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ENCHIRIDION.

Doktor
Luther Márton

Kis Kátéja
a gyülekezeti

lelkészek
és igehirdetők

Izámára.



Előszó.
Doktor Luther Márton

kezdettől fogva nagy gondot
fordított arra, hogy az evan.
géliom népe ismerje a keresz.
tyén hit és élet alapigazsá.
gait s a keresztyén tan fŐI
részeiről, a tízparancsolatról,
az apostoli hitvallásról, a Mi.
atyánkról, a keresztségről, az
úrvacsoráról és a gyónásról
ismételten tartott Wittenberg.
ben sorozatos prédikációkat.
Az a siralmas tudatlanság,
melyet Lu the r a szász vác
lasztófejedelemség területén
ISZ8.ban végzett egyházlátoll
gatás alkalmával a keresz.
tyén vallás legéletbevágóbb
igazságaira nézve a nép Sai,
sőt részben még a papok kö'
zött is tapasztalt, arra indí.
totta őt, hogy a keresztyén
tanítás vezérfonalául már
ISZ9 elején kiadja Kis· Ká,l
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téját a családok és az isko.
lák, fentemlített sorozatos
prédikác:iói alapján készült
Nagy Kátéját pedig a lelké.
ssek és tanítók számára.

A Kis Káté először fali,
táblák alakjában jelent meg,
hogy a házakban és iskolák.
ban kifüggeszthető legyen,
- ezért szól Luther az
Előszóban táblákról. A mi.
hamar megjelentkönyvalakú
kiadások élén álló En chi.
ri dio n görög szókéziköny=
vecskét, vezérfonalat jelent.

A könyvalakú kiadások
közül azt, amely "a gYÜleke.
zeti lelkészek és igehirdetők
számára" készült, Lu the r
a jelen kiadásban is közölt
Előszóval bocsátotta közre.
Ez az Előszó ma is Igye.
lemreméltó oktatástani elve,
ket hangoztat és hatásosan
jel:d az egyházi hivatal fel.
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fogására nézve a reformá~ió
révén végbement változást;
de mint a kor küzdelmeinek
tükre inkább ~sak történeti
jelentőséggelbír, épúgy,mint
más nézőpontból tekintve a
KisKáté függelékeibenagyó.
nás módjára és a kereszt.
vetésre vonatkozó utasítás.
Annál maradandóbb értékű
drágagyöngye hitvallási ira.
taink gyüjteményének maga
a Kis Káté, a keresztyén hit
és élet igazságainakez a min.
den vitatkozástói ment, az
életújító hit erejétől áthatott
foglalatja.

A Kis Káté első witten.
bergi kiadásaiból egyetlen
példány sem maradt reánk;
mindegyiket csak az UI9.
ben Marburgban és Erfurt.
ban kiadott lenyomatokból
ismerjük. De.Lu the r a sŰ.
rűn megjelent későbbi ki.
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adásokban is csak nagyon
keveset változtatott az ere.
deti szövegen. Az ISl6-i wit.
tenbergi kiadás szövegét te.
kinthetjük annak a szöveg'
nek, melyben Lu the r végle.
gesen megállapodott. EDnek
alapjé\,n készült a Magyar.
honi Ag. Hitv. EvaDg.Egye.
temes Egyház 1925. évi egye.
temes közgyűlésének 96.
jegyzőkönyvi pont alatti ha.
tározatában foglalt megbízá.
sából a Kis Káténak ezen ju.
bileumi magyar kiadása, mely
külső kiállítás tekiDtetébenis,
amennyire lehetett, ennek az
lSl6,i kiadáspak néhány év
előtt a Hallei Arvaház könyv.
kereskedésétől kiadott hű
(fakszimile) mását vette miD'
tául.

Isten áldása kísérje Lu.
ther Kis Kátéjának ezen ju.
bileumi magyar kiadását is!
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Doktor Luther
Márlon Előszava.

Doktor Luther Márton-
minden hűséges, kegyes
lelkésznek és igehirdető.
nek: kegyelem, irgalom
ésbékesség a]ézusKrisz.
fusban, a mi Urunkban!

Ennek a Káténak, vagy
keresztyén tanításnak
ilyen rövid, világos és egy.
szerű alakban való meg.
írására az a siralmas nyo.
morúság ösztönzött és
kényszeríteff, melyet nem.
régiben mint egyháziáto.
gató tapasztaltam. Édes
Istenem 1 Hányszor lát.
tam azt a nyomorúságot,
hogy az egyszerű ember,
különösen fallfhelyen,
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Doktor Luther
egyáltalán semmit sem
tud a keresztyén ieniiés»
ból és, sajnos, sok lel»
kész is nagyon járatlan
és alkalmatlan a faní#
tásra. Pedig ezek névleg
mind keresztyének, meg
vannak keresztelve, élnek
a szeniségekkel, de sem
a Miatyánkot, sem a Hi»
szekegyet. sem a 'Tiz»
parancsolafot nem iud»
jáko Úgy élik le életüket,
mint az együgyű állat,
vagy az oktalan disznó.
Mosf pedig, amikor már
itt az evangéliom, reme-
kül megtanulták, miként
lehet minden szebedség»
gal mesteri módonvissza#
élni.

Oh ti püspökök! Mit
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Márton Előszava.
feleltek majd Kriszius-
nak, hogy a népet olyan
szégyenleiesen elhnnye»
goltátok és hivatástokat
egy pillanatig sem telje.
siteitéiek I Bár ne kel.
lene ezért lekolnoiok: !
Követelitek az Úr vacso-
rájának egy szín alatt
vételéi és hajszoljátok a
ti emberi rendeleteiteket,
avvalazonban nem töród.
tök, hogy iudjék-e a Mi.
atyánkot, a Hiszekegyet,
a Jrízparancsolato~vagy
tudnek-e valamit az Isten
Igéjéból. Jaj, örökre jaj
nektek!

Azért Isten szerelmére
kérlek titeket mindnyé»
jatokat, kedves uraim és
testvéreim, akik lelké.
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Doktor Luther
szek: és igehirdetők vagy.
tok, töltsétek be teljes
szivvel hivatástokat, kö.
nyörüljetek a gondjai.
tokra bízott népen és
segítsetek nekünk, hogy
a népet, különösen a fia.
talságot, a Kátéra meg.
taníthassuk.És akik ma.
guktól jobbat nem tud.
nak, tartsák magukat
ezekhez a táblákhoz és
a tanításnak ezen alak.
jához és véssék: be azt
értelmesen a nép lelkébe
szóról.szóra, a követ.
kezőképen:

Először: Az igehirdető
mindenek előtt óvakod.
jék attól, hogya Tíz.
parancsolatot, a Miatyán.
koi, a Hiszekegyet, a
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Márlon előszava.
szeniségekei, stb. külön.
féle, vagy más és más
szöveggel és alakban
tanítsa; hanem válasszon
magának egy bizonyos
formát, amellett marad.
jon meg, és azt használja
évről.évre. Mert a fiatal.
ságot és az egyszeru néM
pet egy. és ugyanazon
szöveg és forma szecini
kell tanítani, különben,
ha ma így, egy év mulva
pedig másként tanítják,
mintha az ember az
előbbi tanítását javítgatni
akarná, nagyon könnyen
megzavarodik és ezzel
minden fáradság és mun«
ka kárba vész.

