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ELŐSZŐ.

Az ifjúságnak vallásos nevelése nemcsak legfontosabb érdeke 
úgy az egyháznak, mint az államnak, hanem egyúttal a legnehe
zebb feladat. A midőn ezt egyházunk is belátja, igen feltűnő, hogy 
egyházi irodalmunk különösen jó vallástani tankönyvekben szegény, 
a mi végtelen kárára van a vallásoktatásnak.

Jelen tankönyvecske ezen hiányon legalább kis részben akar 
segíteni. Az egyetemes tanterv szerint a hit- és erkölcstan a közép
iskolák IV. osztályában tanítandó. Ezen kézikönyvet ügy igyekez
tem összeállítani, hogy az részben a bibliai történetek tanulása 
által elsajátított vallásos fogalmaknak s elveknek összefoglaló s 
rendszerező ismétlése legyen, tehát a tanultakon alapuljon; más
részt újat is nyújtson s a vallásos érzelem felköltése s ápolása 
mellett a gondolkozást élesítse s az akaratot nemesítse.

A könyvecskében Luther kátéjának szelleme talál kifejezésre, 
és pedig úgy hiszem oly módon, hogy elég tág tér maradt a ta
nár önálló felfogására s magyarázására.

Ezen első kísérletemet azon hitben bocsátom nyilvánosságra, 
hogy használok vele az ifjúság vallás erkölcsi nevelésének s 
evangélikus egyházunknak.

E p e r j e s e n ,  1887. év május havában.

Mayer Endre.





B e v e z e t é s .

1. §. A vallásról.

Minden ember érzi, hogy függ valami felsőbb hatalomtól, a 
mely ellen gyengesége miatt semmit sem tehet s a melynek saját 
akaratát alárendelni kénytelen. Felettünk az ég számtalan csilla
gainak s körülöttünk a gazdag természet tárgyainak, szépségüknek 
s bölcs elrendezésűknek látása azon következtetésre vezet, hogy 
a látottak nem magoktól lettek, hanem valami hatalmas temészet- 
feletti lény hozta létre.

Az embernek ezen függési érzete s gondolkozásának azon 
következtetése, hogy létezik egy természetfeletti lény, a mely az 
egész mindenséget létesítette, szüli a vallást. A vallás ugyanis 
élő, szilárd hit ezen felsőbb lényben és ezen lény akarata szerint 
való élet.

A keresztyén vallás nem egyéb, mint egy személyes istenben 
való hit s az ezen isten iránti szeretettből folyó élet. A vallásos 
ember az istennel közösségben > él, ismeri őt és akaratát s híven 
engedelmeskedik parancsainak.

A keresztyén vallást Krisztus urunk alapította, kit az isten 
megváltásunkra küldött, s a ki példát mutatott tiszta, istenes életre 
s igaz vallásosságra Mint keresztyéneknek kötelességünk Jézusban 
hinni s evangyelioma szerint élni, mert csak így remélhetjük, hogy 
az üdvösséget elnyerjük.

Mát. 10, 32, 33. Valaki azért vallást teszen én rólam az 
emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám 
előtt; valaki pedig megtagadand engemet az emberek előtt, meg
tagadom én is azt az én mennyei atyám előtt.

Ján. 17, 3. Ez pedig az örök élet, hogy tégedet egyedül is
merjenek lenni igaz istennek és a kit elbocsátottál a Jézus 
Krisztust.

Zsolt. 73, 25 -28 . Kicsoda volna nékem mennyekben te ná- 
ladnál több ? és te náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön.

Elfogyatkozott az én testem és az én szívem : az én szívem
nek kősziklája és az én örökségem te vagy óh isten mind örökké! 
mert íme a kik tőled eltávoznak elvesznek; elveszted mind azo
kat, a kik tőled elhajolnak. A mi én reáin néz, istenhez közel- 
getnem nékem felette igen jó. Az úr istenben helyheztetem re
ménységemet, hogy hirdessem cselekedetik

Zsolt. 75, 2. Tisztelünk tégedet óh isten, tisztelünk, mert a 
te nevednek közel való voltát hirdetik a te csudadolgaid.
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2. §. A vallások különfélesége.
A vallás természeti szükségessé" az emberre nézve; ezért 

minden embernek van vallása. A vallás azonban nem egyféleképen 
nyilatkozik, hanem különböző módon, az emberek míveltsége, gon
dolkozása és szívnemessége szerint. így pl. az európai mívelt né
peknek egészen más felfogásuk van az istenről, mint a félvad 
afrikai népeknek s ehez képest másként imádják is istenöket,' mint 
az afrikaiak.

A szerint, a mint egy, két vagy több istent.imádnak az em
berek, háromféle vallást különböztetünk m eg: a) egy istenimádást 
(monotheismus), b) két istenimádást (dualismus), c) sok istenimá
dást (polytheismus). Az egy istent imádók egy személyes istenben 
hisznek; ilyenek a zsidók, keresztyének és mohamedánok. A két 
istent imádók, két egymással örökös harczban álló ellenséges lényt 
imádnak, mint a Zoroaster vallását követők. Ezen két istenség a vi
lágban tapasztalt jó és rossz személyesítőjének vehető. A sok is
tent imádók sok képzelt istenségben hisznek, a melyeket vagy fa
ragott képekben, vagy a természetnek tüneményeiben imádnak.

Különböznek a vallások arranézve is, hogy milyen azon lény, 
melyet az emberek imádnak. Ezen alapon szintén háromféle a 
vallás u. m. : a) természetimádás (naturalismus), b) bálványimádás 
(fetischismus) és c) szellemi istenimádás (theismus). A természet- 
imádásnál a természetnek egyes erői s lárgyai isteníttetnek és 
szolgálnak az imádás tárgyaiul pl. a nap, hold mint a világosság 
forrásai, a víz, tűz stb. A bálványtimádók szobrokat készítenek s 
azokat igaz istennekként imádják. A szellemi istent imádók sze
rint az isten érzékeink által fel nem fogható természetfeletti lény, 
a melyet csak részlegesen s nem tökéletesen ismerhetünk meg.

II. Móz. 20, 3—5. Ne legyenek néked én előttem idegen is
teneid. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlatos
ságot azoknak formájára, melyek ott fenn az égben van ak, se 
azoknak formájára, melyek a földön itt alatt vannak se azoknak, 
melyek a vizekben a föld alatt vannak.

Mát. 23, 9. Senkit e földön atyátoknak ne nevezzetek, mert 
egy a ti atyátok, ki a mennyekben vagyon.

3. §. A kijelentésről.
Az ember a maga gyarló lelki tehetségeivel nem képes az 

istent s örökkévaló parancsait megismerni s igy nem képes val
lásra szert tenni; hogy mégis ismerjük az istent, annak oka az, 
hogy ö megismerteti magát. Az istennek ezen kegyelmi tényét, 
hogy ismeretessé teszi magát előttünk s tudtunkra adja örökké 
való parancsait, kijelentésnek nevezzük. Istenismeretre csak annyi
ban tehetünk szert, a mennyiben kijelenti magát s azért olyan a 
mi istenünk és vallásunk, a minőnek a kijelentés alapján ismer
hetjük

Ő kijelentette magát a világ teremtésében s fontartó és kor
mányzó gondvistdésében; kijelenti magát folytonosan az emberiség 
történetében s az egyes emberek lelkében, lelkiismeretében ; de



legteljesebben s legtisztábban jelentette ki magát egyszülött fiában. 
Jézus Krisztusban.

Mivel Jézus legtökéletesebb kijelentése az istennek, ez oknál 
fogva az általa alapított keresztyén vallás legtökéletesebb minden 
vallások között. Istennek tiszta ismeretére csakis Jézus tanítása s 
példájának követése által juthatunk.

Ján. 6, 46. Nem hogy az atyát látta volna valaki; hanem 
csak az, a ki istentől vagyon, ez látta az atyát.

Rom. 1, 19. Mert az, a mit az isten felől tudhatnak az em
berek, nyilván vagyon ő bennök, mert az isten megjelentette nekik.

I. Kor. 2, 9, )0. De prédikáljuk, a mint meg vagyon Írva: 
a melyeket a szem nem látott, sem a fül nem hallott, az ember
nek is gondolatába nem mentek, melyeket az isten készített az 
őt szeretőknek Nekünk pedig az isten megjelentette azokat az ő 
lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az istennek 
mélységeit is.

Ján. 14, 6. Monda néki Jézus: én vagyok az út, az igazság 
és az élet; senki nem mehet az atyához, hanem csak én általam.

4. §. A szent írás, vagy biblia.

Szent írásnak, vagy görög nyelven bibliának nevezzük azon 
könyvgyűjteményt, mely az istennek legkülönbözőbb kijelentéseiről 
szól. Mivel ezen szent könyvgyűjteményből megismerhetjük az is
tent, az ő akaratát s kötelességeinket, a melyeknek teljesítése ál
tal az üdvöt elérhetjük: ez okból az a protestáns vallásnak és 
egyháznak egyedüli hitforrásául szolgál. Egyházunk hitelvei szerint 
ugyanis csak azt tartjuk elhiendőnek, a mit a szent írás és a jó
zan ész helyesnek Ítél. A szent irás tehát igen fontos könyv s is
merete mindenkire nézve nagyon szükséges.

A szent irás egyes könyveit isten leikétől ihletett férfiak Ír
ták különböző időben és helyen. Két részre oszlik u. m .: ó szö
vetségre, vagy ó testamentomra és uj szövetségre, vagy uj testa
mentumra. Az ó szövetséget jóval Krisztus urunk születése előtt 
írták a próféták és más isten leikétől vezérelt zsidó férfiak Izrael 
népe számára; az uj szövetséget Írták az evangyelisták és apos
tolok Krisztus urunknak halála után az egész emberiség számára. Az 
ó szövetség szól az istennek azon kijelentéseiről, melyekben a zsidó 
népet részesítette s magában foglalja a zsidó népnek történetét is. 
Eredeti nyelve a héber. Az uj szövetség a kér. egyház kijelentési 
könyveit foglalja magában, szól Krisztusról s az ő művéről, vagyis 
a megváltásról és eredeti nyelve a görög. Mind kettőt Károli 
Gáspár fordította magyarra 1590-ben.

A két szövetség abban egyezik, hogy mind kettőből isten 
szelleme szól hozzánk javításunkra s üdvezülésünkre; eltér abban, 
hogy az ó szövetség az isten Ígéreteit, az uj pedig azoknak be
teljesedését hirdeti; amaz a törvényt, ez pedig az evangyéliomot 
adja s végűi, hogy az közvetlenül a zsidóknak, ez pedig az egész 
emberiségnek szól. Ezen eltéréseknél fogva az ó testamantom ve
zérlő mester a Krisztusra, s ha az uj testamentomot helyesen akar
juk ismerni, az ó testamentom ismeretére van szükségünk.
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Az ó testamentum ismét kanonikus és apokryph könyvekre 
oszlik. Kanonikus, vagy szabályzó könyveknek azokat nevezzük, a 
melyeket az egyház isten lelkétöl ihletett férfiak által Írottaknak 
isii.er e l : apokryph könyveknek pedig azokat, melyek ismeretlen 
szerzők által Írattak s az egyház által nem fogadtatnak el hit
szabályzóknak.

A kanonikus ó testamentomi könyvek 17 történeti, 5, oktató 
és 16 prófétai könyvre oszlanak; az apokryph könyvek száma 14.

Az uj testamentomi könyvek 5 történeti, 21 oktató és egy 
prófétai könyvre oszthatók.

II. Tim. 3, 16, 17. A teljes írás istentől ihletett és hasznos 
a tanításra, a feddésre a megjobbításra s fenyítésre, mely igazság
ban vagyon, hogy tökéletes legyen az isten embere, minden jó 
cselekedetre tökéletesen fölkészíttetett.

II. Péter 1, 21. Mert nem ember akaratjából származott ré
gen a prófétáknak prófétálása, hanem a szent lélektől indíttatva 
szóltak az istennek szent emberei.

Zsid 1, 1. Minekutána az isten sok rendben és sokképen 
szólott volna régen az atyáknak a próféták á lta l: ez utolsó idők
ben szólott nekünk az ő fia által.

Ján. 5, 39. Tudakozzátok az Írásokat: mert nektek úgy tet
szik, hogy azokban örök életetek vagyon.

I. Kor. 3, 11. Más fundamentomot senki nem vethet azon 
kívül, a mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus.

I. SZAKASZ.

A z  i s t e n r ő l  s a z  e m b e r r ő l .

5. §. A szent háromságról.

Akár önmagunkat, akár a világot vizsgáljuk, akár pedig 
saját lelkűnkbe mélyedünk, mindig azon következtetésre és hitre 
jutunk, hogy van egy mindenható lény, a mely minket s a világot 
teremtette és gondoskodik összes teremtményeiről. Keresztyén 
vallásunk tanítása szerint azon lény az egy személyes isten, a ki 
három személyben jelentette ki magát és pedig mint atya a teiem- 
tésben, mint fia  a megváltásban és mint szent lélek a megszente
lésben. Hogy az isten személyes szellemi lény, azt követeli saját 
eszünk s lelkiismeretünk és tanítja a szent Írás, hitünk forrása.

A háromságos egy istenről, a kér. egyház e/.en legfőbb taná
ról szól az úgynevezett apostoli hitvallás, a mely röviden össze
foglalja a keresztyén alaptanokat.

Az apostoli hitvallás a következő:
„Hiszek egy istenben, mindenható atyában, mennynek és 

földnek teremtőjében.
Hiszek Jézus Krisztusban, istennek egyszülött fiában, mi 

urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születők szűz Máriától,
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kinzaték Pontius Pilátusnak alatta, megfeszítteték, meghala és el
temettetek ; szála alá a poklokra, harmad napon halottaiból föl- 
támada, fölméne a mennyekbe, üle az atya istennek jobbjára, onnan 
lészen eljövendő Ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek szent Lélekben, egy közönséges keresztyén anyaszent- 
egyházat, szenteknek egységét, bűnöknek bocsánatát, testnek 
feltámadását és az örök életet.“ Amen.

