja fényével 
az elmúlt esztendőt is és a jövendő évet is. 
Újév az egyházi esztendőben Jézus név
napjának ünnepe. Azt jelenti, hogy Jézus 
nevében kezdjük el az új esztendőt. Vízke
reszt január 6-ra esik. Az egyik legrégibb 
keresztyén ünnepünk. Jézus megkeresz- 
telésére és a napkeleti bölcsek hódolatára
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emlékezünk. Ezek pedig a misszió ünnep
lésére utalnak. A  rákövetkező vasárnapok 
is Jézus isteni dicsőségét hirdetik. A  víz
kereszt utáni vasárnapok száma aszerint 
változik, hogy előbb vagy később kezdő
dik-e a böjt.

Böjtelő három vasárnapja: hetvened, 
hatvanad és ötvened vasárnapja már hús- 
véttól számítja visszafelé az időt. Jézus 
szenvedésének útjára készülünk elő. A 
böjti időszakban Jézus Krisztus kereszt 
felé vezető útját hirdetik az igék. ö t böjti 
vasárnap után következik virágvasárnap, 
Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. 
Ezzel kezdődik a nagyhét. Ezen a héten 
Jézus Krisztus szenvedéstörténete áll a 
középpontban. Nagycsütörtök estéje az Űr
vacsora szerzésének ünnepe. Nagypéntek 
hirdeti Jézus Krisztus kereszthalálának 
emlékezetét. Húsvét Jézus diadalmas fel
támadásának ünnepe. Ez a legrégibb ke
resztyén ünnep. A  következő hetek hús
véti ól kapják fényüket. Jézus feltámadá
sának öröme hatja át a húsvét utáni hat 
vasárnapot. A  húsvét utáni ötödik vasár
nap hetében, csütörtökön, van Krisztus 
mennybemenetelének ünnepe. Ezt nevezik 
a katolikusok áldozócsütörtöknek.
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Pünkösd a Szentlélek kitöltésének ün
nepe. A  következő vasárnapon az Atya, 
Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy igaz 
Istent magasztaljuk Szentháromság ünne
pétől számozzuk a szentháromsági vasár
napokat egészen a következő egyházi esz
tendőig, ádventig. A  szentháromsági vasár
napok sokszínűén beszélnek Jézus köve
téséről. Az utolsó négy vasárnap az egy
házi esztendő zárószakasza, az eljövendő 
dolgokat hirdeti, az ítéletet és az örök 
életet. Húsvét időpontja minden esztendő
ben változik. Ettől függően alakul a Szent- 
háromság utáni vasárnapok száma is.

A  Szentháromság utáni vasárnapok 
között szerepel az aratási hálaadó ünnep. 
Október 31-én a reformáció napját ünne
peljük, mert 1517-ben ezen a napon sze
gezte ki Luther Márton a reformációt meg
indító 95 tételét.

19. Bibliánk

Az Isten igéjének minél jobb megér
tése és terjesztése mindig legfőbb gondja 
volt egyházunknak.
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A  reformáció századában Sylvester Já
nos fordította az Újszövetséget magyar 
nyelvre.

Károli Gáspár református esperes, az 
„Istenes vénember” Isten első eszköze volt 
abban, hogy a magyar nép 1590-ben kezébe 
kapta az első anyanyelvű Bibliát.

Az utolsó században Raffay Sándor 
és Czeglédy Sándor fordították az Újszö
vetséget magyar nyelvre többek között. 
Legújabban pedig szorgalmas tudós mun
kával elkészült a teljes magyar Biblia for
dítása, a mai nyelvünknek megfelelő szö
veggel.

20. Énekeskönyvünk

Aki figyelmesen olvassa énekesköny
vünket, látja, hogy milyen gazdag ének
anyag van benne. Középkori, reformáció 
korabeli régi magyar énekek mellett az 
újabb énekkincs értékei is megtalálhatók. 
Nézzük meg nagy vonásaiban, hogyan 
alakult ki mai énekeskönyvünk.