Belátták ezt a mi ked.-
ves atyáink is, akik egy.
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Doktor Luther
és ugyanabban a formá.
ban használták a Mi.
atyánkot, a Hiszekegyet,
a Tízparancsolatot. Ezért
mi is úgy tanítsuk ezekre
a dolgokra a fiatalságot
és az egyszerú népet,
hogy se egyetlenegy szó.
tagon ne változtassunk,
se az egyik évben ne ta.
nítsunk és ne gyakorol.
tassunk másként, mint a
másikban. Azért válassz
magadnak olyan tanítási
formát, amilyet akarsz,
de amellett maradj is meg
mindvégig. Ha pedig tu.
dós és értelmes emberek.
nek hirdeted az Igét,
akkor ám mutasd meg az
ügyességedet és forgasd
ezeket a dolgokat olyan
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Márlon előszava.
mesterien, ahogy csak
tudod. De a fiatalság.
gal szemben maradi meg
mindenkor egy bizonyos
forma és mód mellett és
tanítsd meg őket minde»
nek előtt ezekre a dol.
gokre, t. i. a Tizpsren»
csoleire, a Hiszekegyre.
a Miatyánkra, stb. a szö.
veg ezerini szóról.szóra,
akkép, hogyaszöveget
ők is utánad tudják mon.
dani és könyv nélkül meg.
tanulják.

Akik pedig nem akar=
ják megtanulni, azoknak
meg kell mondani, hogy
megtagadják Kriseiusi és
nem is keresztyének. Az
ilyenek nem bocsáthatók
a szeniséghez, nem lehet.
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Doktor Luther
nek keresztszülők, nem
élhetnek a keresztyén
szabadságadta jogokkel,
hanem inkább vissza kell
őket küldeni a pápához
és annak szolgáihoz, sőt
magához az ördög höz.
Ezenkívül sxiileik és gaz.
dáik tagadják meg tőlük
az ételt és italt, és világo.
sítsák fel őket arról, hogy
az ilyen bárdolatlan em.
bereket a fejedelem ki.
kergeti az országából, stb.

Mert bár senkit sem
lehet és nem is kell a hitre
kényszeríteni, mégis a
köznépet arra kell szok»
falni ésrészoriieni, hogy
tudja, mi a törvényes
rend és mi törvényellenes
azoknál, akik közt lakik,
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Márfon előszava.
akiktől élelmét kapja és
akik közt élni akar. Mert
aki valamely városban
akar lakni, annak ismer.
nie kell és meg kell tarta.
nia annak a városnak tör.
vényéi, melynek oltalmát
ó is élvezni kívánja, akár
- adja Isten - igazhitű
legyen, akár pedig go.
noszlelkű és léha kópé.

Másqdszor: Ha már
jól tudják a szöveget, ta.
nítsd meg őket annak je.
letdésére is, hogy azt tel.
jesen megértsék. Tartsd
magad ismét ezeknek a
tábláknak a formájához,
vagy valamely neked tet.
szó más rövid formához
és annál maradj meg, ne
változt ass egyeilen-egy
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Doktor Luther
szótagon se, épén úgy,
mint ahogy a szövegről
mondottuk. És szánj rá
megfelelő időt. Mert nem
szükséges, hogy minden
cikket egyszerre taníts
meg, hanem csak egyiket
a másik után. Csak ha
már jól megértették az
első parancsolatot, az#
után kezdj a másodikba
és így tovább, mert kiilim«
benannyit zúditasz rájuk,
hogy egyet sem tartanak
meg jól.

Harmadszor: Ha már
megtanítottad őket erre a
rövid Kátéra, akkor vedd
elő aNagy Kátét és adj .
nekik bővebb, mélyebb
magyarázatot. Ezután
boncolgasd előttük mind
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Márton Előszava.
a parancsolafokaf, kéré.
sekei és hifágazafokaf,
rámufatva a különféle ha.
fásokra, haszonra, elő.
nyökre, veszélyekre és
károkra, úgy, aminf azf
az erről írl nagyszámú
könyvecskében bősége.
-sen megfalálod. Kiiliiná«
sen pedig azzal e peren»
csolaffal és azokkal a cik.
kekkel foglalkozzál leg.
föbbef, amelyek ellen a
fe néped legföbbef vét.
igy pl. a lopásról szóló
hetedik: parancsolaffal az
iparosok,kereskedők,sőf
a földmívesek és cselé»
dek előff is behafóbban
kell foglalkoznod, mivel
ezeknél az embereknél a
hűtlenségnek és a lopás.
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Doktor Luther
nak minden formája na-
gyon el van terjedve ..Úgy=
szinién a gyermekek és
az egyszerűbb emberek
előtt a negyedik paran-
csolatot kell bővebben
fejtegetned, hogy csen-
de se k, hívek, engedelme=
sek, békeszeretők legye-
nek, és mindig sok példát
kell idézned a Szeniirés»
ból, hogy Isten megbün-
tette, vagy megáldotta az

AOIen embereket,
!Ezzel kapcsolatban kii»
nnösképen buzdítsd a

felsőbbséget és szülőket
is, hogy lól kormanyoz-
zanak és gyermekeiket
iskoláztassák, azután mu-
tass rá arra, hogyezt meg'
tenni kötelességük, és

18



Márton előszava.
hogy milyen átkos búnt
·követ el, aki ezt elmu»
lasztja. Mert ezzel, mint
Istennek és embernek
ádáz ellenségei felborít.
ják és elpusztítják úgy
Isten országát, mint földi
hazájukat. És tárd fel
előttük részletesen, mi.
lyen borzasztó kárt okoz.
nak, ha nem segítenek
gyermekeket papokká,
igehirdetőkké, iré s iu»
dókká, stb. nevelni, és
hogy Isten őket ezért rei»
tenetesen megbünteti.
Mert ennek hirdetésére
most sziikség van. A SZÜl
lők és a felsőbbség most
annyit vétenek ebben a te.
kintetben, hogy ki sem
lehet mondani. Valami
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Doktor Luther
borzalmas szándéka le.
het ezzel az ördögnek.