Ezen hitvallás három ágazatra oszlik úgy, hogy midegyikében 
az isten egy-egy személyéről van szó. A három személy, mint az 
egyetlen isten kijelentési alakja, öröktől fogva létezik s az istenre 
vonatkozó tulajdonságok mind a hármat illetik.

Zsol. 14, 1. Azt mondja a balgatag az ő szivében, hogy 
nincs isten.

Mát. 28, 19. Azért elmenvén, tanítsatok minden népeket, 
megkeresztelvén őket atyának, fiúnak és szent léleknek nevébe.

II. kor. 13, 13. Az úr Jézus Krisztusnak kegyelme az isten
nek szeretete és a szent Léleknek veletek való közössége legyen 
mindnyájan ti veletek. Amen.

6. §. Az istenről való ismeretünk.

Az istent a kijelentésből ismerjük s a milyennek a kijelentés 
alapján találjuk, olyan tulajdonságokkal, jelzőkkel ruházzuk fel.

így pl. azért, mivel tudjuk, hogy ő teremtette a világot, 
teremtő istennek nevezzük. Ezen jelzők tehát kifejezői istenről való 
ismeretünknek.

Mivel az istent színről színre senki sem látta közülünk, s 
mivel a véges ember képtelen a végtelen isteni szellemnek teljes 
s tökéletes ismeretére: ez okból azon jelzők, vagy tulajdonságok, 
a melyekkel felruházzuk, nem tökéletesen fejezik ki az ő lényegét, 
de azért mégis igazak s valódiak. Az egy személyes istennek sok
féle tulajdonságait szokták megkülönböztetni a nélkül azonban, 
hogy ezek részekre osztanák az istent.

Róm. 11, 33. Oh isten bölcseségének és tudományának 
mélységes gazdasága, mely igen megtudhatatlanok az ö Ítéletei és 
végekre mehetetlenek az ő u ta i!

I. kor. 13, 12. Mert most látunk tükör által és homályos 
beszéd által, de akkor szemtől .szembe: most rész szerint vagyon 
bennem az ismeret, akkor pedig leszen az ismeret úgy, a mint 
taníttatom.

Az isten tulajdonságai közül legfőbbek a következők :
Az isten örökkévaló, azaz ő létezett, mielőtt az idő, tér s 

s mindenség létesült és megmarad mindenkor.
Zsolt. 90, 2. Minekelőtte a hegyek lennének és formáltat- 

nék a föld és e világ: öröktől fogva mindörökké te vagy erős 
isten !

Zsolt. 102, 26 —28 Minekelőtte e földet fun dúltad volna 
és a te kezeidnek munkája az egek volnának ; ezek elvesznek, de 
te megmaradsz, mind ezek mint a ruha megavulnak, mint az 
öltözetet elváltoztatod azokat és elváltoznak : te pedig ugyanazon 
vagy és a te esztendeid el nem fogynak. Jelen 1, 8.
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Az isten mindenütt jelenlevő, mert mint szellem nincsen 
korlátolva a tér által, hanem mindenütt ott lehet az általa terem
tett mindenségben

Zsolt. 139, 7—10. Hová mennék a te lelked előtt, és a te 
orczád előtt hová futnék ? ha a mennybe megyek ott vagy ; ha a 
koporsóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy; ha olyan 
szárnyaim volnának is, mint a hajnalnak és a tengernek utolsó 
határánál laknám is : oda is a te kezed vinne engemet és a te jobb 
kezed megfogna engemet, Lásd Jákob történetében I. Móz. 28, 
10— 22 .

Az isten mindentudó, mert mindenről van tudomása, belát 
az emberek sziveibe s ismeri gondolataikat.

Zsolt. 139, 1—4 Uram te megkísértettél és ismersz enge
met ; te tudod az én ülésemet és felkelésemet, távol látod az én 
gondolatomat.

Az én ösvényemet és lefekvésemet körülvetted és minden én 
utaimat jól tudod; mikor még az én nyelvem alatt nincsen a 
beszéd : ime uram te azt mind jól tudod.

Az isten mindenható, mert parancsszavára előállott a világ s 
mert mindent megtehet, a mit szent akarata megkíván.

Zsolt. 135, G. Mindeneket, valamiket akar az úr cselekszik 
mennyekben és a földön, a tengerben és minden mélységekben.

Zsolt. 115, 3. De a mi istenünk a mennyben vagyon, ki 
mindeneket, a melyeket akart, teremtett.

A világnak tökéletessége azon meggyőződésre vezet, hogy az 
isten bölcs-, azaz ő csak azt teszi, a mi szent czéljainak legjobban 
megfelel, és csak oly eszközöket használ, a melyek összhangzás
ban álanak czéljaival. Gyarló emberi eszünk sokszor nem tudja 
felfogni s megérteni istennek háztartását, de a természet csudála
tos remije mindenkor meggyőzhet az isten bölcseségéről.

Zsolt. 104, 24. Mely nagyok a te cselekedeteid uram ! Minde
neket bölcsen teremtettél betölt a föld a te gazdagságiddal.

Példab. 3 19. Az úr bölcseséggel fundálta a földet, erősí
tette az egeket értelemmel.

Mivel mindnyájunkat egy erkölcsi törvény alapján életünk 
szerint Ítél meg, egyenlően jutalmaz s egyenlően büntet és nem 
személyválogató, azért iyazsáf/osnak nevezzük.

Rom. 2, G— 11. Ki megfizet mindennek az ő cselekedetei 
szerint. Azoknak, a kik a jó cselekedetekben való állhatatossággal 
dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, megfizet örök 
élettel; azoknak pedig, a kik versenyesek és a kik nem engednek 
az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, megfizet hirtelen 
búsulással és haraggal. Nyomorúság és szorongató veszedelem 
lészen minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először, 
azután görögnek, mert nincsen isten előtt személyválogatás.

Zsolt. 5, 5—7. Mert nem oly isten vagy te, ki gyönyörködnél 
a hitetlenségben, nem lakik te nálad a gonosz. Nem állnak meg 
a te szemeid előtt a kevélyek, és gyűlölsz minden gonosz cseleke- 
dőket. Elveszted a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok 
embert gyűlöli az úr

Lásd Máté 25, 14 — 30 a talentumokról és Luk. 19, 11—27 
a girákról szóló parabolákat.
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Az isten jó, mert ő teremtményeinek csak jcavát akarja, s 
midőn tűrünk, szenvedünk, abban is csak isten jóságát kell keres
nünk, a ki ily módon teszi próbára hitünket és hűségünket.

Máté 5, 45. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, ki 
az ő napját feltámasztja, mind a gonoszokra, mind a jókra, és 
esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

I. Móz 50, 20. Ti gondoltatok vala én ellenem gonoszát, de 
isten gondolta azt jóra fordítani

Zsolt. 106, 1. Dicsérjétek az urat, mert jó, mert mindörökké 
vagyon az ő irgalmassága.

Istennek összes tulajdonságai között azonban legszebb s leg
teljesebben fej'-zi ki az ő lényegét az, hogy ő szeretet. Ezen egy
ben összpontosulnak s ebből folynak ki istennek összes tulajdon
ságai. Szeretetnek nevezzük az istent azért, mert a mink van, ő 
tőle származik ; ő ad nekünk mindent és pedig nem érdemből, 
jutalomképen, hanem azért, mert szeret minket, mint a jó atya 
gyermekeit.

I. Ján. 4, 16. Az isten szeretet és a ki a szeretetben marad, 
az istenben marad és az isten abban.

Ján. 3, 16. Mert úgy szereti isten e világot, hogy az ő 
egyetlenegy szülött fiát adná, hogy minden valaki hiszen ő benne, 
el ne veszszen, hanem örök életet vegyen.

Hóm. 5, 8. Az isten pedig a mi hozzánk való szerelmét 
ebhen mutatta meg, hogy a mikor még bűnösök volnánk, a Krisz
tus mi érettünk meghalt.

7. §. A teremtésről.
A föld mind azzal, a mi rajta van s a számtalan csillag, vagyis 

az egész mindenség egy szerves egészet képez, melyet mi világ
nak nevezünk. Ezen világ nem önmagától keletkezett, hanem az 
isten hozta létre, teremtette saját akaratának nyilvánítása által. 
Az isten a világot jónak és tökéletesnek teremtette, a melynél 
jobbat és tökéletesebbet az ember nem gondolhat, s a melynél jobb 
nem is lehet. A természetnek változhatatlan törvényei, a melyek 
szerint minden a legczélszerübben van elrendezve, a mindenható 
istennek akaratiból vannak, azért az azok ellen való zúgolódás 
hiábavaló és bűn. A teremtésnek czélja az, hogy az isten magát 
kijelentse, szeretetét nyilvánítsa értelmes s öntudatos teremtményei 
előtt. Az ó testamentom elbeszélése szerint hat nap alatt terem
tette isten a világot oly módon, hogy minden következő napon 
teremtményeket létesített; az utolsó napon az embert teremtette 
s igy ő legtökéletesebb földi teremtmény I. Móz. 1—2, 3.

Zsolt. 36, 6—9. Az úrnak beszéde által lettek az egek és az 
ö szájának leikével minden ö seregei; összegyűjti a tengernek 
vizeit mintegy tömlőben, helyhezteti a mélységeket az ö titkos 
helyeire. Félje az urat minden föld : féljenek ő tőle a földnek 
minden lakosai; mert ő mondotta és lett, ő parancsolta és előállott.

Jelen. 4, 11. Méltó vagy uram, ki végy dicsőséget, tisztessé
get és erőt, mert te teremtettél mindeneket és a te akaratodért 
vágynak és tremtettek. Olv. Zsolt. 104.
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8. §. Az isteni gondviselésről.
Teremtés után nem hagyta magára az isten a világot s te 

remtményeit, hanem gondoskodik rólok, hogy megmaradjanak.
Istennek azon működését, a melynélfogva ő a világot fentartja 

s kormányozza saját bölcs belátása szerint, gondviselésnek nevez
zük Gondoskodása kiterjed ugyan az egész mindenségre„ de külö
nösen az ember képezi kiváló gondoskodásának tárgyát. É gond
viselés által az isten csak javát akarja az ő teremtményeinek. 
Ezen gondoskodásának kifolyása életünk, egészségünk, élelmünk s 
egyáltalán mindenünk, a mire földi életünkben szükségünk van. 
Az isten megoltalmaz minden veszedelem s baj ellen és a szeren
csétlenségben kinyújtja segítő kezét felénk.

Csel. 17, 27, 28. Az isten nem messze vagyon mindegyikünk
től, mert ő általa élünk, mozgunk és vagyunk.

I. Móz. 8, 22. Ennekutána inig a föld leszen vetés és aratás, 
hideg és meleg, nyár és tél, nap és az éjszaka meg nem szűnnek.

Zsolt 145, 15, 16. Mindeneknek szemei te reád néznek és 
te adsz azoknak eledelt alkalmatos időben ; megnyitod a te keze
det és betöltesz minden lelkes állatot a te jóvoltodból.

Zsolt. 68, 20, 21. Áldott legyen az úr, mert minden nap 
ajándékoz minket a mi szabaditó erős istenünk. Az erős isten 
nekünk szabaditó istenünk és az uralkodó úr szabadit ki a halál
ból. Olv. Zsolt 46. Mát. 6, 24—34.

9. §. Az emberről.
Az istennek összes teremtményei láthatatlanokra és láthatókra 

oszlanak. A láthatatlanok közzé tartoznak az angyalok, vagyis oly 
szellemek, a melyek az istennek közvetlen szolgálatára vannak 
teremtve. A látható teremtmények között legkitűnőbb az ember, 
mivel azt az isten saját képére és hasonlatosságára teremtette. 
Tökéletessége meglátszik ugyan már a külsején is, nevezetesen 
magatartásán s fellépésén, de legjobban kitűnik abból, „hogy sze
mélyes lény, azaz öntudattal és szabad akarattal bir. 0  nemesen 
érez, tisztán gondolkozik és szabadon határozza cl magát tettei
nek végrehajtására. Halhatatlan lelke, a mely isteni eredetű, képe
síti az isten, a jó és rossz ismeretére, önmaga és embertársai 
becsülésére.

Az emberi életnek czélja az isten országának, vagy a boldog
ságnak elnyerése

E czélt úgy éri el, ha lelkét, testét miveli, istennek s em 
bertársainak szeretetére törekszik, vagyis tökéletesbedik s isten 
fiává lesz.

I. Móz. 1, 26, 27 Azután monda az isten, teremtsünk embert 
a mi ábrázatunkra és hasonlatosságunkra : és uralkodjék a tenge
rek halain és az égen repeső madarakon, a barmokon és az egész 
földön és a földön csuszó-mászó minden állatokon. Teremte azért 
isten embert az ő képére, az istennek képére teremtő azt: fér
fiúvá és asszonyiállattá teremtő őket.

I. Móz. 2, 7. Formálta vala pedig az úr az embert a földnek
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porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét és úgy 
lett az ember élő lélekké.

Máté 5, 48. Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei 
atyátok tökéletes.

Gál. 3, 2G. Mert mindnyájan isten fiai vagytok a Jézus 
Krisztusban való hit által.

10. §. A bűnről.
A lelki tehetségek között a szabad akarat egyike a legfon

tosabbaknak, mert annak alapján határozza el magát az ember 
saját belátása szerint valamely tettnek végrehajtására és választja 
a végrehajtáshoz szükséges eszközöket. Igaz ugyan, hogy ezen 
szabadság nem korlátlan, mert a jó isten saját javunk iránti tekin
tetből határokat szabott eléje, a melyeket át nem léphetünk ; de 
ezen korlátolt szabadságunkkal belátásunk szerint élhetünk. Mivel 
szabadon választhat az ember jó és rossz között, azért igen sok
szor megtörténik, bogy a jó helyett rosszat, isten akaratával 
ellentétest akar s cselekszik és megvalósítására istentelen eszkö
zöket választ; ilv módon a helyett, hogy azt tenné a mi jó, rosszat 
cselekszik Isten akaratának, vagyis parancsainak elmulasztását és 
áthágását, véteknek s bűnnek nevezzük. A bűnnek forrásai testünk 
érzéki vágyai s hitetlenség.