Számos XVI. és XVII. századi énekes
könyvünk után 1696-ban jelent meg Ács 
Mihály nagy jelentőségű énekeskönyve, 
„Zengedező Mennyei Kar” címen.
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Az „Űj Zengedező Mennyei Kar” Tor
kos András győri lelkész kiadásában 1743- 
ban jelent meg Győrött. A  Zengedező régi 
és újabb kiadásai az egész országban elter
jedtek. Ez érthető, hiszen ezek voltak az 
első nagyértékű magyar evangélikus gyü
lekezeti énekeskönyvek. A  Zengedezők 
annyira híveink szívéhez nőttek, hogy még 
a XIX. század folyamán is használták.

1911-ben jelent meg — 18 esztendei 
előkészítő munka után — a Dunántúli 
Énekeskönyv.

Most már két nemzedék ebből az 
énekeskönyvből tanulta Istent dicsérni, s 
adhatott könyörgésének, hivő bizodalmá
nak, Jézus utáni vágyakozásának énekben 
is kifejezést.

Mai énekeskönyvünk is az 1911-es 
Dunántúli Énekeskönyv új énekanyaggal 
kiegészített változata.

21. Az egyházi szeretetszolgálat

Jézus Krisztus szeretetparancsát is 
gyakorolja egyházunk. 1953. évi 8. tör
vénycikkünk a szeretetszolgálatról ezt 
mondja: „A  keresztyén szeretetszolgálat az
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egyháznak az a munkája, amelyet az egy
ház a keresztyén hit gyümölcseként Krisz
tus felebaráti szeretetre intő parancsára és 
példája nyomán végez.” Egyházunk tehát 
lényegbevágó keresztyéni feladatának 
vallja a szeretetszolgálat gyakorlását. Ezt 
egyházunk három irányban végzi: egyes 
személyek, rászoruló gyülekezetek és az 
egyház alkalmazottai felé.

Egyházunk az egyesek felé végzett 
szeretetmunkát a gyülekezetekben, a fel
sőbb egyházi szervekben és a szeretetin- 
tézményekben végzi. Minden szeretetin- 
tézményünk egy gyülekezet támogatása 
alatt áll, ezenkívül azonban minden szere- 
tetintézményünk országos közegyházi tá
mogatásban is részesül. Egyházunk abban 
mutatja meg szeretetben való egységét, 
hogy minden egyházközség részt vállal a 
fennálló és működő evangélikus szeretet- 
intézmények fenntartásában. Több mint 
húsz szeretetintézményünk fenntartója 
tehát egész egyházunk, minden egyház- 
községünk.

Egyházunkban a gyülekezetek egy
mást segítő, kölcsönös szeretetmunkáját a 
„Gyülekezeti Segély” végzi. A  Gyülekezeti 
Segély az építkező, szervezkedő vagy
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nagyszórványú gyülekezeteket segíti, hogy 
istentiszteleti életüket biztosítsa. Évenként 
minden gyülekezet adakozik a Gyülekezeti 
Segély céljaira, s az így egybegyűlt sze- 
retetadománvt az arra rászoruló gyüle
kezeteknek osztják ki.

Egyházunk lelkészeiről és egyéb alkal
mazottairól öregség, illetve rokkantság 
esetén nyugdíjjal gondoskodik. Szükség 
esetén özvegyi nyugdíjat, valamint teme
tési segélyt is folyósít.

így gondoskodik egyházunk intézmé
nyesen a keresztyén felebaráti szeretet 
gyakorlásáról. Mindennek alapja pedig 
gyülekezeteink és híveink áldozatkészsége.

22. A  világkeresztyénség útja

Az egyház egységéért való könyörgés 
és munkálkodás az egyházzal egyidős. 
Majdnem tizenkilenc évszázadnak kellett 
eltelnie, amíg az egység keresése valóban 
ökumenikus, az egész világot átfogó moz
galommá válhatott.

A  világ protestáns és ortodox egy
házainak legnagyobb része képviselteti 
magát az 1948-ban alakult Egyházak Vi-
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lágtanácsában. Az Egyházak Világtanácsa 
nem valamiféle „világegyház” , vagy 
„csúcsegyház” , mert nem külsőségekben 
és éppen nem hatalmi célok kergetésében 
van a keresztyénség egységének útja, ha
nem Isten igéjében és az ahhoz való hű
ségben.