Végül: Mivel a pápa
zsarnoksága már meg.
szűnt, az emberek nem
akarnak a szentséghez
járulni, megvetik azt. Itt
újolag szükség van arra, .
hogy ezeket ösztökél.
juk, de mégis szem előtt
tartva, hogy senkit se
kénysxeriisiink: a hitre,
vagy a szentséghez, se
semmiféle törvényt, időt,
vagy helyet ne szabjunk
meg, de az Igét úgy -hir.
dessűk; hogy az emberek
a saját jószántukból, a mi
parancsunk nélkül siessei
nek és szinie kényszerít·
senek minket lelkészeket
arra, hogy nekik a szeni»
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Márton előszava.
ségei kiszolgálfassuk.
Ezt akkép érjük el, ha azt
tanítjuk, hogy aki az o-:
vacsorájátévenkéntnégy.
szer, vagy legalább egy.
szel' nem keresi, sem nem
kívánja, attól kell tartani,
hogy megveti a szetiisé«
get és nem keresztyén,
aminthogy nem keresz.
tyén az, aki az evengé«
liomban nem, hisz é s
azt nem hallgatja. Mert
Kriszius nem aztmondta:
Ezt mellózzétek vagy ves.
séiek: meg, hanem: Ezt
cselekedjétek, valameny..
nyiszer isszátok, stb. ()
azt akar,ja,hogy ezt való.
ban megcselekedjük és
semmiképen sem azt,
hogy mellózzük és meg'
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Doktor Luther
vessük. Ó azt mondja:
Ezt cselekedjétek.

Ha pedig velaki nem
becsüli nagyra ezi s szeni»
ségei, ez annak a jele,
hogy előtte nincs bún,
testiség, ördög, világ, ha.
lál, veszedelem, pokol,
vegyis nem hisz egyikben
sem, noha nyakig ül ben.
nük és kétszeresen az
ördögé; viszont nem is
kell neki kegyelem, élet,
paradicsom, mennyor«
szág, Kriszius, Isten, sem
semmiféle jó. Mert ha
hinné,hogy snnyigonosz»
ság van benne és annyi
Jönak van híjával, akkor
nem mellőzné ezt a szeni»
ségei, amelyben ilyetén
gonosztól szabadulást és
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Márfon Előszava.
annyi jót nyerünk. Nem
is kell az ilyen embert
törvénnyel kényszeríteni
a szentséghez, majd oda
fut és oda rohan ő ma.
gától, magamagát kény.
seeriti, téged pedig sür'
get, hogy a szeniségei
szolgéliesd ki neki.

Ezért iif nem szabad
törvényt szabnod,ahogy
azt a pápa teszi.' Csak
tárd fel előtte jól azt a
hasznot és kárt, sziiksé«
gességei és gyámolító
erőt, veszélyt és üdvös.
ségei, amely ezzel a szeni»
séggeljár :majd eljönnek
ők maguktól, a te kény.
szeriiésed nélkül is.Ha pe.
dig nem jönnek el, hagyd
őket magukra és mondd
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Doktor Luther
meg nekik, hogy ók az
ördögéi, mivel sem nem
látják, sem nem érzik az
őket fenyegető nagy ve'
szedelmet és Istennek
kegyelmes segítségét. Ha
pedig nem így jársz el,
hanem törvénnyé és mé»
reggé teszed, akkor a te
vétked, hogyaszentsé.
get megvetik. Hogyne
lennének lusták, ha te
alszol és hallgatsz IAzért
vigyázzatok, ti lelkészek
és igehirdetők I A mi hi.
vatásunk most egészen
más, mint a pápa alatt
volt; most komoly és
üdvösséges hivatássá lett.
Azért jár most vele sok
fáradság és munka, ve.
szedelem és kísértés, vi«
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Márton előszava.
szoni kevés jutalom és
hálaezen avilágon. Krisz»
tus maga akar a mi juiel»
munk lenni, ha hűsége.
sen munkálkodunk. Erre
segítsen minket a minden
kegyelem Atyja, akinek
legyen dícséret és hála.
adás mindörökké, a mi
Urunk, Jézus Krisztus
által. Amen.
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A tíz
parancsolat.

Ilyetén egy.
szerúséggel
tanítsa reá a
családfó háza.

népét.
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Ennek a képnek ma.
gyarázatát Mózes máso.
dik könyvének, az Exo»
dusnak XXXII. részé.
ben találjuk. _
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Az
első parancsolat.
Ne legyenek más iste.

neid!

Mit jelent ez? - Felelet:
Istent mindennél job.

ban féljük, szeressiik: és
Őbenne bízzunk.
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Ennek a képnek ma.
gyarázatát Mózes har.
madik könyvének, a Le.
viticusnak XXIV. részé.
ben találjuk.
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A második
parancsolat.

Ne vedd hiába Istened
nevét!

Mit jelent ez? - Felelet:
Istent féljük és sze.

ressük: nevével ne át.
kozódjunk, ne eekiidiiz»
ziink, ne igéxziink, ne ha.
zudjunk, se ne csaljunk,
hanem ót minden sxiik»
ségünkbensegffségülhívr

juk, imádjuk és hála.
adással dicsőítsük.
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát Mózes negye-
dik könyvének, a Nume-
nnek xv. részében ta-
láljuk.
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A harmadik
parancsolat.

Az ünnepnapot meg.
ezenteljed 1 .
Mit jelent ez? - Felelet:

Istent féljük és szeres-
sük: igéjét és annak hir.
detését meg ne vessük,
hanem szentnek tartsuk,
örömest hallgassuk és
tanuljuk.
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát Mózes első
könyvének, a Genesisnek
lX. részében találjuk.
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A negyedik
parancsolat.

Tiszteld atyádat és
anyádatl

Mit jelent ez? - Felelet:
Istent féljük és szeres-

sük: szüleinket és ura-
inkat meg ne vessük, se
haragra ne ingereljük,
hanem tiszteljük, becsül.
jük és szeressiik őket,
nekik szolgáljunk és en-
gedelmeskedjünk.
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát Mózes első
könyvének, a Genesisnek
IV. részében találjuk.
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Az
ötödik parancsolat.

Ne ölj!
Mit jelent ez? - Felelet:

Istent féljük és sxeres»
sük: felebarátunk testé.
ben kárt vagy fájdalmat
ne okozzunk, hanem min.
den testi szükségében
segítségére és javára le.
gyünk.
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Ennek a képnek ma•.
gyarázatát Sámuel máI
sodik könyvének XI. ré»
szében találjuk.
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A hatodik
parancsolat.

Ne paráználkodjál!

Mit jelent ez? - Felelet:
Istent féljük és szeres-

sük: szavainkban és cse.
lekedeieinkben tiszták és
szemérmesek legyünk és
hitestársát mindenki sze.
resse és megbecsülje.
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Ennek a képnek ma.
gyarázatát Jósué köny.
vének VII. részében ta.
láljuk.
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A hetedik
parancsolat.

Ne lopj!