A bűn igen különböző lehet. Bűnt követhetünk el isten, 
embertársaink és magunk ellen, akarva és akaratlanul; következ
ményeiben pedig lehet nagyon és kevésbbé ártalmas Igen 
természetes azonban, hogy a bűn annál nagyobb, minél szándéko
sabb s minél ártalmasabb következményekkel bir. Mivel senki sincs, 
a ki azt mondhatná msgáról, hogy ő büntelen, azért a bűn egye
temes, azaz mindenkire kiterjedő. A bűnnek ezen általános terje- 
jedése onnan származik, hogy Ádám bűnesete folytán az emberrel 
veleszületik az értelemnek, akaratnak és a szívnek gyarlósága, 
minélfogva a jóra rest, ellenben a rosszra hajlandó. Ezen gyarló
sága miatt áll be azon eset, hogy az ember akarja ugyan a jót, 
de nincs ereje, hogy azt tegye.

Jak. 4, 17. Azért a ki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, 
az olyan ember bűnös.

Jak. 1. 14, 15 Minden ember pedig kisértetik, mikor az ő 
tulajdon kívánságától elvonattatik és megcsalattatik; annak utána 
a kívánság, minekutána fogadott, szüli a bűnt, a bűn pedig minek
utána véghez megyen, nemz halált.

Mát. 15, 18, 19. Ä melyek pedig az embernek szájából 
származnak, a szívből jőnek ki és azok fertéztetik meg az embert; 
mert az embernek szivéből jőnek ki a gonosz gondolatok, gyilkos
ságok. paráznaságok, tisztátalanságok, lopások, hamis tanúságok, 
rágalmazások.

Zsolt. 51, 7. íme én álnokságban fogantattam és az én anyáin 
bűnben melegített engemet az ő méhében.

I. Ján. 18. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, 
magunkat megcsaljuk és igazság mi bennünk nincsen. I. Ján. 5, 
16, 17.
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Rom. 7, 18. Jól tudom, hogy nem lakik én bennem a jó, 
mert akaratom vagyon a jóra, de hogy azt elvégezzem, nem tehe
tem. Gál. 5, 19—21.

ll. §. A bűnnek következményei.

A bűn eredetét és következményeit szépen festi az ó testa- 
mentom a bűnbeesés történetében I. Móz 3 Ezen elbeszélés sze
rint az embert csábitó vágyai bírták reá, hogy evett a tiltott fa 
gyümölcséből s áthágta istennek parancsát. Valamint ott a bűn 
elkövetése után megszólalt az isten s kérdőre vonta Ádámot és 
Évát, hogy miért rejtőztek el az ő színe elől: ép úgy minden 
emberben megszólal az isten szava, a lelkiismeret valamely bűn 
elkövetése után s tudtára adja, hogy a mit cselekedett, nem egye
zik isten akaratával, törvényével. A lelkiismeretnek ezen felszóla
lását lelkiismereti furdalásnak s bűntudatnak nevezzük. A lelkiis
meret azon bíró lelkűnkben, mely elégedetlenséget okoz, valahány
szor rosszat teszünk s lelki nyugalmat, elégedettséget nyújt, 
valahányszor eleget tettünk kötelességeinknek. Ily bíróval bir 
minden ember, de ápolni s mívelni kell, mert el lehet azt altatni 
úgy, hogy még nagy bűntények elkövetésénél sem emeli fel 
szavát.

Midőn a bűnös emberben a lelkiismeret nyugtalanító fel
szólalása folytán a bűntudat (bűnnek tudása) keletkezik: ugyan
akkor felébred az isten haragjától s büntetésétől való félelem is. 
Érzi és jól tudja, hogy az isten bünteti a rosszat s ha egy időre, 
vagy egész életében el is marad a büntetés, bizonyára elkövet- 
kezhetik az a túlvilágban, ha nem szerezné meg bűnbocsátó ke
gyelmét. A szent irás szerint a ki bűnt cselekszik, az a bűn 
hatalmába kerül, szolgája a bűnnek s büntetése a halál.

Ezen helyzetében elégedetlen önmagával s boldogtalan a bűnös, 
miután mélyen érzi, hogy nem méltó isten szeretetére s áldó 
jóságára. Boldogtalanságának érzetében felébred benne azon vágy, 
hogy megszabaduljon valamiképen tűrhetetlen állapotából; ezért 
módot keres istennek kiengesztelésére s a szeretet viszonyának 
helyreállítására Mivel a bűn általánosan van elterjedve az embe
rek között: ezért általános a bűntudat, a boldogtalanság s az ezen 
helyzetből való szabadulásnak vágya is.

Különösen érezték ezen boldogtalanságot a zsidók és pogányok 
Krisztus urunk megjelenése előtt. A zsidók és a pogán\ ok ugyanis 
áldozatokkal akarták kiengesztelni isteneiket s megszabadulni a bűn
tudattól. Ez azonban nem sikerült nekik, mert a bűneikért áldozatul 
bemutatott állatok, vagy növények nem szabadították meg a bűnnek 
kínzó tudatától és az isteni büntetés félelmétől. Annak tudata, hogy 
áldozataik vallásos szertartásaik s törvényeik elégtelenek a bűnös ál
lapotnak megszüntetésére, csak nagyobbitotta boldogtalanságukat, 
előidézte erkölcsi meghasonlásukat, s végül meggyőzte arról, hogy az 
ember nem képes önerejéből megszabadulni a bűn hatalmából, azt 
egyedül isten kegyelme eszközölheti Az isten könyörült az emberisé
gen s az idők teljességében elküldte egyszülött fiát Jézus Krisz
tust, a ki lehetővé tette az emberiségre nézve a bűntől való
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szabadulást s megmutatta az utat isten kiengesztelésére. Ez okból 
Krisztus urunk követői sokkal boldogabbak lehetnek.

Zsolt. 5, 5. Nem oly isten vagy te, ki gyönyörködnél a hitet
lenségben, nem lakik te nálad a gonosz.

Jés. 5, 20. Jaj azoknak, kik a gonoszt jónak mondják és a 
jót gonosznak, kik a setétséget világossággá, a világosságot setét- 
séggé változtatják, a keserűt édesnek, az édest keserűnek mondják.

Csel. 24, 16. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy bot- 
ránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen mind az isten előtt, 
mind az emberek előtt mindenkor.

Ján. 8, 31. Felele nekik Jézus: Bizony, bizony mondom nek
tek, valaki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.

Rom. 2, 11, 12 Mert nincsen isten előtt személyválogatás. 
Mert valakik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el 
és valakik a törvény alatt vétkeztek törvény által kárhoztattatnak.

Gál. 4, 4. De mindenekutána eljött a teljes idő, kibocsátá 
isten az ő fiát, ki asszonyi állattól lett, ki a törvény alá adta 
magát, hogy azokat, kik a törvény alatt valának megváltaná, hogy 
fogadott fiuságot vennének

Rom. 5, 17, 18. Mert ha egy eset által a halál uralkodott 
egy ember által; sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus 
Krisztus által azok, kik ama gazdag kegyelmet és az igazságnak 
ajándékát veszik. Bizonyára azért, miképen egy eset által az Ítélet, 
minden embereknek kárhozatára eláradott: azonképen az egy meg- 
igazulás által a jótétemény eláradott minden emberekre életnek 
igazulására.

11. SZAKASZ.

K r i s z t u s r ó l  s a  m e g v á l t á s r ó l .

12. §. Jézus élete.
Krisztus urunk földi életéről, tanításáról s tetteiről az evan- 

gyeliomok szólanak. Ezek szerint született Betlehemben 754-ben 
Róma építése után s nevekedett Nazarethben; földi szülei voltak 
József és Mária. Születése körülményein kivül gyermekkoráról 
csak annyit tudunk, hogy 12 éves korában felvitték szülei Jeru
zsálembe, a hol kérdései és feleletei által nagyon feltűnt a zsidó 
bölcseknek s magára vonta figyelinöket Ifjúkoráról semmit sem 
tudunk, mert az evangyeliomok csak 30 éves korától kezdve be
szélik el történetét. Ekkor megkereszteltette magát keresztelő 
János által a Jordán vizében s miután megkisértetett, fellépett 
messiásnak, a kit a zsidó nép régen várt, hogy tanítása által 
istennek s az igazságnak ismeretére vezérelje, tettei s példaadása 
által utat mutasson az embereknek tiszta és erkölcsös életre. 
1 anítása és csudái által, melyeket Palaestinában tett járva város
ról városra s faluról falura annyira felbőszítette maga ellen az 
Írástudókat, farizeusokat és íőpapokat, hogy minden módon el
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akarták veszíteni s kerestek alkalmat elfogatásira s megöletésére. 
Ez mind addig nem sikerült nekik, míg el nem érkezett az isten 
által határozott végső óra. Elfogatását ekkor áruló tanítványa Judás 
Iskariotes segítette elő, ki is őt majdnem 3 évi működés után 30 
ezüst pénzért adta el a zsidóknak. A zsidók kúsvétje előtti éjjel 
az olajfák hegyén fogták el a főbb papok által küldött poroszlók 
s vitték előbb a zsidó főpaphoz, majd Pontius Pilátushoz Judea 
helytartójához, onnan Herodeshez a galileai helytartóhoz s ismét 
Pontius Pilátushoz, a ki azután kimondta felette az Ítéletet, hogy 
keresztre feszíttessék Még az nap, a mikor felette az ítélet, ki
mondatott, pénteki napon, keresztre feszítették és eltemették; de 
már harmad napra, vasárnap reggel megdicsőüllen feltámadt sír
jából s 40 napi itt tartózkodása után felment a mennyekbe az 
atyához.

13. §. A megváltásról.
Jézusnak művét megváltásnak s őt magát megváltónak szok

tuk nevezni. Mivel ugyanis az emberiség úgy vallásilag, mint er
kölcsileg sülyedt volt s teljesen a bűn hatalmában és rabságában 
sínylődött: azért Jézusnak bizonyos váltságdíjat kellett fizetnie, 
hogy ezen hatalomtól megszabadítsa s a rabságból megváltsa.

Bűneik miatt örökhalált kellett volna halniok az emberek
nek ; de mivel Jézus büntelen életével megtörte a bűn és halál 
hatalmát s ártatlan szenvedéseivel és kereszthalálával az emberek 
helyett szenvedett és halt meg: azért az emberek megváltattak s 
az örök kárhozattól szabadokká lettek.

A bűntől s bűntudattól oly módon szabadított meg bennün
ket, hogy megtanított, mikép élhetünk istennek tetsző életet s 
mikép engesztelhetjük ki, ha ellene vétkeztünk. A haláltól akképen 
tett szabaddá, hogy azt csendes álommá s a mennyországba vezető 
ajtóvá változtatta minden hívőre nézve, a midőn bizonyossá tett 
bennünket a feltámadásról.

A váltság-díja a melyet az elvesztett és elkárhozott emberi
ségért fizetett, nem volt sem arany, sem ezüst, hanem az ő szent 
és drága vére, ártatlan szenvedése és halála.

Luk. 16, 10. Azért jött az embernek fia, hogy fölkeresse és 
megtartsa a mi elveszett vala.

I. Ján. 1,7.  A Jézus Krisztusnak vére tisztít meg minket 
minden bűneinktől.

I. Pét. 2, 24. Krisztus a mi bűneinket hordozta az ő testé
ben a fán, hogy a bűnnek meghalván élnénk az igazságnak, kinek 
sebeivel gyógyultunk meg.

Ján. 11, 25. Én vagyok a feltámadás és az élet a ki én 
bennem hiszen, ha meghal is él.

I. Kor. 15, 55, 56. Hol vagyon halál a te diadalmad? hol 
vagyon koporsó a te fulánkod? Az istennek legyen hála, ki adott 
nekünk diadalmat a mi urunk Jézus Krisztus által.

I. Péter 1, 18, 19. Nem veszendő állatokon, mint aranyon, 
vagy ezüstön váltattatok meg a ti hiábavaló éltetekből, melyet a 
fi atyáitoknak tanításából vettetek volt, hanem drágalátos véren, 
tudniillik a mukula nélkül és szeplő nélkül, való báránynak a 
Krisztusnak vérén.
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14. §. Jézus személyéről s különböző elnevezéseiről.
A Krisztus megjelenése előtti áldozatok arról győzték meg 

úgy a zsidókat, mint a pogányokat, hogy egyedül maga az isten 
képes az emberiség megváltását eszközölni.

Mivel Jézus lett megváltónkká, azért neki istennek kellett 
lennie, máskülönben nem lett volna képes a megváltás művét 
végrehajtani. Másrészt, hogy áldozatul hozta magát az emberiség 
bűneiért, embernek is kellett lennie. Ennélfogva őt istenembernek 
is nevezhetjük. Kétféle isteni és emberi természettel b í r : isteni 
természeténél fogva öröktől fogva létezett a mennyei atyánál, em
beri természeténél fogva Máriától születve, egy ideig az emberek 
között mint valóságos ember járt, kelt s az emberiség érdekében 
működött. Jézusnak emberi létét szenvedéseivel egyetemben a 
megaláztatás állapotának nevezzük; az eltemettetése utáni léteiét 
s isten jobbjára való emeltetését pedig a felmagasztaltatás álla
potának.

Jézusnak isteni természete mellett különösen az bizonyít 
hogy ő bűntelen volt s mindenkor isten akaratát teljesítette. Ellen 
sé»ei sokféleképen támadták, de bűnösségét nem tudták bebizo 
nyítani. Bátran mondhatta tehát ellenségeinek : „Kicsoda győzhetne 
meg engeinet ti közületek a bűnről?" (Ján. 8. 46). Ján. 19, 6 II. 
kor. 5, 21.

Ján. 1, 1—3. Kezdetben vala az ige és az ige az istennél 
vala és az ige isten vala; mindenek az által teremtettek és ő 
nélküle semmi nem teremtetett.