Ezeket a feladatokat a keresztyénség 
nagyszabású világgyűlésein tárgyalják 
meg. Az Egyházak Világtanácsa ilyen vi
lágkonferenciát 1948-ban a hollandiai 
Amsterdamban, 1954-ben az amerikai 
Evanstonban, 1961-ben az indiai Űj-Delhi
ben, 1968-ban a svédországi Uppsalában, 
1975-ben a kenyai Nairobiban tartott. A 
világgyűlések közötti időben az Egyházak 
Világtanácsának száz főből álló Központi 
Bizottsága szokott ülésezni évenként 
egyszer.

Az Egyházak Világtanácsának fontos 
feladata, hogy felemelje szavát az emberi
ség békéjének biztosítása, a nemzetközi 
feszültség enyhítése érdekében, hogy a 
többi világszervezettel együtt odahasson, 
hogy kevesebb legyen a földön a szenve
dés, a nyomorúság, és a béke légköre hassa 
át a nemzetközi életet.
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23. A  v ilá g  ev a n g é lik u ssá g a

A  világon körülbelül hetvenöt millió 
evangélikus van.

A Lutheránus Világszövetség a külön
böző országok evangélikus egyházainak 
tömörülése. Jelenleg 52 tagegyháza van 
a Lutheránus Világszövetségnek.

A  legtöbb evangélikust a reformáció 
szülőföldjén, a két német állam területén 
találjuk. Kb. 33 millió evangélikus él né
met földön.

Tiszta evangélikus államok Európa 
északi országai: Svédország, Finnország, 
Dánia, Norvégia. Ezekben az országokban 
a lakosság 97—98%-a evangélikus. Izland 
szigetén szinte csak evangélikusok élnek, 
csupán 1% másvallású. Ezekben az álla
mokban, az „evangélikus Északon” több 
mint 18 millió evangélikus él.

Szám szerint harmadik helyen áll az 
észak-amerikai evangélikusság. Az Egye
sült Államokban és Kanadában több mint 
7 millió evangélikus van.

A  világ többi részén kisebb evangéli
kus egyházakat találunk.
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1949 tavaszán indult el győzelmes út
jára a béke-világmozgalom. A  wroclawi ér
telmiségi békegyűléssel, majd a párizsi 
béke-világkongresszussal kezdődött ko
runknak ez a világot átfogó mozgalma.

1949 virágvasárnapján jelent meg a 
magyarországi protestáns egyházak veze
tőinek körlevele a világbéke megoltalma- 
zásának érdekében. Ez volt egyházi béke
szolgálatunk első lépése.

A  már említett párizsi béke-világkong
resszustól kezdve egyházunk vezetői részt 
vettek a béke-világmozgalom minden je
lentősebb megnyilvánulásában. Ezzel egy 
úton jártunk a világkeresztyénség számos 
egyházával. A párizsi békegyűlésen ötven 
egyházi személy vett részt. Innentől 
kezdve az egyházak képviselői a béke
mozgalom állandó résztvevői.

1953 nyarán Budapesten tartotta ülé
sét a Béke-világtanács. A  Béke-világtanács 
gyűlésein hetven—nyolcvan ország küldöt
tei szoktak részt venni, köztük számos egy
házi képviselő is megjelenik. így volt ez 
a Béke-világtanács budapesti ülésezése 
során is.

24 . E g y h á z u n k  b ék e sz o lg á la ta
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Az 1956. évi őszi ellenforradalom meg
bélyegezte azokat az egyházi férfiakat, 
akik az egyházi békemozgalom élén jár
tak. Az ellenforradalom után egyházi bé
kemozgalmunk újra rendezte sorait. 1957- 
ben megalakult az Országos Béketanács 
Evangélikus Egyházi Békebizottsága. Majd 
pedig minden egyházmegyében megala
kultak az evangélikus egyházi békebizott
ságok. Evangélikus egyházunk lelkészei ki
veszik részüket a békeszolgálatból. Ezzel 
Isten békeakaratának engedelmeskednek.