Mit jelent ez? - Felelet:
Istent féljük és szeres-

sük: felebarátunk pénzét,
vagy vagyonát el ne ve.
gyük, se hamis áruval
vagy csalással el ne tu.
lajdonítsuk, hanem hl.
kább támogassuk, hogy
vagyonát megőrizhesse
és megélhetését javít.
hassa.
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát Dániel pró.
féta könyvének XIII. ré.
szében találjuk. Megvan
a Dánielhez tartozó
apokrifus könyvben is.
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A nyolcadik
parancsolat.

Ne tégy felebarátod
ellen hamis tanu bizony.
ságotl

Mit jelent ez? - Felelet;
Istent féljük ésszeres-

sük: felebarátunkat ha.
zugságba ne keverjük, el
ne áruljuk, ne kisebbii»
sük, se rossz hírét ne
költsük, hanem inkább
mentsük, jót mondjunk
róla, és mindent javára
magyarázzunk.
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát Mózes első
könyvének, a Genesisnek
XXX. részében találjuk.
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A kilencedik
parancsolat.

Ne kívánd felebarátod
házáL -

Mit jeleni ez? - Felelet:
Istent féljük és szeres-

sük: felebarátunk házára
vagy örökségére álnokul
ne törekedjünk, se az
igazság szine alatt azokat
el ne tulajdonítsuk,
hanem inkább segiisé»
gére és szolgálatára le.
gyünk, hogy azokat meg.
tarthassa.
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Ennek a képnek ma.•
gyarázatát Mózes első
könyvének, a Genesisnek
XXXIX. részében talál.•
juk.



A
tizedik parancsolat.
Ne kivénd felebarátod

feleségét, szolgáját, szol»
gálóleányát, barmát, vagy
bármiféle tulajdonát.
Mit jelent ez? - Felelet:

Istent féljük és szeres-
sük: felebarátunk fele.
ségéi, cselédségéi, vagy
barmát el ne idegenítsük,
erőszakkal el ne vonjuk,
vagy hűtlenségre ne cs~
bítsuk, hanem inkább
azon legyünk, hogy azok
nála megmaradjanak és
kötelességüket teljesít,
sék,
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Mit mond Isten most már
mindezekről a parancso.

latokról? - Felelet:
Azt mondja:

Én, az o-, a te Iste.
ned, szigorú Isten va.
gyok, aki megbüntetem
az· atyák vétkét gyerme.
keiken harmad. és ne.
gyedízig, azokon, akik
engem gyűlölnek, de ke.
gyelmet gyakorlok ezer.
ízig azokkal, akik engem
szereinek ésparancsola.
taimat megtartják.
Mit jelent ez? - Felelet:

Isten büntetéssel fe.
nyegefi mindazokat, akik
ezeket a parancsolatokat
megszegik. Azért fél.
jünk haragjától és ne
vétsünk ezek ellen a pa.
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rancsolatok ellen. Vi.
szontkegyelmet és min»
den jót igét: mindazok»
nak, akik ezeket a pa.
rancsolatokat megtert»
ják. Azért szeressiik: ót,
bízzunk benne és örö.
mest teljesítsük peren»
csolatait.
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A Hiszekegy.
Ilyetén egys:zer(íséggel
tanítsa reá. a cs~ládfó

h á:zanépét.
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Az első hitágazat.
A teremtésról.

C't..Iiszek egy Istenben,
J.1. mindenható Atyá-

ban, mennynek és
földnek teremtójében.

Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy Isten te-

remtett engem minden
teremtménnyel együtt.
Nekem testet, lelket, sze-
mei, fület és minden ta-
got, értelmet és minden
érzéket adott és ezeket
most is fenntartja. Ezen-
kívül ruhát, lábbelit, ételt,
italt, házat, udvart, fele-
séget, gyermekeket,
szántóföldet, barmot és
mindenféle jót ád. A test
és élet minden szükség-
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letévei és táplálékával
naponként bőven ellát.
Minden veszedelem ellen
megoltalmaz és minden
gonosztól megvéd és
megőríz.

És m-indezt csupán
atyai, isteni jóvoltából
és irgalmasságából cse.
lekssi, anélkül, hogy arra
érdemes, vagy méltó vol.
nék. Mindezért én neki
hálával és dicséreiiel,
szolgálaHal és engedél»
mességgel tartozom.

Ez bizonnyal igaz.!
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A
második hitágazat.

A megváltásról.
CtJiszek a]ézusKrisz.
Jl, tusban, Isten egy.

szülött Fiában, a
mi Urunkban, aki fogan.
tatott Szentlélektől, szii»
letett Szűz Máriától,
szenvedeii Poncius Pilá.
tus alatt, megfeszíttetett,
meghalt és eltemettetett;
alászállt a poklokra, har.
madnapon feltámadott
halottaiból, fölment a
mennyekbe, ott ül Isten.
nek, a mindenható A-ryá.
nak jobbján, ahonnan
eljő ítélni élőket és hol.
takat.
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Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy Jézus

Kriszius valóságos Isten,
az Atyától öröktől fogva
sziileieii, és valóságos
ember is, Szűz Máriától
sxiileieii ; nekem Uram,
aki engem, elveszett és
elkárhozott embert meg.
váltott minden bűntől, a
haláltól és az ördögnek
hatalmából megseebedi»
tott és magáévá tett; nem
arannyal, sem ezüsttel,
hanem szeni és drága
vérével, ártatlan szenve.
désével éshalálával;hogy
egészen az övé legyek,
az ő országában őalatta
éijek, néki szolgáijak
örökkévaló igazságban,
ártatlanságban és bol»
dogságban; amint ő fel.
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támadott a halálból, él és
uralkodik mindörökké.

Ez bizonnyal igaz! ~

A harmadik
hitágazat.

A megszentelésról.
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C1J'iszek aSzenilélek»
4-J C. ben; egy keresz.

tyén Anyaszent.
egyházat; szenteknek
közösségét; bűnöknek
bocsánatát; testnek fel»
támadás,át és az örök
életet. Amen.

Mit jelent ez? - Felelet:
Hiszem, hogy saját ét»

telmemmel, vagy eróm.
mel nem tudnék Jézus
Krisztusban, az én Uram=
ban hinni, sem ohozzá
eljutni, hanem a Szent._
lélek ívC!ft_'lnge az
evan~éliom által, aján.
dékaivirmegvI agosított,
az igaz hitben megszen»
telt és megtartott ; ami.
képen a földön az egész
keresztyénséget hívja,
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gyüjli, megvilágosífja,
megseenteli és Jézus
Krisziusnél megierije az
egy igaz hitben. Ebben
a keresztyénségben ke.
gyeime gazdagságából
nekem és minden hívő.
nek minden bűnt napon.
ként megbocsát, az ítélet
napján engem és minden
holiei feUámaszt és ne.
kem minden Kriseiusben
hívővel együtt örök éle.
tet ád.