Ján. 1, 14. És amaz ige testté lett és lakozott mi közöttünk 
és láttuk az ö dicsőségét, mint az atya egyetlen egyszülöttének 
dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Kol. 2, 9. A Krisztusban lakozik az istennek teljessége.
Kol. 1, 15—17. A Krisztus a láthatatlan istennek hasonmása 

és minden teremtett állatok előtt született, mert ő általa terem
tettek mindenek, melyek az égben vágynak és a melyek a földön 
láthatók s láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár 
birodalmak, akár hatalmasságok. Mindenek ő általa és ő reá nézve 
teremtettek és ő mindeneknek előtte vagyon és mindenek ő ál
tala léteznek.

Zsid. 2, 17, 18. Mindenestől fogva hasonlatosnak kellett len
nie az atyafiakhoz, hogy könyörülő lenne és hív főpap isten előtt 
való dolgokban, hogy a nép bűneit eltörlené. Mert mivelhogy 
szenvedett, a mikor megkísértetett, azoknak is segítséggel lehet, 
a kik megkísértetnek.

II. Kor. 8, 9. Tudjátok a mi Urunk Jézus Krisztus jótéte
ményét, hogy ő ti érettetek szegénynyé lett, mikor gazdag volna, 
Imgy ti az ő szegénységével meggazdagulnátok.

Azon nevek, melyekkel megváltónkat nevezni szoktuk, hiva
tását s istenhez és hozzánk való viszonyát fejezik ki. Főbb nevei 
a következők:

A „Jézus“ név zsidó nyelvű s jelent szabaditót, üdvözítőt. 
E/en nevét szülei adták neki s azt jelenti, hogy a bűntől szaba
dit meg.

2
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Máté 1, 31. Mondá az angyal Józsefnek: Mária fiat fog 
szülni és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az 
ő népét bűneitől.

Leggyakrabban nevezzük őt Krisztusnak. Ezen név görög 
eredetű s ugyanazt jelenti, a mit a zsidó nyelvben a messia, 
vagyis felkent. Krisztusnak azért nevezhetjük, mivel az isten őt 
avatta fel az emberiség megváltására s neki adott hatalmat a bűn 
megtörésére. '

Csel. 10, 38. A Názárethbeli Jézust az isten megkente szent 
lélekkel és hatalommal, ki szélylyel járt jól tevén és mindeneket, kik 
ördög hatalma alatt voltának meggyógyítván mert isten va!a 
ő vele.

Krisztus urunk legjobban szerette magát emberfiának ne
vezni, a mi által emberi voltát jelezte.

Mát. 16, 13. Mikor pedig ment volna Jézus Caesarea tar
tományába mely Filep királyról neveztetik, megkérdé az ő tanít
ványait, mondván : engemet, embernek fiát kinek mondanak lenni 
az emberek? Mát. 16, 27, 17. 22, sat.

Hívei istenfiának nevezték, a mely név azt jelenti, hogy Jé
zusban az isten legtökéletesebben jelentette ki magát s őt az is
ten legjobban szereti.

Mát. 16, 16. Felelvén pedig Simon Péter monda: Te vagy 
ama Krisztus az élő istennek fia.

Ján. 3, 16. ügy. szerette isten e világot, hogy az ő egyszü
lött fiát adta.

Tanítványai leginkább mesternek s úrnak nevezték, mig má
sok ismét Dávid fiának, szabaditónak sat. nevezték.

Ján. 13, 13. Ti engemet így hívtok: Mester és Uram! és 
igazán mondjátok, mert az vagyok.

Csel. 2, 36. Bizouynyal tudja azért az Izrael egész háza, 
hogy ez az istentől tétetett úrrá és Krisztussá, a Jézus mondom, 
a kit ti megfeszítettetek.

Mát. 21, 9. A mely sereg pedig elől és hátul megyen, kiált 
vala mondván: Légy segítségül isten a Dávid fiának! Áldott le
gyen, a ki jött az Úrnak nevében. Légy segítségül isten, ki vagy 
a magasságban! 20, 30, 31.

15. §. Jézus földi működéséről.
Krisztus urunk szenvedésteljes halála s feltámadása által 

váltotta ugyan meg az emberiséget, de nem csekély fontosságú az 
ő tanítása sem. Sőt inkább a kettő együtt jár s egymás kiegé
szítésére s megértésére szolgál.

Míg az ó testameníom szerint az isten haragvó hatalom, a 
ki megbünteti az atyák vétkeit harmad és negyed iziglen : addig 
Jézus tanítása alapján az isten kegyelmes szerető mennyei atyánk, 
a ki nem akarja az emberiség vesztét s ez okból mindenkinek 
megbocsátja vétkeit, a ki bűnbánólag s javulást Ígérve kéri tőle 
bűneinek bocsánatát. Ö az üdvöt ingyen, kegyelemből adja az em
bereknek s nem kíván tölök egyebet, mint hitet s tiszta szívből 
folyó cselekedeteket. Jézusnak tanítását evangéliomnak, az az 
örömhírnek nevezték el s ezen nevet méltán érdemli meg, mivel



r
10

nagyobb örömet semmi sem okozhat a bűnös, gyarló embernek, 
mint annak hirdetése, hogy az isten kegyelmes s megbocsátja a 
bűnöket.

De nemcsak tiszta nézetet adott nekünk Jézus az istenről, 
lianeui arról is felvilágosított, bogy mi a czélja s feladata életünk
nek. Azt mondotta, hogy folytonosan kell tökéletesednünk s ezen 
tökéletesedés által az istenhez valóban hasonlókká lennünk. Más 
szavakkal azt úgy is kifejezte hogy az isten —, vagy mennyek or
szágának tagjai igyekezzünk lenni s ez által isten fiaivá válni. 
Ezen isten országa már itt kezdődik e földön s tagjai mindazok, 
a kik Jézus híveinek vallják magokat; tökéletességét azonban nem 
itt, hanem csak a túl világi életben nyeri el, holott is Krisztus 
valódi követői képezik tagjait.

Míg ily módon tanítása által az istennek s az igazságnak 
ismeretére vezetett: addig más részről tettei alapján példát mu
tatott arra, hogy mikép kell evangyéliomát tettleg megvalósítani. 
Szerencsétlen embertársainak nyomorán mindenkor segített s kö
nyörülő szíve mindig talált eszközt az emberi fájdalmak enyhí
tésére.

Ellenségeinek fondorkodása s üldözése nem riasztotta vissza 
a jótékonyságtól ; ő hű maradt elvéhez s az emberiség iránti sze- 
retetből elszenvedte a keresztfán való kínos halálát, a milyenre 
csak a legnagyobb gonosztevőket ítélték az akkori időben. Tiszta, 
szeplőtelen életének példányképül kell szolgálnia és pedig annál 
is inkább, mert az isten lelke segít ebben s megkönnyíti Jézus 
követését.

Mát. 11, 27. Mindenek nékem adattak az én atyámtól és 
senki nem ismeri a hűt, hanem csak az atya ; az atyát is senki 
nem ismeri, hanem a fiú és a kinek a fiú meg akarja jelenteni.

Mát. 3, 2.: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek 
országa.

I. Ján. 4, 16. Az isten szeretet és a ki a szeretetben marad 
az istenben marad és az isten abban.

Mát. 5, 48. Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei 
atyátok tökéletes.

Rom. 8, 16. A szent lélek teszen bizonyságot a mi lelkűnk
kel együtt, hogy mi istennek fiai vagyunk.

I. kor. 1, 30. Jézus Krisztus lett nekünk istentől, bölcsesség, 
igazság, szentség és váltság.

Luk. 2, 10, 11. És monda az angyal nekik: Ne féljetek, 
mert ime hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen, mert született néktek ma a Megtartó, (ki az úr 
Krisztus) a Dávid városában.

Ján. 8, 31, 32. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bi
zony az én tanitványim lesztek és megismeritek az igazságot és 
az igazság szabadokká teszen benneteket.

I. Ján. 4, 19. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket.

16. § A megdiesőűlt Jézus működése.
Feltámadása után felment ugyan Jézus az egek urához s ta

nítván vait és híveit itt hagyta a legnagyobb szomorúságban, de
2*
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azért nem szűnt meg gondoskodni híveiről s érettök minden 
jót tenni.

A külső látszat szerint nincs ugyan közöttünk, de szelleme 
él s munkálkodik és a hol ketten, vagy hárman összegyűlünk az 
ö nevében, köztünk van. Jézus intézi a keresztyénségnek sorsát, ő 
annak láthatatlan feje és királya s bárminő veszély fenyegesse el
lenségei részéről, ő azt meg fogja védeni.

Az istennél a megdicsőült Krisztus urunk a közbenjáró. 
Imáinkat csak az ő nevében intézhetjük az istenhez, hogy nála 
meghallgattatásra találjunk. Ezen közbenjárói tisztéért főpapnak 
is szoktuk nevezni. E képies kifejezés a zsidóvallásból van véve. 
Valamint ugyanis a zsidó főpapoknak az volt a legfőbb tiszte, 
hogy az áldozatok bemutatása által közbenjárjanak a bűnös nép 
és a szent isten között és kiengeszteljék: épen úgy Jézus is ál
dozati halála által közbenjárt s ült az atyaisten jobbjára a mi 
üdvünkért.

Megdicsőült állapotában, mint igéré, egyszer láthatóvá fogja 
magát tenni, a mikor eljön Ítéletet mondani élők és holtak felett.

Márk 16, 19. Az úr annakokáért, minekutána szólott volna 
nékik, felviteték mennybe és űle az istennek jobbjára.

Máté 2^, 20. íme én ti veletek vagyok minden napon e vi
lág végeztéig.

Máté 18, 20. Mert valahol ketten, vagy hárman egybegyül- 
nek az én nevemben, ott vagyok közöttük.'

I. Tún. 25. Egy az isten és egy a közbenjáró isten és az 
emberek között az ember Krisztus Jézus.

Máté 16, 27. Az embernek fia eljövendő az atyának dicsősé
gével az ő angyalival és akkor megfizet mindennek az ő cseleke
detei szerint.

II. kor. 5, 10. Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk a 
Krisztus itélőszéke előtt, hogy kiki elvegye jutalmát annak, a 
mint a testben cselekedett, ahoz képest, a mit cselekedett, vagy 
jót vagy gonoszát.

I. Ján. 2, 1. Hogyha valaki vétkezendik, vagyon szószólónk 
az atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

III. SZAKASZ.

A s z e n t  l e i e k r ő l  s a  k e r e s z t y é n  e m b e r  é l e t e  
a s z e n t  l é l e k  v e z é r l e t e  m e l l e t t .

17. §. A szent lélekről.
Mielőtt Jézus eltávozott e földről s búcsút vet tanítványai

tól, azt Ígérte nekik, hogy segítségökre s gyámolitásukra elküldi 
a szent lelket. Ezen Ígéretét beváltotta, mert 10 napra mennybe
menetele után a pünkösd ünnepe alkalmával kiöntetett reájok a 
szent lélek. (Csel. 2.)
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A szent lélek a szent háromság harmadik személye- s mint 
ilyen az isteni kijelentésnek egyik alakja. Isten lelkének is ne
veztetik.

Legfőbb müve a keresztyén egyháznak alapítása. Jézus maga 
nem gyűjtötte össze híveit s nem alakított belőlök egyházat, ha
nem csak némi utasításokat adott tanítványainak az alapítandó 
egyháznak szervezetére.

Ő megelégedett avval, hogy tanítása s élete által előkészítse 
az embereket s tanítványait az egyház alapítására. Az egyház 
alapítás a szent lélek müve. Az első kér. püskösd ünnepe al
kalmával annyira hatotta át s lelkesítette Jézus elcsüggedt tanít
ványait, hogy Péternek tüzes s lelkes beszéde folytán mintegy 
háromezerén keresztelkedtek meg s így alapították az első 
kér. gyülekezetei s vetették meg alapját a keresztyén egy
háznak.

A szent lélek működése folyton tart Jézus egyházában s 
nyilvánul abban, hogy szíveinket fogékonyakká teszi az evan- 
gyéliom befogadására, igazságra vezérel bennünket, hitünkben 
erősít s eszközli megszenteltetésünket. Az ember ugyanis meg- 
váltatását hite és élete alapján elsajátítani tartozik ; gyarlóságá
nál fogva nem lenne képes reá, ha a szent lélek folyton nem nyüj- 
taná segítségét.

Ján. 14, 16, 17. Én pedig kérem az atyát és más gyámolí- 
tót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké, tudniillik az 
igazságnak lelkét, melyet e világ be nem veliei, mert nem látja 
őt és nem ismeri őt; ti pedig ismeritek őt, mert bennetek lakik 
és bennetek marad.

Ján. 14, 26 Ama vigasztaló szent lélek pedig, kit az atya 
az én nevemben elbocsát, az megtanít titeket mindenekre és esze
tekbe juttatja mind azokat, a melyeket mondottam nektek. Ján.
15, 26; 16, 1, 13.

Rom. 5, 5. A reménység meg nem szégyenít, mert az isten
nek szerelme kiontatott a mi szívünkbe a szent lélek által, ki ne
künk adatott.

Rom. 8, 26. Hasonlatosképen pedig a lélek is együtt segéli 
a mi erőtlenségeinket; mert mit kelljen kérnünk, a mint kellene, 
nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk megmondha- 
tatlan fohászkodásokkal.