A  háború rémét nem lehet kizárólag 
egyházi eszközökkel elhárítani. Ehhez a 
világ összes jót akaró emberének összefo
gása szükséges. A békét kívánó emberek
nek össze kell fogniok ahhoz, hogy a há
borús erőket megfékezzék, a háborút 
megakadályozzák és kiküszöböljék. Ebben 
az összefogásban a lelkészeknek és keresz
tyén híveknek a magatartása sem közöm
bös. Aki nem törődik a háborús veszély- 
lyel, közönyösségével a háborúra speku
lálók malmára hajtja a vizet, nyilvánvaló
vá lett tehát az egyház és az egyházi em
berek felelőssége a háború és a béke kér
désében. A  háború nem olyan természeti 
katasztrófa, mint a földrengés, amit meg-
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akadályozni vagy elkerülni nem lehet. Ma 
már világos, hogy a háborút el lehet ke
rülni, és meg lehet akadályozni: a világ 
békeszerető embereinek összefogásával.

Ehhez az összefogáshoz adjuk oda mi 
is egyházunk erkölcsi erejét!

Az emberiség szeretete korunkban 
egészen konkrét formát öltött a világ bé
kéjéért érzett keresztyén felelősségben. 
Ez a felelősségtudat indította el 1958-ban 
a Prágai Keresztyén Békekonferencia 
munkáját, melynek eredményeképpen 
1961 júniusában létrejött az első Keresz
tyén Béke-Világgyűlés. Ez a mozgalom is 
világossá teszi mindenki előtt, hogy a béke 
szolgálata egyházi feladat is. Az atomener
gia alkalmazásának kérdése az egész em
beriséget izgalomban tartja. Ez a problé
ma az egyház válaszát is várja. K i mutat
hatja meg az emberiségnek az elveszített 
egyensúlyhoz vezető utat? Hol találhatják 
meg a vergődő keresztyén szívek a megol
dást kétségeikre? Hogyan lehet a világ fe
szültségeit enyhíteni? Mindezek a kérdé
sek és igények választ találnak a keresz- 
tyénség ajkán. Az egyháznak segíteni kell 
az embert, aki az atomenergiát az emberi
ség javára használjhatja fel, de az élet meg-
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semmisítésére is fordíthatja. Jézus Krisz
tus egyháza csak azon fáradozhat, hogy az 
emberi szívet a szeretet hajlékává tegye. 
„Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel 
a szeretetet, mint amely a tökéletesség
nek kötele.” (Kol 3, 14.) Az atomenergia 
problémája a világ erkölcsi újjászületésé
nek kérdésévé lett. Jézus Krisztus gyüle
kezete ma azzal a bizonyságtétellel tarto
zik a világnak, hogy a tömegpusztító fegy
verek bűnt jelentenek Isten ellen és vét
kezést az Isten által teremtett emberiség és 
az egész teremtettség ellen.
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ÉNEKELJÜNK

(A  közölt énekeket az Evangéli
kus énekeskönyvben találhatjuk meg 
a zárójelben kiírt számok alatt.)

Jer, dicsérjük Istent Szívvel, szájjal, lélek
kel, Ki nagy, dicső dolgot Cselekszik minde
nekkel, Ki bölcsőnktől fogva Mindeddig el
tartott, És számtalan jókkal Minket elárasz
tott! (40)

•

Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát! 
Önéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! 
Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az 
ő szent nevét áldják! (57)

*

Mily nagy az Űr kegyelmessége, Van-e em
ber, kit meg nem hat? Van-e szív, mely min
dent feledve, Az Istennek hálát nem ad? Ö, 
jer, őt áldja minden lélek, Ki minket mindig 
szeretett! Én őt imádom, míg csak élek, Néki 
mondok dicséretet. (58)

*
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Krisztus Urunknak áldott születésén, Mond
junk angyali dalt megjelenésén, Mely Betle
hemnek mezején nagy régen Zengett ekké- 
pen:

A  magasságban dicsőség Istennek, Békes
ség légyen földön embereknek, És jóakarat 
mindenféle népnek És nemzetségnek! (158)

*

Krisztus, ártatlan Bárány, Ki miértünk 
megholtál, A  keresztfa oltárán Nagy engedel
mes voltál. Viselvén bűneinket, Megváltottál 
minket. Irgalmazz nékünk, Ö, Jézus, ó Jézus! 
(188)

*

Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szívein
ket bőven Mennyei ajándékoddal, Szívbéli 
szent buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok 
népet egy hitre vive. Légy velünk is, te né
peddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Hal- 
leluja, halleluja! (229)

*

Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és 
pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Ür a 
mi oltalmunk. Az ős ellenség Most is üldöz 
még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere, 
Nincs ilyen több a földön.
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Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar 
elesnénk; De küzd értünk a hős vezér, Kit 
Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus 
Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld 
Ura, Ö a mi diadalmunk.

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

Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki 
bántja. Velünk az Ü r táborba száll, Szentlei
két ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, 
gyermeket: Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik! 
Mienk a menny örökre! (254)

*

Készítsd magad, kedves lélek, Hit legyen 
szent ékességed. Rakd le bűnöd súlyos terhét, 
Imádd Megváltód kegyelmét! Nézd, ma üd
vözítő Urad Szent asztalához hívogat. Irgal- 
masan hozzád száll ma, Ki az ég és föld K i
rálya. (308)

*

Én Istenem, én bűnös ember, Itt állok szent 
színed előtt. Bűneim árja, mint a tenger, 
Hullámaival elfödött. Én Istenem, én Istenem, 
Könyörülj árva lelkemen! (423)

•
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Jer, örvendjünk, keresztyének, Jer, énekel
jünk vígan! Gyülekezzünk, ifjak-vének, Az 
Ür szent hajlékibán, Ki atyai szeretetből 
Megváltott veszedelmünkből —  Dicsérjük 
háladással! (318)

*

Mint a szép hűvös patakra A  szarvas kí
vánkozik, Lelkem Istent úgy óhajtja, És hoz
zá fohászkodik. Tehozzád, én Istenem, Szom- 
júhozik én szívem. Színed elé, ó, nagy Isten, 
Vajon mikor jutok innen? (76)

❖

Ki dolgát mind az Ürra hagyja, És henne 
bízik szüntelen, Azt ő megőrzi és megtartja 
Sok földi bajban, ínségben. Aki az Úrban 
bízva jár, Homokra az nem épít már. (331)

•

Az én időm, mint a szép nyár, Menten el
jár, És eljön a hosszú tél. Ámde az Ür szebb 
tavaszra Feltámasztja Azt, ki benne hisz, re
mél (516)

*

Krisztus, ki vagy nap és világ, Minket sö
tétségben ne hagyj! Igaz világosság te vagy, 
Kárhozatra mennünk ne hagyj, Kárhozatra 
mennünk ne hagyj! (109)

*
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Hadd zengjen énekszó, Fel, égig ujjongó, 
Jászolágyon szunnyad Az édes Megváltó, Ott 
fénylik ő, az új nap, Kit várva vártunk rég. 
Kezdet ő és vég, Kezdet ő és vég. (151)

*

Paradicsomnak te szép élő fája, Ó drága 
Jézus, Istennek Báránya, Te vagy lelkűnknek 
igaz Megváltója, Szabadítója. (365)

*

A  keresztfához megyek, Mert máshol nem 
lelhetek Nyugodalmat lelkemnek. Ott könny
árban leborulok, Bűnterhemtől szabadulok, 
Hol a bűntelen szenved. (208)

*

Uram, ó, add, ha vándorutam Majd véget 
ér itt a borúban, Elérjek hozzád, S te fényes 
orcád Hadd lássam én! (525)
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IMÁDKOZZUNK

KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS ELŐTT

Mindenható Isten! Nevedben kezdjük el 
munkánkat. Kérünk, ne hagyj magunkra. 
Ajándékozz meg figyelemmel, szorgalommal 
és örömmel tanulás közben. Ne engedd, hogy 
bármi is eltávolítson bennünket Jézus Krisz
tustól. Add inkább, hogy minden közelebb 
vigyen Hozzá, mert Ő a mi Urunk és Meg
váltónk, Aki bűnbocsánatot szerzett a ke
reszten. Ámen.

KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS UTÁN

Mennyei Édesatyánk! Hálát adunk, hogy 
nem fáradsz el velünk törődni. Kérünk, bo
csásd meg mulasztásainkat. Nevelj hitben és 
szeretetben minket. Őrizz meg a bűntől és 
erőnkön felül való kísértésektől, hogy igaz, 
tiszta és hű gyermekeid maradjunk és öröm
mel adjunk Neked hálát az Ür Jézus Krisz
tus által. Ámen.
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LUTHER MARTON REGGELI IMÁDSÁGA

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, sze
retett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma 
éjjel minden kártól és veszedelemtől meg
őriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai 
napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy 
minden cselekedetem és egész életem tetszé
sedre legyen. Mert én magamat, testemet, lel- 
kemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent 
angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellen
ség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.

LUTHER M ÁRTON ESTI IM ÁDSÁGA

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szere
tett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai 
napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bo
csásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem 
azokkal és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. 
Mert én magamat, testemet, lelkemet és min
denemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod 
legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne 
vehessen rajtam. Ámen.
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Jövel Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott. Ámen.

EVÉS ELŐTTI ÉS UTÁNI IMÁDSÁG

TEM PLOMBA ÉRKEZÉSKOR

Szent házadba jöttem Atyám,
0, add áldásodat reám.
Imádságom halld meg, kérlek,
S közöld velem szent Igédet. Ámen.

TEMPLOMBÓL VALÓ  TÁVOZÁS ELŐTT

Szívem buzgó imádsága,
Szent Igédnek hallgatása,
Nemesítve életemet,
Munkálja üdvösségemet.
Tiszta szívet teremts bennem.
Kísérj áldással, Istenem. Ámen.
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ÚRVACSORA ELŐTT

Úr Jézus Krisztus! Szent tested tápláljon, 
drága véred üdítsen, kínos szenvedésed és 
halálod erősítsen engem! Ür Jézus Krisztus, 
hallgass meg engem! Add, hogy soha el ne 
szakadjak Tőled. Szabadíts meg a gonosz 
ellenségtől, tarts meg az igaz hitben, hogy 
Téged a választottak seregével dicsérjelek és 
áldjalak a földön ideig és a mennyben örökké. 
Ámen.

ÚRVACSORA UTÁN

Hálát adunk Neked mindenható Úristen, 
hogy felüdítettél minket ezzel az üdvösséges 
ajándékkal. Kérjük irgalmadat, hogy érleld 
ezt bennünk erős hitté Irántad és forró sze
retetté egymás iránt Jézus Krisztus Urunk 
által. Ámen.

GYÓNÓ IM ÁDSÁG

Istenem és Atyám, Bír ám és Megváltóm! 
Állíts engem Magad elé és állíts szembe bű
neimmel. Tartsd elém törvényeid tükrét. Em
lékeztess bűneimre: mindarra a rosszra, me
lyet elkövettem és mindarra a jóra, melyet 
elmulasztottam. Könyörülj rajtam és adj 
igaz megértést, hogy bánjam bűneimet és 
keressem irgalmadat. Ámen.
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HELYEM A Z  EGYH ÁZBAN

Egyházközségünk neve: ............
Egyházközségünk alapításának éve
Templomunk épült: .........  évben.
Tornyunkban .............  harang van.
Egyházközségünk lélekszáma: ................
Egyházközségünkhöz a következő helysé

gek tartoznak: ..................................

Lelkészünk: ..............
Egyházfelügyelőnk: .... 
Egyházmegyénk neve:

Esperesünk: .....................
Egyházmegyei felügyelőnk:

Egyházkerületünk neve:
Püspökünk: ......................
Egyházkerületi felügyelőnk:

Az országos egyház elnöksége:
.............................................  püspök.

országos egyházi felügyelő.
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