Ez bizonnyal igaz!

58.



59



A Miatyánk.
Ilyetén egyseerűséggel
tanítsa reá a családfő

házanépét.

c-JfIi Atyánk, ki a
~rl, mennyekben

vagy!

Mit jelent ez? - Felelet:
lsten ezzel magához

akar minket édesgeini,
hogy elhigyjük, hogy ő
nekünk édesatyánk, mi
pedig édesgyermekei va-
gyunk; hogy bátran és
teljes bizodalommal kér.
jük őt, mint szerető gyer.
mekek szerető atyjukat.
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Ennek a képnek ma.
gyarázafáf Mózes máso.
dik könyvének, az Exo»
dusnak XX. részében
faláljuk.
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Az első kérés.
Szenteltessék meg a

Te neved!

Mit jelent ez? - Felelet:
Isten neve magában is

szeni ugyan, de mi azt
kérjük ebben az imád.
ságban, hogy közöttünk
is szent legyen.

Miképen történik ez?
Felelet:

Ha Isten Igéjét tisztán
és igazán tanítjuk, és mi,
mint Istennek gyerme.
kei, aszerint kegyesen
is élünk. Erre segíts mín«
ket szerető mennyei
Atyánk! Aki pedig más.
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képen tanít és' él, mint
ahogy Istennek Igéje ta.
nífja, az megszeniségte»
leníti köztünk Isten ne.
vét. Ettől ől'Ízz meg min.
ket, mennyei Atyánk 1
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát az Apostolok
Cselekedeteinek II. ré»
szében találjuk.



A második kérés.
Jöjjön el a Te or.

szágod!

Mit jelent ez? - Felelet:
. Isten országa eljön
ugyan önmagától, a mi
imádságunk nélkül is, de
mi azt kérjük ebben az
imádságban, hogy mi..•.
hozzánk is eljöjjön.

Miképen történik ez?
Felelet:

Ha a mennyei Atya
Sxenilelkéi adja nekünk,
hogy kegyelme általszent
Igéjének higyjünk és ke ..•.
gyesen éljünk, itt ideig
és ott örökké.
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Ennek a képnek ma.
gyarázatát az Ujszövet.
ségben Máté evengéli»
omának XXVII. részé"
ben találjuk.
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A harmadik kérés.
Legyen meg a Te aka.

reiod, mint a mennyben,
úgy itt a földön is 1

Mit jelent ez? - Felelet:
. Istennek jóságos és
kegyes akarata teljesül
ugyan a mi kérésünk nél.
kül is, de mi azt kérjük
ebben az imádságban,
hogy közöttünk is telje.
süljön.

Miképen történik ez?
Felelet:

Ha Isten meg tör és
meggátol minden gonosz
szándékot és akaratot,
mely az ó nevét meg.
szenielni ésországát hoz.
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zánk jönni nem engedi,
amilyen: az ördögnek, a
világnak és saját testünk=
nek akarata; ellenben
megerósít és szilárdan
megtart minket az ó Igé.
[ében és il hitben, éle.
tünk végéig. Ez az ó ke.
gyes és jóságos akarata.
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Ennek a képnek ma.
gyarázatát az Újsziivet»
ségben János ev engé»
lioma VI. részében talál.
juk.
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A negyedik kérés.
A mi mindennapi ke.

nyerünket add meg ne.
künk mal
Mit jelent ez? - Felelet:

Isten a mi kérésiink
nélkül is megadja ugyan
a mindennapi ke nyerei
minden gonosz ember.
nek, de mi azt kérjük
ebben az imádságban,
hogy ezt velünk belát.
tassa és mi hálaadással
vegyük mindennapi ke.
nyerünket.
Mit jelent a mindennapi

kenyér? - Felelet:
Mindazt, ami a test

táplálására és ssiikség»
leieire tartozik, úgymint:
étel, ital, ruházat, lábbeli,
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ház, udvar, szántóföld,
barom, pénz, vagyon, ke.
gyes házastárs, istenfélő
gyermekek, jámbor cse'
lédek, istenfélő és hűsé.
ges felsőbbség, jó kot»
mány, jó időjárás, békess
ség, egészség, jó rend,
becsület, jó barátok, hű«
séges szomszédok és
ezekhez hasonlók.
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Ennek a képnek ma.
gyarázatát az Újszövet •.
ségben Máté evengéli«
omának XVIII. részében
találjuk.
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Az ötödik kérés.
És bocsásd meg a mi

vétkeinket, tniképen mi is
megbocsátunk az elle-
nünk vétkezőknek.

Mit jelent ez? - Felelet:
Ebben az imádságban

azt kérjük, hogy a meny.
nyei Atya ne tekintse a mi
bűneinket és miattuk ne
tagadJa meg kérésünket.
Mert mi mindabból, amit
tőle kériink.semmire sem
vagyunk méltók, nem is
érdemeltük meg; hanem
mindazt kegyelemből ad.
ja meg nékünk, meri mi
naponként vétkezünk és
bizony csak büntetést érI
demlünk. Azért viszont
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mi is készek vagyunk szi»
vünk szecini megbocsá.
tani és örömest jót tenni
azokkal, akik mi elle-
nünk vétettek.
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Ennek a képnek ma-
gyarázatát az Újszövet.
ségben Máté evengéli«
omának IV. részében ta'
láljuk.
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A hatodik kérés.
És ne vigy minket ki»

sériésbe l

Mit jelent ez? - Felelet:
Isten nem kísért ugyan

senkit sem, de mi azt kér=
jük ebben az imádságban,
hogy Isten őrizzen és
tartson meg minket,hogy
az ördög, a világ és a mi
testünk meg ne csaljon
és téves hitbe, kétségbe'
esésbe, és más nagy gyal
lázatba és bűnbe ne csá.
bítson. És ha ezek meg.
támadnának minket, vé.
gül migyőzzünk és agyő.
zelmei meg is tartsuk.
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Ennek: a képnek ma.
gyarázatát az Újszövet.
ségben Máté evengélb
omának XV. részében ta.
láljuk.
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A hefedik kérés.
De szabadíts meg min.

ket a gonosztól!

Mit jelent ez? - Felelet:
Ebben az imádságban

összefoglalásképen azt
kérjiik; hogya mi meny.
nyei Atyánk szabadítson
meg minket mindazoktól
a veszedelmektől, melyek
testünket és lelkünket,
vagyonunkat és becsüle.
tünket fenyegetik,és egy.
kor, ha végóránk eljön,
boldog kimúlást adjon és
e nyomorúság völgyéből
kegyelmesen magához
vegyen a mennyekbe.
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Mert tied az ország, és
a hatalom és a dicsőség.
Mindörökké.