18. §. Az egyházról.
A keresztyén egyház, vagy anyaszentegyház azoknak egye

teme, a kik Krisztusban hisznek s üdvöket csak általa remélik 
elérhetőnek. Az egyháznak czélja s feladata a Krisztus által hir
detett isten országának tettleges megvalósítása. Ezért neki arra 
kell törekednie, hogy benne az isten igéje, vagyis az evangyéliom 
tisztán és igazán taníttassák és a szentségek Krisztus rendelése 
szerint szolgáltassanak ki. Hogy az egyház czélját elérje, szük
sége van bizonyos szervezetre, a mely megállapítja, kinek milyen 
kötelessége van, hogy minden ékesen és rendesen történjék. Ezen 
külsőleg szervezett egyházat látható egyháznak nevezzük. A lát
ható egyház nem egy, hanem több részleges egyházból á ll ; föb-
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bek : a rom. katholikus, görög katholikus, evangélikus egyházak 
sat. Ezen egyházak, melyek együttesen a látható kér. szentegy
házat, vagy a keresztyénséget. alkotják, Jézus evangyéliomának 
különböző felfogása, magyarázása és az isteni tisztelet külső for
máinak eltérése alapján különböznek egymástól. Legtökéletesebb 
közülök az, a mely legtisztábban hirdeti Jézus evangy-eliomát 
s az általa rendelt szent cselekvényeket leghívebben végzi. Leg
jobban felel meg ezen követelményeknek az evangélikus egyház ; 
de ez sem tökéletes s arra csak törekszik.

Van azonban ezen látható érzéki egyházon kivűl még egy 
más t. i. a láthatatlan, vagy eszményi egyház. Ezt azok alkotják, 
a kik nemcsak névleg keresztyének, hanem valódi követői Jézus
nak. A látható egyháztól abban különbözik, hogy nem bír külső 
szervezettel s így nem látható szemeinkkel; nem oszlik különböző 
egyházrészekre s tagjai között egy sincs, a ki csak szájjal vallaná 
Jézust urának. A tulajdonképeni keresztyén egyház a láthatatlan, 
mert csak ebben létesül igazán istennek országa ; a látható egy
házaknak törekedniük kell, hogy minél ^közelebb jussanak a lát
hatatlan egyházhoz.

Az egyháznak láthatatlan feje Krisztus urunk; az ő szelleme 
és a szent lélek ereje képezi éltető s vezérlő hatalmát.

Hogy az egyház czéljának megfelelhessen, szüksége van mun
kás tagokra, a kik az egyház javáért mindent megtesznek, tudva 
azt, hogy azzal a magok javát előmozditják. Az egyház tagjai 
egyenlő jogokkal és kötelességekkel b irnak; itt tehát nincs kü
lönbség szegény és gazdag, úr és szolga, pap és világi ember kö
zött, mert mindnyájan királyi papság szent nép vagyunk.

A róm. katholikus egyház vét Jézusnak tanítási ellen, a mi
kor azonosítja magát a láthatatlan egyházzal s azt vitatja, hogy 
csak ő n; ujthatja az üdvöt, a többi keresztyén egyházak nem. 
Helytelenül cselekszik, midőn kiváltságos papi rendet ismer s a 
csalhatatlan római pápát Péter apostol utódjának, Krisztus hely
tartójának tekinti.

Efez. 2, 19—22. Azért immár nem vagytok jövevények és 
zsellérek, hanem a szenteknek polgártársai és istennek cselédei, 
kik felépítettetek a prófétáknak és apostoloknak fundamentumán, 
melynek belső szegeletköve a Jézus Krisztus, kiben az egész al
kotmány szép renddel rakattatván növekedik, hogy legyen az Úr
nak szent temploma, melyen ti is együtt velünk építtettek, hogy 
legyetek istennek hajléka a szent lélekben.

Efez. 1, 22, 23. Az isten a Krisztust tette mindeneknek fö
lötte az anyaszen tégy ház fejévé, mely az ő tette és teljessége an
nak, a ki mindeneket betölt mindenekkel. 5, 25—27.

Csel. 4, 12. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert 
nem is adatott emberek között ég alatt más név, mely által kel
lene nekünk megtartatnunk.

Efez. 4, 5, 6. Egy az úr, egy a hit, egy a keresztyénség, 
egy az isten mindeneknek atyja, ki mindenek felett vagyon és 
mindenek által és ti bennetek mindenitekben. Ján. 10, 16.

II. Tim. 2, 19. Tudja az úr, kik legyenek az övéi és távoz
zék el a hamisságtól minden, valaki nevezi a Krisztusnak nevét.
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Máté 7, 21—23. Nem minden, a ki ezt mondja nékem : 
uram ! uram ! megyen be a mennyországba, hanem a ki cselekszi 
a/ én mennyei atyámnak akaratát. Sokan mondják nekem ama 
napon : uram ! uram ! nemde nem a te nevedben üztünk-e ördö
göket és a te nevedben sok hatalmas dolgokat nem cselekedtünk-e ? 
Akkor vallást teszek nekik : soha nem ismertelek titeket, távoz
zatok el én tőlem álnokságnak cselekvői.

A keresztyén egyház fejlődéséről szólnak a következő para
bolák : a mustármagról és a kovászról (Mát. 13, 3 1 -34 ), a búza 
között nőtt konkolyról (Mát. 13, 24—30) és a tengerbe vetett 
gyalomról (Mát. 13, 47—50).

19. §. Az egyház kegyelmi eszközeiről.
Hogy az egyház hivatásának megfeleljen s kötelességeit tel

jesíthesse, hogy úgy a saját, mint pedig egyes tagjainak javát 
előmozdíthassa: bizonyos eszközökkel kell birnia. Ezen eszközöket 
kegyelmi eszközöknek szoktuk nevezni, mivel általok, isten ke
gyelme közvetittetik a hívők számára.

A kegyelmi eszközöket épen úgy, mint az egyháznak jogait 
is Jézus adta a tanítványoknak s általok a keresztyén egyháznak. 
Kegyelmi eszközök az isten igéje és a szentségek.

Az ige, vagy isten igéje a szent Írásban s különösen az uj 
testamentomban foglaltatik. Nemcsak vallási s erkölcsi ismereteit 
onnan meríti az ember s az nemcsak erősít a hitben s irányadó 
életünkben, hanem egyúttal közvetítője az isten kegyelmének is.

Mivel ily nagy fontosságú az isten igéje, azért annak hirde
tése s terjesztése az egyház legfőbb kötelességei közzé tartozik.

A szentségek vallásos egyházi cselekvények, melyeknek meg
tartását Krisztus urunk rendelte. Jelentőségük az, hogy érzéki, 
külső jeleik által isten kegyelme közöltetik és biztosíttatik Krisz
tus követőinek.

Az evangélikus egyház csak két szentséget ismer t. i. a ke- 
resztséget, és az úrvacsorát, mivel Krisztus urunk csak ezen két 
szentséget rendelte. A katholíkus egyház hét szentséget ismer 
és pedig a keresztséget, bérmálást, gyónást, úrvacsorát, papszen
telést, házasságot és az utolsó kenetet.

A szentségekkel szemben azon feladata van az egyháznak, 
hogy csak azokat tartja meg, a melyeket Jézus rendelt és oly 
módon szolgáltassa ki, a mint idvezitőnk kívánja

Ezen kegyelmi eszközök áldásainak nyújtásával felhívja a 
keresztyén egyház az egyeseket, hogy Jézus híveivé váljanak s 
kiséri életűkben az egyes híveket ily módon segítve őket köteles
ségeik teljesítésében.

A kegyelemnek lelkűnkben való működését nem látjuk, csak 
érezzük; de működésének eredményét a tiszta, jó életet láthatjuk.

I. Kor. 15, 1, 2. íme eszetekbe juttatom nektek atyámfiai 
az evangyelíomot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, 
melyben állótok is, mely által ha megtartjátok, a minemú be
széddel nektek hirdettem idvezültök is, hanemha hiába hittetek.
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Rom. 1, 16 Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát, 
mert istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak elő
ször, azután görögnek.

Mát. 18, 18. Bizony mondom néktek : valakiket megkötöz
tök, a földön a mennyben is kötözve lesznek és valakiket meg 
oldoztok e földön oldozva lesznek mennyben is. (Vesd ő. 16, 
13-19 .) Olv. Mát. 18, 1—22.

20. §. Az isten igéjének terjesztéséről.
Az isten igéjének hirdetése és terjesztése sokféleképen tör

ténhetik. Lehet azt hirdetni a templomokban, iskolákban vagy 
más zárt helyiségekben, de lehet a szabad ég alatt is. Terjeszthető 
élő szóval és Írásban vagy képekben. A főirányadónak azonban 
mindenkor annak kell lennie, hogy az isten igéje tisztán hirdet- 
tessék s hamisítatlanul. Az egyháztörténelem világos bizonysága 
azon számtalan szerencsétlenségnek s bajnak, a melyek a szent
írás helytelen magyarázatából keletkeztek. Az isten igéjét hirdet
heti ugyan bármely keresztyén, de hogy az tisztán félremagyará
zások nélkül terjesztessék, ezen okból szükségesek bizonyos 
hivatalnokok, a kiknek élethivatásuk az igének terjesztése, azon
kívül a szentségek pontos kiszolgáltatása s az egyes gyülekezetekben 
a rend feletti őrködés. Erre hivatottak a lelkészek s az isten igé
jének az iskolában való tanítására a tanítók. A tanítók a kicsi
nyeknek tanításával, a lelkészek a felnőttek oktatásával vannak 
megbízva.

Az isten igéjének terjesztésére legalkalmatosabb az isteni 
tisztelet, a melynek eizyik alkatrészét képezi. Valamint azonban 
Jézus s az apostolok bármely alkalmatos időt felhasználtak az 
evangyeliom hirdetésére, épen úgy kell tennünk nekünk is.

Az evangyeliom igazságainak tanulása s ismerete nemcsak 
a műveletlenekre nézve szükséges, hanem a míveltekre nézve is; 
de sőt minél jobban tanulja valaki az írást ismerni, annál jobban 
látja végtelen gazdagságát s tanulásának szükségességét.

Legjelesebb eszköze az isten igéje hirdetéseinek a bibliának 
minél nagyobb körben való ismertetése s terjesztése, a mely czél- 
ból egyes bibliai társulatok is keletkeztek. Leghíresebb közöttük 
a britt biblia terjesztő társaság.

A keresztyén ó korban az ev.mgyéliom hirdetése volt a leg
nagyobb hatalom a pogányság és zsidóság legyőzésében. E hatalma 
most is megvan, mert a keresztyén egyház ez által győz csak a 
még most is pogány vallásu népek között s mert csak ezzel ké
pes kiirtani a bűnt s a gonoszságot az emberi szívbőL

Hatása különböző az egyes embereknél, mert ez attól függ, 
hogy fogékonyak vagyunk-e az isten igéje iránt, vagy nem s hogy 
akarjuk-e életünket az igének követelményei szerint berendezni 
vagy nem ? Az igének különböző hatásából szól különösen a mag
vetőről szóló parabola Mát 13, 3—23.

Luk, 11, 23. Boldogok, a kik az isten igéjét hallgatják és 
megtartják.

Jak. 1, 22 Legyetek pedig valóban megtartói az igének és 
ne csak hallgatói, hogy megcsaljátok magatokat.
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Kol. 3, 16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek bő
séggel minden bölcsességgel tanítván és intvén egymást, ti ma
gatok között psalinusokkal, dicséretekkel és lelki énekekkel, nagy 
kedvvel énekelvén a ti szívetekben az Úrnak.

II. Kor. 4, 5. Mert nem magunkat prédikáljuk, liánéin a Jé
zus Krisztust, az U ra t; magunkat pedig a ti szolgáitoknak lenni 
a Jézusért.

II. Tim. 4, 2— 4. Prédikáljad az igét, rajta légy mind al
kalmas, mind alkalmatlan időben : feddődjél, dorgálódjál, intsed a 
hallgatókat minden szelídséggel és tanítással. Mert lészen oly idő, 
melyben az igaz tudományt el nem szenvedik, hanem az ő tulaj
donságaik szerint magoknak gyűjtenek tanítókat, mivelhogy az ő 
füleik viszketnek és az igazságtól az ő füleiket elfordítják, for
dulnak pedig hiábavaló beszédeknek hallgatására.

21. §. A keresztségről.
A keresztség azon szentség, mely által az egyesek a keresz

tyén egyháznak tagjai közzé vétetnek fel. Általa a megkeresztelt 
bűnei bocsánatát nyeri s isten kegyelmi ajándékaiban részesül. 
Megkeresztelkednie kell minden embernek, a ki a keresztyén egy
háznak külsőképen is tagjává akar válni.

Jézus tanítványai mesterök utasítására felnőtteket keresz
teltek ; a megkeresztelendőktől azt kívánták, hogy bánják meg 
bűneiket, térjenek meg, ismerjék el Jézust megváltójuknak s te
gyenek ígéretet, hogy Jézus evangyélioma szerint fognak élni.

Mi azonban rend szerint gyermekeket keresztelünk, a me
lyek ezen feltételeknek nem tehetnek eleget. Hogy a keresztség- 
nél teendő Ígéret a gyermekek keresztelésénél sem maradjon el 
ez okból vannak a ke. esztszülők, a kik, mint a cselekvény ta
núi azon ígéretet teszik a gyermek nevében, hogy keresztyén val
lásban fognak neveltetni

A gyermekkeresztelés teljesen egyezik Krisztus akaratával 
s tanításával, a mennyiben megdorgálta tanítványait, a mikor ezek 
nem akarták hozzá ereszteni a gyermekeket, hogy őket megáldja 
s így szólt hozzájok : „Engedjétek, hogy jöjjenek hozzám a kis 
gyermekek és meg ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az istennek 
országa. Bizony mondom nektek, ha valaki úgy nem veszi az is
tennek országát, mint a kis gyermek, semmiképen nem megyen 
oda be.“ Márk 10, 14, 15.

A keresztség víz által hajtatik végre; de ezen víz magában 
véve, puszta víz és semmit sem eszközölhet. A bűnöknek bocsá
natát s a boldogságot esik a víz mellett használt isten igéje 
nyújthatja A ki ugyanis hiszen Jézusban s megkeresztelkedik 
arranézve a keresztség a szent lélek általi újjászületés fürdőjévé 
válik, leveti az ó Ádámot s uj emberré leszen „Miképen Jézus 
a halálban letette a földi élet minden gyarlóságait s megdicsőült 
testtel támadott föl egy sokkal fölségesebb életre : azonképen mi 
is a keresztség által letévén minden eddigi hibáinkat s fogyatko
zásainkat ezentúl mint egészen uj, a lelki tökéletesség után tö
rekvő emberek éljünk. “ A megkeresztelt gyermek kapja a szent
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lóikét, s ez által képessé lesz testének rossz kívánságait legyőzni 
s folytonos töredelmesség által tökéletesedni.

Kiben hiányzik az akarat a bűnnek legyőzésére s folytonos 
megújulásra, arranézve a. keresztség vajmi csekély jelentőséggel 
b ír ; az csak névleg mondhatja magát Krisztus követőjének nem 
pedig a valóságban is.

Hogy a megkeresztelt gyermekek később magok tehessék 
azon Ígéretet, melyet a keresztség alkalmával a kereszt szülők 
tettek helyettük : ez okból gondoskodott az egyház oly cselekvény- 
röl is, a molyben a megkereszteltek magok fogadják, hogy hívek 
lesznek Jézus evangyéliomához s tiszta éleire törekszenek min
denkor. Ezen cselekmény a confirmatio, vagy a hitben való meg
erősítés, minek a katholikusoknál a bérmálás felel meg. Confirmatiohoz 
csak a felserdűlt gyermekek bocsáttatnak, miután megismerkedtek 
a keresztyén vallás igazságaival s meggyőződtek azoknak isteni 
volta felöl. A confirmatio ünnepélyesen az egész gyülekezet je 
lenlétében megy végbe. Ezen alkalommal a confirmálandó gyer
mekek ünnepélyesen kinyilatkoztatják, hogy az evangyelioinot 
igazságnak vallják s hiszik és Ígéretet tesznek, hogy az evangye- 
liomnak megfelelőleg istennek tetsző életet fognak élni

A hitvallás és fogadástétel után a lelkész megáldj i s fel
veszi az egyház önálló tagjai közzé.

Mivel ezen cselekvény ily nagy fontosságú, azért azt csak 
oly korban lehet végrehajtani, a mikor már a gyermekek öntu
datra ébredtek.

Máté 28, 19. Azért elinenvén tanítsatok minden népeket, 
megkeresztelvén őket atyának, fiúnak és szentléleknek nevébe.

Márk 16, 16. A ki hiend és megkeresztelkedik üdvözöl, a 
ki pedig nem hiend elkárhozik.

Jáu 8, 5 6. Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem 
születendik víztől és szentlélektől nem mehet be isten országába. 
A mi született testtől, test az és a mi született lélektől, lélek az.

Csel. 2, 38. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mind
nyájan a Jézus krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára és 
veszitek a szent lélek ajá dékát.

Tit 3, 5 —7. Nem az igazságnak cselekedeteiből, melyeket 
mi cselekedtünk volna, hanem az ő irgalmasságából tartott meg 
minket az újonnan való születésnek feredője és a szent léleknek 
megújítása által, melyet kitöltött mi reánk bőséggel Jézus Krisz
tusnak, a mi megtartónknak általa, hogy az ő kegyelméből meg- 
igazulván örökösök legyünk az örök életnek reménysége szerint

Efez. 4, 22 — 24. Le kell vetkeznetek ama régi élet szerint 
való ó embert, mely megveszett, a csalárd gonosz kívánságok mi
att és meg kell újulnotok a ti elméteknek lelke szerint es fel, 
kell öltöznötök amaz uj embert, mely isten szerint teremtetett az 
igazságra és a valóságos szent életre.

Rom. 6, 3, 4. Avagy nem tudjátok-e, hogy valakik megke- 
resztelkedtünk a Jézus Krisztusba az ő halálába keresztelkedtünk 
meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a ha
lálba, hogy miképen feltámasztatott a Krisztus a halálból az atyá
nak dicsőségére, azonképen mi is uj életben járjunk
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22. §. Az úrvacsoráról.
Az úrvacsora szentségét Krisztus urunk akkor alapította, a 

midőn utoljára vacsorázott tanítványaival. Ezen vacsora végén 
kezébe vette Jézus a kenyeret, megáldá, megszegé és adá tanít
ványainak azon szavak kíséretében : „vegyétek, egyétek ; ez az én 
testein, mely ti érettetek megtöretik : ezt cselekedjétek az én em
lékezetemre.“ Hasonlóképen vette a poharat s adta tanítványai- 
nek ezen szavak kíséretében : „e pohár amaz új testámentom az 
én vérem ál tal ; ezt cselekedjétek valamennyiszer iszszátok, az én 
emlékezetemre.“

Jézus jól tudta, hogy az emberek gyarlók s nem képesek a 
bűn csábításainak mindenkor ellenállani. A keresztségben nyert 
szent lélek tanácsára, melyet eszünk s lelkiismeretünk által su
gall, nem hallgatunk, bán ni a test érzéki vágyainak adjuk át 
magunkat s így vétkezünk, lelkiismeretűnk bánt s vádol hogy 
hűtlenekké lettünk az isten parancsaihoz. Hogy ezen időnkénti 
bűneink tudatával megszabaduljunk s hitünkben megerősödve új 
erőt. nyerjünk a bűn elleni harczra : e végből rendelte Jézus az 
úrvacsorát. Mivel a bünbocsánattal jár a haláltól való szabadulás 
s az üdvösség ez okból az úrvacsora közvetíti az azt élvezőknek 
az örök életet.

Az úrvacsora ennélfogva nem közönséges étkezés, mely tes
tünk táplálására szolgálna, hanem egészen más természetű s a 
közönséges étkezéstől elütő, a mennyiben lelkünk táplálására szók 
gál. Valamint Jézus testének a keresztfán való megöletése s 
vérének kiontása szövetséget létesített az isten s az emberiség kö
zött és e szövetség által isten kegyelmét eszközölte ki az embe
riség számára : úgy az úrvacsorái kenyér és bor élvezése megújítja 
s megszilárdítja az istennel kötött szövetséget s biztosítja az él
vezőt istennek bűnbocsátó kegyelméről.

Az úrvacsorának ezen áldása nem onnan származik, mivel 
talán az élvezett kenyér és bor Krisztusnak valóságos testévé és 
vérévé változik, hanem onnan hogy az é l v e z é s k o r  Krisztus 
halálára s az ő érdemeire emlékszünk vissza és azon hittel élvez
zük az úi vacsorái kenyeret és bort, hogy Krisztus urunk, a ki 
bűneink bocsánata érdekében halt meg a keresztfán, szellemileg 
valósággal jelen van.

Az úrvacsorái kenyér és bor nem különbözik más kenyértől 
s bortól, azért magában véve nem lenne képes bűneink bocsána
táról s az örök életről biztosítani, de képessé lesz a rendeltetési 
igéknek elmondása s tiszta keresztyén hit mellett.

A katholikus egyház tanítása szerint a kenyér és bor a meg- 
áldáskor átváltozik, átlényegül Krisztus valóságos testévé és vé
révé,. úgy hogy az úrvacsorázók valósággal magát a Krisztust 
élvezik. (Transsubstantiatio).

Az evangélikus egyház elveti ezen tant s a többi protestáns 
egyházakkal együtt azt tanítja, hogy a megáldás folytán a kenyér 
és a bor nem képes átlényegülni, hanem továbbra is marad az a 
mi volt. Ezen kenyérben és borban azonban valamint azz.d és az 
alatt Luther szerint Krisztusnak valóságos te.'te osztatik ki az él
vezőknek. Zwingli szerint az úrvacsorának nincs más jelentősége,
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mint az, hogy általa emlékezetébe hozza az élvező Krisztusnak 
halálát s erősbül hitében. Kálvin középhelyet foglal el Luther és 
Zwingli között azt állítva, hogy a kenyér és bor jelei Krisztus 
testének és vérének s hogy az, a ki hivő lélekkel élvezi azokat, 
a szent lélek működése folytán lelkileg részesül Krisztus testében.

Mint Krisztus urunk kenyeret és bort osztott az úri szent 
vacsora alapításánál s a mint az ó kori keresztyén egyház két 
szin alatt szolgáltaita ki azt: úgy a jelenkori keresztyén egyház
nak is két szín alatt kell kiszolgáltatnia, az az úgy a bort, mint 
a kenyeret keil nyújtania az élvezőknek.

A katholrkus egyház nem cselekszik Jézus poklája szerint, 
mert egy szín alatt osztja ki az úrvacsorát, az az a népnek csak 
kovászt ilan kenyeret-ostyát ad, mivel azt állítja, hogy a Krisztus 
élő testévé átlényegült ostyában benne foglaltatik már Jézus vére 
s így a bornak külön kiosztása felesleges.

Abban is különbözik a katholikus egyház felfogása a pro
testáns egyházétól, hogy az úrvacsorát Krisztus áldozata ismétlé
sének tekinti, a melyben a megszentelt ostya, mint Krisztus te4e 
áldozatképen hozatik a hívők bűneinek b csánatára. Ezen áldo
zatnak bemutatása nagy ünnepélyességgel történik ; az ünnepélyes 
isteni tiszteletet, melynél ezen áldozatot bemutatja a pap, misé
nek nevezik.

Az úrvacsorát élvezheti minden keresztyén ember; itt nincs 
különbség szegény és gazdag, úr és szolga között, mert mindnyá
jan bűnösök s így egyenlők.

Mivel ily fontos szerepe van az úrvacsorának az ember éle
tében, igen természetes, hogy nem szabad vele könnyelműen élni. 
Az úrvacsorához elő kell készülni. Magába kell szálnia az ember
nek, meg kell bánnia rossz cselekedeteit, töredelmes szívvel meg- 
vallania az isten előtt, hogy tudva s tudatlanul számtalanszor 
vétett ellene s embertársai ellen, megbocsátania azoknak, kik el
lene vétettek s kérve bünbocsánatot végül Ígérnie kell a javulást. 
Az úrvacsorához való ezen előkészülés a gyónásban törté ik, a 
mely minden úrvacsorát megelőz.

Ezen komoly és szigorú előkészületnél fogva a gyermekek 
ki vannak zárva az úrvacsora élvezéséből. A protestáns egyházban 
a confirmatio alkalmával részesülnek benne először.

I. Kor. 11, 28—29. Mert én az úrtól vettem, melyet néktek 
élőtökbe is adtam : Hogy az úr Jézus azon éjszakán, melyen el- 
árultaték, vette a kenyeret és hálákat adván megszegte és ezt 
mondotta : vegyétek, egyétek ; ez az én testem, mely ti érettetek 
megtöretik : ezt eselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos- 
képen a pohárt is vette, minekutána vacsoráit volna, ezt mond
ván : Pl pohár amaz uj testámentom az én vérem által : ezt 
eselekedjétek valamennyiszer iszszátok az én emlékezetemre. Mert 
valamennyiszer ejénditek e kenyeret és iandjátok e pohárt az 
úrnak halá'át hirdessétek, a mig eljövend. Azért valaki ejendi a 
kenyeret és iandja az úrnak poharát méltatlanúl. vétkezik az úr 
teste és vére ellen Próbálja meg azért minden ember magát és 
úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból a pohárból,
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mert a ki eszik és iszik méltatlanúl, Ítéletet eszik és iszik ma
gának, hogy meg nem becsüli az úrnak testét.

Olv. Máté 26, 17-30 . Márk 14, 12—26. Luk. 22, 7 -  20.
I. kor. 10. 16. A haladásnak pohara, melyet megszentelünk, 

avagy nem a Krisztus vérével való közösülésünké? A ke yér, 
melyet megszegünk, avagy nem a Krisztus testével való közösü
lésünk-e ? A kenyér, melyet megszegünk, avagy nem a Krisztus 
testével való közösülésünk-e ?

Ján. 6. 51. Én vagyok amaz élő kenyér, ki mennyből le- 
szállottam. Ha valaki eszik kenyérben él örökké; a kenyér pe
dig, melyet én adok az én testem, nn lyet én adok a világ életéért.

Ján. 8, 54 — 56. A ki eszi az én testemet és iszsza az én 
véremet, örök élete van annak és én feltámasztom azt amaz utolsó 
napon, mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony 
ital. A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én ben
nem lakozik és én is abban.

23. §. Az üdv megszerzésének feltételeiről.
Az istennek kegyelme, Jézusnak szeretete és a szent lélek

nek biztató s hiterősítő munkálkodása mindent elkövet, hogy az 
ember üdvét megszerezhesse. Ennyi gondoskodással szemben az 
emberen á'l, hogy felismerje hivatását s azt betöltse. Az ember
nek hivatása hogy megszerezze az istenfiuságot s istenországának tag
jává váljék. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha Kriszius hivévé, a 
keresztyén egyháznak tagjává válik. Ezen okból Jézus és tanít
ványai azt kívánták a zsidóktól és pogányoktól, hogy térjenek 
meg, szakítsanak bűnös multjokkal és Jézust messiásnak elismerve 
keresztelkedjenek meg, vagyis újjá szülessenek. Az újjá születés 
teljessé azonban csak úgy lesz, ha a megkereszteltek mindenkor 
törekszenek testi vágyaiknak s bűnös hajlamaiknak legyőzésére s 
istennek tetsző életre.

E követelmények tehát a megkeresztelt embereknek is szól
nak; nekik is van szükségük folytonos megújulásra, hitük erősí
tésére.

Ha tehát azt vizsgáljuk, hogy mely feltételek mellett szerez
hetjük meg az üdvöt mi keresztyének: azt találjuk, hogy élő hit, 
megtérés s kötelességeinknek pontos teljesítése teszi lehetővé ránk 
nézve az üdvöt, mely tekintetben Krisztus evangyélioma minden
kor útbaigazít.

A Krisztus által hirdetett evangyéliom, ha megnyitjuk előtte 
szívünket, a szent lélek vezérlete mellett azon hitet ébreszti ben
nünk, hogy Jézus a világ megváltója s az isten mindnyájunk sze
ret atyja ; ezen evangyéiiom meggyőz arról, hogy sokszor vét az 
ember az isten ellen s szüksége van bűneinek bocsánatára; végül 
feltárja előttünk kötelességeinket, a melyek teljesítése megszen- 
teltetésünket eszközli.