Amen.
Mit jelent ez? - Felelet:

Hogy én bizonyos le.
gyek a felől, hogy ezeket
a kéréseket a mi mennyei
Atyánk szivesen fogadja
és meghallgatja; mert ő
maga parancsolta, hogy
így imádkozzunk,és meg'
ígérte, h9gy mt;ghallgat
minket. Amen, Amen azt
jelenti: Igen, igen, úgy
legyen l ,
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A szeni keresztség
szenisége. -

Ilyetén egysserűséggel
tanítsa reá a családfő
házanépét.
Ez a kép Máté XXVIII ..•

ból van.
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Először.
Mi a keresztség?

Felelet:
A keresztség nem csu.

pán közönséges víz, ha.
nem az Isten parancso.
latába foglalt és Isten
Igéjével egybekapcsolt
víz.

Melyik az Istennek
ez az Igéje? - Felelet:

Kriszius Urunk Máté
evangélioma végén ezt
mondja: Menjetek el szé«
les e világra, tanítsatok
minden népeket és ke.
reszteljéiek: meg őket az
Atyának és a Fiúnak es
a Szeniléleknek: nevébe.
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Másodszor.
Mit ád, vagy mit használ
a keresztség? - Felelet:

Eszközli a bűnök bo.
csánatát, megszabadít a
haláltól és az ördögtől,
s örök üdvösséget ád
mindazoknak,akik hiszik
azt, amit Isten Igéje és
ígérete mond.

Melyik az Istennek ez az
Igéje és ígérete?

Felelet:
Krisztus Urunk Márk

evangéliomának végén
ezt mondje t Aki hisz és
megkeresztelkedik, üd.
vözül, aki pedig nem hisz,
elkárhozik.
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Harmadszor.
Hogyan művelhet a víz

ilyen nagy dolgokat?
Felelet:

A víz bizonyára nem
műveli, hanem Istennek
Igéje,mely a vízzel együtt
van, és a hit, mely a vízzel
kapcsolatos Igében bizik:
Mert Isten Igéje nélkül
a víz csupán csak víz és
nem keresztség, Isten
Igéjevel együtt azonban
keresztség, vagyisaz élet.
nek kegyelemben gazdag
vize és a Szentlélekben
való újjászületésnek für.
dője, iniként azt Szeni
Pál Titushoz írt levelének
111. részében mondja:

Az újjászületésnek für.
d6je és a Szentlélek meg'
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újítása által, melyet ki.
töltött reánk bőséggel a
mi Vdvözítőnk, a Jézus
~risztus által, hogy az
O kegyelméből megige»
zuljunk es örökösei le.
gyiink: az örök életnek,
a reménység szerini, Ez
minden bizonnyal igaz 1

Negyedszer.
Mit jelent az ily vízzel

'v~16 keresztelés?
, Felelet:

Azt jelenti,hogy a ben»
nünk lévő régi ember na.•.
ponkénti bűnbánat és tÖ.,
redelmesség által vízbe
fojtassék és meghaljon
minden bűnnel ésgonosz
kivánsággal együtf, es vi.,
szont naponként új em-
ber jőjjön elő és támad.,
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jon fel, aki Isten előtt
igazságban és nsztaság.
ban örökké éljen.

Hol van ez megírva?
Felelet:

Szent Pál a Róma"
beliekhez írt levelének
VI. részében ezt mondja:
Krisztussal együtt elte.
mettettünk a keresztség
által a halálba, hogy mi•.
képen feltámasztatott
Kriszius a halálból az
Atyának dicsősége által,
azonképen mi is új élet.
ben járjunk.
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Hogyan tanítsuk az
egysze~ er.nbere-

ket gyónni?
Mi a gyónás? - Felelet:

A gyónás két dolgot
foglal magában. Az egyik
az, hogy bűneinket meg-
valljuk, a másik, hogy a
feloldozást vagy bűnbo-
csánatot úgy fogadjuk a
gyóntatóafyától, mint Is-
tentől magától és semmi-
képen ne kételkedjünk,
sőt erősen higyjük, hogy
bűneinket ezáltal Isten
is megbocsátotta.

Mely bűnöket kell meg-
gyónnunk?

Isten előtt, mint aho-
gyan aMiafyánkban tesz-
szük, minden bűnben vét-
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keseknek kell magunkat
vallanunk, még azokban
is, amelyekről nem tu.
dunk ; a gyóntató előtt
azonban csak azokat a
bűnöketkell bevallanunk,
melyeket tudunk és szi»
viitikben érzünk.

Melyek, ezek?
Vizsgáld meg az álla.

potodat a Tízparancsolat
alapján, aszerint, amint
atya, anya, fiú, leány,
gazda, gazdasszony, cse.
léd vagy: nem voltál.e
engedetlen, hűtelen, rest;
nem bántottál.e meg va.
lakit szóval, vagy tettel;
nem loptál, nem mulesz»
tottál, nem hanyagoltál.e
el valamit és nem okoz.
tál.e kárt valakinek?
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Kérlek, foglald össze rö.
viden,hogyankellgyónni.

Felelet:
Igy szólj a gyóntatóhoz:

Kedves tisztelendő úr,
kérem hallgassa meg a
gyónásomat és hirdesse
nekem a bűnbocsánatot
Isten nevében.

Mondd ezt:

8·n, szegény bűnos,
Isten előtt minden
bűnben vétkesnek

vallom magamat. Kiilb»
nösen is vallom, hogy
szolge, szolgáló, stb. va.
gyok. SaJnos azonban,
nem szolgélom híven a
gazdámat, egyben és más.
ban nem teljesítettem pa.
rancsaikat; megh aregi»
tottam és szidalomra
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ingereltem őket; teendői.
met elhanyagoltam és
ezzel kárt okoztam.

Szavaimban és cseleke-
deteimben is illetlen vol.
tam,hasonló sorsban lévő
társaim mal patvarkod.
tam, asszonyom ellen zú.
golódtam ésőt szidelmez»
tam, stb. Mindezt bánom
és. kegyelemért ese de»
zem; igyekszem meg.
javulni.

A gazda és agazdasszony
így szóljon:

Kü(önösen vallom,
hogy gyermekemet, cse.
Lédségemei, hiiesrérse»
mat nem vezettem hűsé.
gesen Isten dicsőítésére.
Káromkodtam; durva be.
szédekkel és cselekede.
tekkel rossz példát mu.
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tattam ; szomszédomnak
kárt okoztam, róla rosz»
szat mondottam, kelleié»
nél drágábban adtam el,
hamis és rosszul mért
árut adtam. Ezeken kívül
vallja meg mindazt, amit
Isten parancsolatai és
állapotával járó köteles.
ségei ellen vétett.