Zsid. 11, 6. A hit nélkül pedig lehetetlen dolog hogy valaki 
néki kedves legyen ; mert a ki istenhez járul, annak hinnie kell, 
hogy vagyon isten és hogy jutalmat ad azoknak, a kik őt keresik.
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Csel. 3, 19. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy tö
röltessenek el a ti bűneitek, minek utána eljövendnek a nieghí- 
vesítésnek idei az úrnak színétől.

I. Thes. 4, 7. Mert nem hívott minket az isten tisztátalan- 
ságra, hanem a szentségre.

24. §. A hitről.
A hit alapföltétele a keresztyénség által nyújtott szellemi 

javak elsajátításának. A ki ugyanis nem hisz Jézusban és a meg
váltás müvében s nem veti bizalmát istenbe, a ki szeretetből küldte 
Jézust, az emberiség boldogítására : az nem tarthat számot isten 
kegyelmére. A tiszta keresztyén hit boldogító hatalom s szeren
csétlen azon ember, kinek szívéből hiányzik az.

Különösen nagy fontosságot tulajdonít neki a szentírás he
lyes értelmezése alapján, a protestáns egyház. Alaptana, mely ál
tal lényegesen különbözik a katholikus egyháztól az, hogy a ke
resztyén ember h i t  á l t a l  igazul meg az isten előtt s nem a jó 
cselekedetek által i s, mint a katholikus egyház tanítja.

A protestáns egyháznak ezen sarkalatos tanát következőleg 
kell értelmeznünk:

Hogy az isten valakinek az üdvöt adhassa, bizonyos feltéte
lek teljesítését kívánja. Nevezetesen azt kívánja, hogy igazságos
nak, igaz embernek bizonyuljon be. Igaz embernek pedig kétfélekép 
bizonyulhat: vagy az által, hogy minden tekintetben s mindenkor 
teljesíti isten akaratát, jó cselekedetekkel bír s érdemeket szerez 
magának az isten előtt, vagy pedig isten kgyelméből igazül meg, 
a mennyiben isten igaznak ismeri el a nélkül, hogy érdemekkel 
bírna. Az elsőt a katholikus egyház vallja, mert azt hiszi, hogy 
az ember képes érdemeket szerezni az isten előtt; a másodikat a 
protestáns egyház vallja, mivel azt tanítja, hogy az ember nem 
szerezhet magának érdemeket jó cselekedetek által s bármennyire 
is törekszik isten parancsainak teljesítésére, mindig csak köteles
ségét teljesítette.

Mivel a szentírás tanúbizonysága szerint a bűnös ember kép
telen mindenkor ellenállani a bűnnek : ezen okból nem igazulhat 
meg, az az nem lehet való-ággal igazságos tettei alapján, hanem 
csupán isten kegyelméből, h i t e  alapján nyelheti a megigazülást. 
Ezen megigazító hit teljes bizalmat s legnagyobb odaadást köve
tel az embertől. Nem kell azonban gondolnunk, hogy a jó csele
kedetek feleslegesek volnának Sőt inkább ezek következményei s 
külső jelei az igazi hitnek. A ki bír ilyen hittel, annál ez a jó 
cselekedetek forrásául fog szolgálni; kiben meg van ezen hit az 
széreti embertársát, s tiszta erkölcsi életet él.

Luk. 17. 10. Ekképen ti is, ha mind azokat megcselekszi- 
tek is, melyek nektek parancsoltattak, mondjátok: haszontalan 
szolgák vagyunk, mert a mit tartoztunk cselekedni, azt csele- 
kedtűk !

Rom. 3, 21 -24. Most pedig megjelent az istennek igazsága 
a törvény nélkül, mely megbizonyíttatott a törvénynek és a pró-



fétáknak bizonyságokkal is Az isten igazságát mondom, hogy meg
jelent a Jézus Krisztusban való bit által, mindenekhez és minde
neken, a kik hisznek, mert nincs ebben külömbség. mert mindenek 
vétkeztek és az isten dicsőségétől elmaradtak ; megigazulnak pe
dig i n g y e n  istén kegyelméből a Jézus Krisztusban lett vált- 
ság által.

Rom. 3, 28. Annakokáért ezt mondjuk bizonyosképen, hogy 
az ember megigazul hit által a törvénynek cselekedete nélkül.

(Hal. 3, 21. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg 
isten előtt nyilván van. mert az igaz ember hitből él.

Rom. 4, 20 -22. Az istennek Ígéretét is hihetetlensége által 
nem vizsgálta, hanem az ő hitében erős volt adván az istennek 
dicsőséget. És mindenestőlfogva elhitte, hogy ő a mit Ígért volna, 
meg is cselekedhetné. Annakokáért is tulajdoníttatott ez néki 
igazság gyanánt.

Rom. 14, 23. Valami pedig hitből nincsen bűn az.
Ján. 14, 1. Ne háborodjék meg a ti szívetek, hisztek az is

tenben, higyetek én bennem is.
I. Kor. 13, 2. Es ha egész hitem volna is, úgy annyira, 

hogy a hegyeket elvinném helyükről, ha a szeretet nincsen én 
bennem semmi vagyok.
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25. §. A megtérésről.
Megtérni annyit tesz, mint beismerni, hogy vétkeztünk, föl

hagyni a bűnös élettel és istennek tetsző életet élni. A megtérés 
igen fontos minden emberre nézve azért, mivel isten előtt min
denki bűnösnek bizonyul s így mindenkinek szüksége van, hogy 
óvakodjék a rossznak cselekvésétől s folyton a jóra törekedjék, 
vagyis élete folytonos megtérés legyen.

De kiváltké, en szükségük van megtérésre az istentől telje
sen elfordult embereknek, kik tudva és akarva rosszat cselek
szenek.

A megtérés következőleg történik: Istenben vetett hit alap
ján beismeri a bűnös, hogy vétkezett, vétkeit töredelmes szívvel 
megbánja, a megbánás alapján elhatározza magát, hogy többé 
nem vétkezik és ezen elhatározásához képest mindenkor isten aka
ratának teljesítésére törekszik.

A megtérésnek alapját isten bűnbocsátó kegyelmébe vetett 
hit képezi, ezért a kiben hiányzik ezen hit, az nem térhet meg. 
Azon hit, hogy az isten kegyelmébe fogadja a megtérő bűnöst 
erőt ad a rossznak leküzdésére s biztosítja, hogy ha olyankor té
ved is az úr nem fordul el tőle.

Gyönyörűen rajzolja az embernek istentől való elszakadását 
s megtérését Krisztus urunk a tékozló fiúról szóló példázatban. 
(Luk. 15, 11—32).

Ezen példázat szerint az embernek istentől elfordulása akkor 
kezdődik, a midőn elégedetlen az atyától való függése miatt s 
teljesen szabad akar lenni. A mennyei atya nem gátolja az- em
bert, hogy szabadságával élve tőle elforduljon.



Hagyja őt saját útjain járni, hogy maga lássa, mire viszi az 
isten nélkül. Valamint a tékozló fiú nagy nyomorúságában rá gondolt 
atyja házára s emlékezetébe idézte, hogy ott még a szolgáknak is jó 
dolguk van : úgy a bűnbe siilyedt ember is legelébb visszatekint 
életének azon szép napjaira, a mikor istennek parancsai szerint 
élt s valamint az belátja s megbánja tévedéseit és e szavakkal: 
„atyám vétkeztem az ég ellen és te ellened s nem vagyok immár 
méltó, hogy fiadnak hivattassam“ elhatározza magát atyjához való 
visszatérésre: úgy kell tennie a bűnös embernek is s uj életet 
Ígérve, magát isten akaratának alávetnie,

Az igazi megtérésnek következményei a jó tettek s a jóra 
való folytonos törekvés, mi által az ember a szentség állapotát 
nyeri el. Tökéletesen és teljesen nem jut ezen állapotnak birto
kába egy ember sem e földön, mert azt csak a jövő életben adja 
az isten az egyes embereknek. Nekünk azonban törekednünk kell, 
hogy minél jobbak legyünk s így a szentségnek állapotát tőlünk 
telhetőleg elsajátítsuk. Ezt jelentik Jézusnak ezen szavai is : „Le
gyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes.“ 
(Mát. 5, 48).

Mivel az ember nem tudja, mikor hívja el az úr e földi 
életből, azért nem szabad a megtérést halogatnia, nehogy meglepje 
a halál, a nélkül hogy istenével kibékült volna.

Őrködnünk s vigyáznunk kell tehát, hogy hittel s igaz bűn
bánattal várjuk utolsó óránkat. (Olv. Mát. 25, 1—13.)

Mát. 4, 17. Az időtől fogya kezde Jézus prédikálni és ezt 
mondá : Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.

Mát. 18, 3. És monda (JézusJ : Bizony mondom néktek, ha 
meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, 
semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.

II. Kor. 13, 5. Magatokat kísértsétek meg. ha vagytok e a 
hitben, magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-e ma
gatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek vagyon? hanemha meg
vettettek vagytok.

I. Ján. 1,8, 9. Ha azt mondjuk hogy nincsen bűn mi ben
nünk, magunkat megcsaljuk és igazság mi bennünk nincsen. Ha 
megvalljuk a mi bűneinket hív és igaz az isten, hogy megbo
csássa nekünk a mi bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól.

II. Kor, 1, 10. Mert az én vétkeimet Lmerem és az én bű
nöm szüntelen előttem forog nékem. Te ellened, csak te ellened 
vétkeztem és gonoszságot cselekedtem a te szemeid e lő tt; hogy 
igaznak Ítéltessél a te beszédidőén és tiszta légy, mikor Ítélsz,

Zsolt. 51, 12. Teremts bennem tiszta szívet óh isten és az 
erős lelket újítsd meg én bennem. (Olv. Zs. 51.)

Mát. 3 8 Teremjetek azért megtéréshez illendő gyümölcsöket.
I. Thes. 4, 7, Mert nem hívott minket az isten tisztálan- 

ságra, hanem a szentségre.
I. Pét. 1. 14, 15. Hanem miképen hogy szent az, a ki tite

ket elhívott ti is szentek legyetek teljes életetekben. Annáitoké
ért i rattat ott meg: szentek legyetek, mert én szent vagyok. (Olv. 
Luk. 15, 1—11).
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26. §. A keresztény ember kötelességeiről.
Midőn a bűnös ember megtér, akkor azon Ígéretet teszi, 

hogy szakít addigi életével s egészen új életet kezd. Ezen új 
életnek irányadója az isten akarata s az ember nem tehet mást, 
mint a mit tőle az isten kíván. Az isten akaratát másképen er
kölcsi törvénynek is szoktuk nevezni és pedig azért, mivel az bi
zonyos szabályokat, parancsokat ír elő, a melyeknek teljesítésére 
törekednünk kell. Mivel az isten akaratának teljesítésére leköte
lezzük magunkat, azért az kötelesség reánk nézve. Isten akarata 
csak egy lehet, így több erkölcsi törvény nem lehet csak égyet- 
len egy. A közönséges emberi életben azonban az egy erkölcsi 
törvény számtalan ; és gyarló értelmünk miatt a különféle viszo
nyok között élő emberek számára szabályokat kell alkotni, hogy 
világosan lássák, mitől kell ovakodniok s mit kell cselekedniük, 
így pl. az iskolai törvények az egy erkölcsi törvénynek a tanu
lókra való alkalmazása. Hasonlóan kötelessége is csak egy lehet 
az embernek : ámde az életben ez is sokféle kötelességekre oszlik.

Hogy miben áll az isten akarata s melyek a mi kötelessé
geink azt többféleképen tudhatjuk meg. Megismerhetjük az isten 
segítsége mellett saját eszünk és lelki ismeretünk á lta l; megtud
hatjuk a különböző törvényekből és előírásokból; de leghelyeseb
ben tanulhatjuk azt a szentírásból, a mely eszköz az isten akara
tának kijelentésére. A szentírásban legtisztábban találjuk azt Jézus 
evangyéliomában

Krisztus urunk isten akaratát, vagyis az erkölcsi törvényt is
ten országának is nevezte s legfőbb kötelességünknek az isten or
szága után való törekvést tekintette. Ezen isten országát, vagy 
mennyeknek országát, majd a szántóföldben elrejtett kincshez, majd 
pedig a drága gyöngyhöz hasonlította, melynek megszerzéséért az 
embernek mindenét kell feláldoznia. Ilyképen az ember folyton 
tökéletesbedik s hasonlóvá lesz az istenhez. (Mát. 13, 44 — 46).

A legfőbb erkölcsi törvényt a szeretet parancsának is ne
vezhetjük Jézus tanítása alapján Ennek folytán az embernek kö
telessége a szeretetet gyakorolni.

Isten akaratának, vagyis kötelességeinknek hű és mindenkori 
teljesítése szüli az erényt. Ez tehát nem egyéb mint az embernek 
folytonosan kitartó törekvése a jóra.

Kötelességeink különösen háromfélék u. m. isten-, magunk- 
és embertársaink iránti kötelességek.

Mát. 7, 21. Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! 
Uram ! megyen be a mennyországba, hanem a ki cselekeszi az 
én mennyei atyámnak akaratát.

Luk. 2, 49. És monda nékik (Jézus): Mi dolog, hogy enge- 
met kerestek vala ? avagy nem tudjátok e, hogy azokban kell 
nékem foglatosnak lennem, melyek az én atyámnak dolgai ?

Mát. 22, 37—40. Jézus pedig monda néki: Szeressed a te 
uradat istenedet teljes szivedből, teljes telkedből és teljes elméd
ből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos 
ehez: szeressed felebarátodat, mint tenmagadat. E két parancso
lattól füg az egész törvény és a prófétáknak írása.

3
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Efez. 5, 1, 2. Legyetek annakokáért istennek követői, mint 
szerelmes fiák és járjatok szeretetben, mikép a Krisztus is sze
retett minket és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldoza
tul istennek gyönyörűséges illatozásra.

I. Ján. 2, 17. E világ elmúlik és az ő kívánsága is; a ki 
pedig az istennek akaratát cselekszi örökké megmarad. Olv. I, 
kor. 13. fejezetét.