Aki pedig úgy érzi,
hogy ilyen, vagy ennél
nagyobb bűnök nem ter.
helik, az ne töprengjen,
se ne keressen és ne költ.
sön bűnöket azon fúl, és
ne tegye ezzel a gyónást
gyöfrelemmé. Mondd el
azt az egy. két dolgot,
amiről tudsz, például:
Különösen vallom, hogy
egyszer káromkodtam.
Ugyszintén egyszer illet.
len szavakat használtam,
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egyszer ezt, vagy azt el.
mulasztoffam, stb. Ezzel
érd be!

Ha pedig egyáltalában
semmire sem emlékszel,
(ami aligha lehetséges),
akkor ne is mondj semmi
különöset, hanem fogadd
a bűnbocsánatot az álta-
lánosgyónásra, melyet az
Isten előff téssz a gyón-
tatónak.

Erre így szóljon a gyón-
tató:

Isten legyen neked ir-
galmas é~ erősítse meg
hitedet! Amen.

Azután:
Hiszed-e, hogy az én

bűnbocsánatom az Isten
bűnbocsánata?

Hiszem, kedves uram.
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Erre mondja az:
Legyen neked a te hi"

ted szerini. Én pedig, a
mi Urunk Jézus Krisztus
rendeletére megbocsá.
tom a te bűneideiez Aiyé»
nak és Fiúnak és a ~zent.
léleknek nevében. Amen.

Menj el békességgel.
Akinek pedig a lelki.

ismerete nagyon meg van
terhelve, vagy bánata és
lelki gyötrelme van, azt
agyóntatóatya bizonyára
meg tudja majd még más
szavakkal is vigasztalni
és hitre indítani. Ez csak
általános formája a sso-
násnak a hívő lelkek ré-
szére.
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Az Oltáriszentség.
Ilyetén egyszerűséggel

tanítsa reá házanépét a
családfó. -

Ez a kép Máté XXVI ..•
ból van.
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Mi az Oltáriszentség?
Felelet.

A mi Urunknak,Jézus
Kriseiusnek, valóságos
teste és vére, a kenyér és
bor színe alatt, nekünk
keresztyéneknek magá.
tói a Krisztustól rendelt
étel és ital.

Hol van ez megírva?
Felelet.

Máté, Márk, Lukács
szent evangelisták és
Szent Pál ezt írják:
~ mi Urunk Jézus
Jl, Krisztus azon az

éjszakán, me(yen
-elárultatott, kezébe vette
a kenyeret és hálákat ad.
ván, megtörte és tanít.
ványainakadta,ezt mond»
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ván: Vegyétek és egyé.
tek,ez az én testem, amely
ti érettetek adatik. Ezt
cselekedjétek az én em.
lékezeiemre,
CtJasonlóképen, mi.J t utánvacsorált,ke.

zébe vette a pohe»
rat is és hálákat adván,
adá nékik, ezt mondván:
Igyatok ebből mindnyá.
jan, e pohár amaz új szö.
vetség az én véremben,
mely ti érettetek és so.
kekéri kiontatik bűnök
bocsánatára. Ezt csele.
kedjéiek, valamennyiszer
isszátok, az én emléke.
zeiemre.
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-Mifhasznál aZ ilyen evés
és ivás? - Felelet:

Ezt megmutatják ezek
az Igék:

Érettetek adatott és ki.
ontatott bűnök bocsána.
tára. Vagyis, hogya szenis
ségben ezen Igék által
bűnbocsánatot, életet és
üdvösséget nyerünk.
Mert ahol bűnbocsánat
~an, ott élet és üdvösség
IS van.
Hogyan művelhei a testi
evés és ivás ilyen nagy

dolgokat? - Felelet:
Bizonyára nem az evés

és ivás műv eli, hanem
az Igék, melyek így szól.
nak: Érettetek adatott és
kiontatott bűnök bocsé»
natára.
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Ezek az Igék alkotják
a testi evés és ivás mel-
lett aszeniségnek velejét.
És aki ezeknek az Igék.
nek hisz, az elnyerte, amit
ezek hirdetnek és igét»
nek, t. i. a bűnök bocsé»
natát.

Ki él tehát ezzel a szeni-
séggel méltóképen ? -

Felelet:
A bó.jtölés és testi elő.

készülés ugyan szép
külső önfegyelmezés, de
igazán méltó és kellőleg
előkészült csak az, aki
hisz ebben az Igében:
Érettetek adatott és ki.
ontatott bűnök bocsána.
tára.

Aki pedig nem hisz
ezeknek az Igéknek, vagy
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kételkedik bennük, az
méltatlan és készületlen.
Mert ez az Ige: Érette.
tek, tiszta hívó szivekei
k' ,rvan.

Hogyan tan_ítsa a
házanépét a családll
fó a reggeli és esti

áldásra.
Reggel, ha az ágyból

fölkelsz, áldd meg maga.
dat a szent kereszftel es
mondjad:

Legyen az Atyának,
Fiúnak és Szeniléleknek:
nevében. Amen.

Azután letérdelve, vagy
állva, mondd el a Híszek.
egyet és a Miafyánkot.
Azután még, ha akarod,
elmondhatodakövetkezó
kis imádságot:
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ca-« adok Neked,
~ mennyei Atyám,

szereteii Fiad, a
fézus Krisztus által,hogy
ezen az éjszakán minden
kártói és veszedelemtől
megőriztél, és kérlek,
őrizz meg engem ezen a
napon is -abűntől és min.
den gonosztól, hogy min.
den cselekedetem ésegésx
életem a Te tetszésedre
legyen. Mert én maga'
mat, testemet, lelkemet
és mindenemet a Te ke.
zedbe ajánlom. A Te
szent angyalod legyen
velem, hogy a gonosz el.
lenség eArőtne vehessen
rajtam. men.

Azután láss jó kedvvel
a munkához, énekelj el
valami éneket, talán a
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Tízparancsolatról, vagy
amire az áhitat késztet.

Este, lefekvéskor, áldd_
meg magadat a szent ke.
reszttel es mondjad:

Legyen az Atyának,
Fiúnak és Szeniléleknek
nevében. Amen.

Azután Ietérdelve, vagy
állva, mondd el a Hiszek.
egyet és aMiatyánkot.
Azután még, ha akarod,
elmondhatodakövetkező
kis imádságot:

eu=adok Neked,ZI c.. mennyei Atyám,
szeretett Fiad, a

]ézusKriszfus által, hogy
a mai napon kegyelme.
sen megóriztél. Kérlek,
bocsásd meg minden bú.
nömet, havalamiben rosz»
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szul cselekediem.és őrizz
meg kegyelmesen ezen az
éjszakán. Mert én maga.
mat, testemet, lelkemet és
mindenemet aTe kezedbe
ajánlom. A Te szeni an·
gyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség
erőt ne vehessen rajtam -.
Amen.

Azután aludj el hamar
és békességgel.

!Hogyan tanítsa a
házanépét a család=
fő az étel előtti és

utáni áldásra.
A gyermekek és a ház

népe lépjenek összekul.
csolt kézzel illedelmesen
az asztalhoz és mondják
ezt:
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m·indeneknek sze»
mei Te reád néz.
nek, Uram és Te

adsz nekik eledelt elkel»
matos időben.Megnyitod
kezedet és megelégítesz
mindent, ami él, jóvol.
toddal.

Azután a Miatyánkot
és a következő imádsá.
got:
('J' (runk Istenünk,-u mennyei Atyánk!

Aldj meg minket
és áldd meg ez ajándé.
kaidat, melyekei a Te ke.
gyes jóságodból magunk.
hoz veszünk, ami Urunk,
a,Jézus Krisztus által.
Amen.

Az étel utáni áldás.
Étkezés után is ha.
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sonlóképen, illedelmesen
ésösszekulcsolt kézzel
mondják ezt:
cildjátok az Urat,Jl, meri jó, és mind»

örökké megmarad
az Ó irgalmassága. Ó
megadja táplálékát az
állatnak, ahollófiaknak,
melyek hozzá kiáltanak.
Nem a paripák erejében
telik az ó kedve, nem is
az ember termetébengyö.
nyörködik, hanem azok
kedvesek az Úrnak, akik
ót félik és az ó kegyel.
mében reménykednek.

Azután mondd el a Mi.
atyánkot és a kövCltkező
imádságot:
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CLI álát adunk Néked~ C. minden jótétemé.
nyedéri, Urunk

Istenünk, Atyánk a mi
Urunk Jézus Krisztus
által, aki élsz és urslko»
dol mindörökké. Amen.

A háziáldás.
Néhány szentírási mon«
dás különféle hivatásban
lévőknek, hogy, mint ne.
kik szóló leckék, őket
hivataluk és szolgálatuk
betöltésére serkentsék.

A püspököknek, papok.
nak és igehirdetőknek.

Szűkséges annak oká.
ért, hogy a püspök fedd.
hetetlen legyen: egyfele-
ségű férfiú, józan, mét»
iékleies, illedelmes, ven.
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dégszerető, a tanításra
alkalmatos. Nem borozó,
nem verekedő, nem rút

, "nyeresegre vagyo, nem
pénzsóvárgó, hanem sze.
lid, versengéstől ment,
aki a maga házát jól igaz.
gat ja, gyermekeit enge.
delmességben tartja, min»
den tisztességgel. Ne le.
gyen új ember, stb. A Ti.
moiheushoz írt első levél
harmadik részében.

A világi felsóbbségról.
Minden emberengedel-

mes legyen a felsőbb ha.
talmasságoknak. Mert
nincsen hatalmasság, ha.
nem csak Istentől. Azért
aki ellene támad e heiel»
masságnak, az Isten ren.
delésének támad ellene;
akik pedig ellene támad.
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nak, önmaguknak ítéle.
tefszereznek. A felsőség
nem ok nélkül viseli a
fegyvert, meri Isten szol»
gája, bosszúálló bűnie»
tésül azokra, akik go.
noszt cselekesznek. A
Rómabeliekhez írt levél
tizenharmadik részében.

A férjeknek.
Ti férfiak, okosan élje.

tek együtt feleségetekkel
és az asszonyi nemnek,
mintgyöngébb félnek, te.
gyetek tisztességet, mint
akik örökös társaitok az
élet kegyelmében, hogy
imádságaitok meg ne hiú.
suljanak. Péter első leve.
lének harmadik részében.
És ne legyetek irántuk
keserű kedvűek. A s».
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lossébeliekhez, a harma.
dik részben.

A feleségeknek.
Az asszonyok engedél»

mesek legyenek férjiik»
nek, mint uraknak, mi»
ként ~ára engedelmes
volt Abrahámnak, urá.
nak nevezvén őt, akinek
gyerme kei lettetek, ha
jót cselekesztek és semmi
félelemtől nem rettegtek.
Péter első levelének 111.
része.

Aszülőknek.
Ti atyák, ne ingereljé»

tek haragra gyermekeite.
ket, ho-,gyel ne idegened-
jenek; hanem neveljétek
őket az Úr tanítása és
intése szerint. Az Efézus.

107



beliekhez írt levél hato.
dik részében.

A gyermekeknek.
Ti gyermekek.engedel»

mesek legyetek a ti szii«
leiteknek az Úrban, meri
ez az igaz. Tiszteljed a
te atyádat és anyádat, ami
az első parancsolat, mely»
nek ígérete van: hogy jól
legyen dolgod és hosszú
élem légy e földön. Az
Efézusbeliekhez írt levél
hatodik részében.

A szolgáknak, szolgáló
leányoknak, napszámo.
soknak és munkásoknak,

stb.
Ti szolgák, engedelme.

sek legyetek a ti test sze.
rint való uraitoknak fé.
lelemmel és rettegéssel,
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sziveieknek: egyenességé«
ben, mint Krisxiusnek ;
nem a szemnek szolgél»
ván, mint akik emberek.
nek akarnak tetszeni, ha.
nem mint Kriszius szol»
gái, cselekedvén az Isten.
nek akaratát lélekből, ja
akarattal, mint akik az
Úrnak szolgálnak,ésnem
embereknek, tudván,
hogy kiki ami jót cselek.
szik, azt veendi az Úrtól,
akár szolga legyen, akár
szabados.
A háziuraknak és házi.

asszonyoknak.
Ti urak, ugyanazt cse.

lekedjétek ővelük, el.
hagyván a fenyegetést,
tudván, hogy nektek is
van uratok a mennyben
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éssze~é~álo~atás ninI
csen Őnála..

Az ifjúsá~nak mln d-
közönsé~esen.

Ti ifjabbak, engedelme»
sek legyetek: az öre~ek.
nek és ebben muiessétok:
meg az aláza,tos ségoi,
meri az Isten a kevélyek.
nek ellene áll, az aláza.
tosaknak pedig kegyel»
mei ád. Alázzátok meg
tehát megeiokai az Isten.
nek heielmes keze alatt,
ho~y felmegesetelion ti.
tekei. Péter első levelé.
nek ötödik részében.

Az öZ\1e~yeknek.
Az i~azi és ~a~ára.

ha~yott özve~yasszony
reménységét az Istenben
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veti és éjjel.nappal imád.
kozik. Amelyik pedig a
világi gyönyömségeknek
él, az élőhalott. A Timo •

.teushoz írt első levél ötö.
dik részében.

A gyülekezetnek.
Szeresd felebarátodat,

mint tenmagadat. Ez az
ige az összes parancso.
latok foglalata. A Róma.
beliekhez írott levél ti.
z'enharmadik részében.
És állhatatosan imádkoz.
zatok minden emberért.
A Timoteushoz írt első
levél II. részében.

Mindenki a maga dolg.t
Jól tanulja, jól végezze, -
Úgy az egész háznak dolgát
Felviszi az Űr kegyelme.
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