27. §. Főbb kötelességeink isten iránt.
Az isten mi dnyájunknak szerető mennyei atyja, a ki rólunk 

gondoskodik s mindent ad, mire nekünk gyermekeinek, szükségünk 
van. Neki köszönjük életünket, egészségünket testi s lelki javain
kat, mert ő mindennek kútforrása. Mind ezen jókért kötelességünk 
öt mindenek felett szeretni.

Isten iránti szeretetünk sokféleképen nyilatkozik.
Azon tudatunknak, hogy istentől fügünk s gyengék vagyunk 

szembeszállani, az ő mindenhatóságával, feleimet ébreszt bennünk. 
Különösen azon népeknél s embereknél tapasztalható az istentől 
való félelem, a kik még nem jutottak az istennek helyes ismere
tére s alatta valami haragos s büntető hatalmat képzelnek. A ke
resztyén embernek félelme nem ilyen rettegés, hanem tisztelettel 
s azon hittel párosult, hogy az isten kegyelmes s nem találja örö
mét az emberek büntetésében. Tiszteletet isten iránt főleg akkor 
érezünk, a midőn az ő jóságára, bölcsességére s nagyságára gon
dolunk. Áz isten iránti tisztelet az embernek egyik legfőbb köte
lessége.

I. Ján. 4, 19. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett mink' t.
Zsolt. 33, 8. Félje az urat minden föld, féljék a földnek min

den lakosai.
Mát. 10, 28. Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, a 

lelket pedig nem ölhetik meg, hanem inkább féljetek attól, ki 
mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. Zsolt. 
75, 2. Tisztelünk tégedet óh isten, tisztelünk, mert a te neved
nek közel voltát hirdetik a te csudadolgaid.

Mivel istentől ered minden jó és ő csak javunkat akarja, 
azért hálával s köszönettel tartozunk adományaiért s azokat csak 
oly czélokra fordítjuk, a melyek nem állanak ellentétben az ő aka
ratával.

Zsolt. 103, 1, 3. Áldjad én lelkem az urat és minden belső 
részeim az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az urat és el ne fe 
lejtkezzél semmi jótéteményeiről.

I. Ján. 5, 3. Mert az az isteni szeretet, hoey az ő párám so- 
latait megtartsuk és az ő parancsolatai nem nehezek,

Az isten iránti hálából folynak az alázatosság és engedel
messég kötelességei.

I. Pét. 5, 5, 6. Alázatossággal ékesek legyetek belől : mert 
az isten a kevélyeknek ellene ál', az alázatosaknak pedig adja az 
ó kegyelmét. Alázzátok meg azért magatokat az istennek hatal
mas keze alatt, hogy titeket alkalmatos időben felmagasztaljon.
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Ján. 14, 31. De hogy megtudja e világ, hogy én az atyát 
szeretem és hogy mint nékem az atya parancsolta akképen cse
lekszem.

Minthogy az isten legjobban intézi sorsunkat, azért meg
nyugvással fogadjuk minden intézkedését; érjen bármilyen csa
pás és baj néni zúgolódunk, hanem bízunk henne, hogy a csapásokat 
elfordítja tőlünk s mindent jóra fordít. Kiben megvan a bizalom 
az nem csügged el s nem esik kétségbe, hanem jó reménynyel 
bír a jövő iránt Az istenben vetett bizalom tehát egyúttal egyike 
a legbecsesebb kincseknek földi életünkben.

Zsolt. 37, 3 - 5 .  Bizzál az ürban és cselekedjél jót; lakoz
zál e földön és élj hit által Gyönyörködjél az úrban és megadja 
néked a te szívednek kérésit. Hagyjad az úrra a te útadat és 
bízzál ő benne és m< gcselekszi.

Zsolt. 73, 28. A mi én reám néz, istenhez közelgetnem né
kem felette igen jó. Az úr istenben helyeztetem reménységemet, 
hogy hirdessem minden cselekedetét.

Mind ezen kötelességeinket tiszta szívvel, őszintén s öröm
mel kell teljesítenünk. Mert ha csak azért viseltetnénk szeretettel 
s hálával, hogy az emberek minket jóknak tartsanak s kegyesek
nek lekintsenek, akkor vétenénk az isten ellen, a helyett hogy 
kötelességet teljesítenénk.

Mét. 15, 8, 9. E nemzetség hozzám csak szájjal közelít és 
ajakival tisztel engem, szíve pedig tőlem távol van. Hiába tisz
telnek pedig azzal is, ha oly tudományokat tanítnak, melyek em
bereknek parancsolaté

Zsolt. 26, 8. Uram, szeretem a te házadban való lakásomat 
és a te dicsőséged hajlékának helyét

Zsolt 42, 2. 3. Miképen kívánkozik a szarvas a folyó vizekre 
aképen kívánkozik az én lelkem az istenhez, az élő erős istenhez 
ezt mondván : vájjon mikor mehetek el, hogy bemutassam maga
mat az isten előtt.

A tiszteletet, a melylyel istennek tartozunk csak érezni szok
tuk ugyan szívünkben ; ámde ezen érzelemnek valami külső kife
jezést kell adnunk. Ezen isten iránt érzett kegyes érzelmeinknek 
külső kifejezését szoktuk különösen istenitiszteletnek nevezni. Az 
istenitisztelet légi kább az imádkozásban, vallásos é1 etek éneklé
sében, szentírás olvasásában s az egyházi szent, eselekvények tel
jesítésében áll.

Az isteni tiszteletet lehet ugyan bárhol végezni, mert az is
ten mindenütt jelenvaló s mindentudó, ígv tehát látja és tudja 
minden cselekvésünket, de mindamellett oly helyeket kell válasz
tanunk, a melyek csendesek és tiszták s méltók arra, hogy ben
nük az istennel foglalkozzunk. E c/élból vannak a templomok. 
Ezek tehát az istentiszteletre kiválóan szánt helyek s bennük 
csak isteni dolgokkal szabad foglalkozni. A templom annál tisz

28. §. Az istenitiszteletről s ünnepekről.
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tább és csinosabb, minél vallásosabbak a kik azt fenntartják s 
benne istentiszteletre összegyülekeznek.

Hogy az istent kellően s méltóan tisztelhessük, ezen czelból 
vannak különböző ünnepeink. Ünnepnapokon szünetel a mindennapi 
foglalkozás azon czélból, hogy az időt helyesen az isten tisztele
tére szenteljük.

De nemcsak ünnepnapokon kell az istent tisztelnünk, hanem 
mindenkor s akár otthon családi körben, akár idegen helyen. Ál
talában pedig úgy kell élnünk s cselekednünk, hogy életünk min
den órája isten dicsőségére és tiszteletén; szolgáljon.

A keresztyének kezdetben a zsidókkal együtt ünnepeltek s 
csak későbben, midőn a keresztyén egyház megerősödött kezdtek 
másként ünnepelni. Krisztus urunk feltámadásának emlékere a 
szombati nap helyett a vasárnapot választották ; a karácsont Jé
zus születésének, a nagy pénteket szenvedéseinek s halálának, a 
húsvétot feltámadásának az áldozé csütörtököt mennybemenetelének 
és a pünköstöt a szentlélek kiöntésének emlékére szentelték

Az isteni tisztelet módja is eleinte azonos volt a zsidókéval, 
később önálló lett ez is. Az első keresztyének egyszerűen, de 
tiszta szívből s buzgón végezték az isteni tiszteletet, a későbbi 
századokban eltért az egyház az eredeti egyszerűségtől s külön
féle pogány elemeket vett fel. A reformationak jutott azon fel
adat, hogy az egyházat megtisztítsa ezen idegen elemektől. Ez 
sikerült is neki, mert a protestáns egyházaknak isteni tisztelete 
egyszerű és tiszta. Az isten ugyanis nem kiván külső fényt, állati 
s egyéb füstölgő áldoz ltokat, hanem a szívnek kegyes áldozatát, az 
áhítatos s buzgó imádkozást s az isteniekkel való őszinte foglalkozást.

II Móz. 20, 8—li. Megemlékezzél a szombat napról, hogy 
megszenteljed azt. Hat napokon munkálkodjál s végezd minden 
dolgodat: hetednapon a te jehova istenednek szombatja vagyon, 
ne tégy akkor semmi dolgot, se te, se fiad, se leányod, se szol
gád, se szolgáló leányod és semmi barmod, se a te jövevényed, 
mely a te kapud között vagyon ! Mert hat napon teremté a je
hova a mennyet és földet, a tengert és minden azokban levő ál
latokat és megnyugovék a heted napon ; azért megáldá a jehova 
a szombatot és megszentelé azt.

Csel. 17, 24, 25. Az isten a ki teremtette e világot és min
deneket, a melyek e világon vágynak, mivelhogy menmnek, föld- . 
nek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Embereknek 
kezeitől is nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, 
holott ő ád mindeneknek életet, leheüetet és mindeneket.

Zsolt. 84, 11. Mert jobb nékem egy nap a te pitvaridban, 
hogy nem másutt ezer nap; inkább akarnék az én istenem házá
nak küszöbén ülni, hogy nem lakni a gonoszoknak hajlékában.

Kolos. 3, 16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek 
bőséggel, minden bölcseséggel tanítván és intvén egymást, maga
tok között zsoltárokkal dicséretekkel és lelki énekekkel nagy kedv
vel énekelvén szívetekben az úrnak.

Zsolt 19, 15. Az én számnak beszédi és az én szívemnek 
gondolati legyenek a te kedved szerint valók te előtted óh uram, 
ki énnékem erősségem és szabadítom vagy.
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Hogy mikép tartsuk meg az ünnepeket arra nézve például 
szolgál Jézus. Olv. Mark 2, 23—28; 3, 4. Mát. 12, 1 — 8. Luk 
6, 1 — 11. Ján. 5 fejezete.

29. §. Az imáról.

Mint az istenitisztelet egyáltalában; úgy az ima is a gond
viselésbe vetett hiten alpul. Az ima ugyanis nem egyéb, mint 
egy módja az isteni tiszteletnek, a melynél az emberi lélek fele
melkedik az ég urához, vele társalog s e társalgásban hálákat ad 
a vett jókért, dicsőíti végtelen jóságáért, kéri kegyelmét továbbra 
is s Ígéretet tesz, hogy isten akarata szerinti életet fog élni. Ily 
módon különösen négyféle imát különböztetünk meg, u m. hálaadó, di
csőítő, kérő és fogadalmi imát. Ezen imák azonban nem olyanok, mintha 
az egyikben csak hálaadás s egy másikban csupa kérés foglaltat
nék, hanem olyanok, hogy egy és ugyanazon imában pl. hálaadás 
és kérés foglaltatik. Az elnevezése az imának, hogy hálaadó-e vagy 
kérő, attól füg, hogy mi a czélja s hogy miből van benne több.

Hogy mikép kell imádkoznunk, arra nézve például szolgál 
Jézus, a ki maga is imádkozott s utasítást adott, mikép 
kell imádkoznunk. 0  maga egy imát adott tanítványainak, hogy 
azt imádkozzák s a szerint intézzék más nemű imáikat is az 
istenhez.

Jézus utasítása szerint imáinkat tiszta szívvel, gyermeki alá
zattal s bizalommal intézzük magához az istenhez. Szenteknek 
közbenjárására nincsen szükségünk ; az isten meghallgat közvetle
nül bennünket, csak Jézus nevében az az : az ő szellemében legye
nek intézve.

Az imának nem szabad hosszúnak s bőbeszédűnek lennie, 
hanem röviden s értelmesen kell kifejeznie az imádkozónak érzel
meit s gondolatait. Ezen okból szükségtelen egy és ugyanazon 
imát egymás után többszörösen elmondanunk, mert ez csak arra 
vezet, hogy az imádkozó nem is gondol arra, mit mond. Pedig az 
imádkozásnak egyik főkelléke, hogy lelkünk semmivel mással, csak 
az istennel foglalkozzék.

Hogy lelkünk istennel foglalkozzék, ahoz az is szükséges, 
miszerint oly helyen imádkozzunk, a hol senki sem zavar bennün
ket. Az útczán. vagy oly helyeken való imádkozás, a melyeken 
minden perczben zavarnak s félbe szakítanak, semmit sem használ.

Imádkoznunk nemcsak magunkért, hanem embertársainkért 
is kell, mert ők épen ügy rászorulnak istennek segítségére, mint 
mi. Viszont, nekik is kötelességük mi érettünk imádkozniok.

Imáinkban csak olyan dolgokat kérhetünk, melyek isten or
szága s mindnyájunk hasznára vannak. Ártalmas dolgokat nem 
szabad kérnünk, mert különben káromoljuk az istent. (Salamon 
király bölcseséget kért az istentől.) Az isten rendesen nem mind
járt s nem minden imánkat hallgatja meg, az teljesen az ő 
akaratától füg. Vannak azonban esetek, a melyekben rögtön teljesiti 
kérelmünket!
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Az őszinte s buzgó ima megkönnyebbülést szerez a szívnek, 
erőt s önbizalmat önt lelkűnkbe; így tehát az jótétemény ránk 
nézve, melylyel saját érdekünkben is minél jobban élnünk kell.

Mivel az isten tudja, mire van szükségünk s ismeri érzelmein
ket s gondolatainkat, ez okból ő nem szorul a mi imáinkra s 
megadja a mire szükségünk van kérésünk nélkül i s ; d§ mégis 
kötelességünk hozzá imádkozni ép úgy, mint a jó gyermeknek 
kötelessége szüleitől kérni, mire szüksége van, jóllehet a szülők jól 
tudják gyermekeik szükségleteit.

Az imáknak legszebb példánya Jézus imája vagy a „mi 
atyánk.“ Ez a bevezetésen s befejezésen kívül két kérést foglal 
magában, a mely hét kérés két csoportra oszlik. Az első csoportba 
tartozó három kérésben kérünk az istenre vonatkozó dolgokat, a 
második csoportba tartozó négy kérésben az emberre vonatkozókat.

Ján. 4, 24. Az isten lélek és a kik ot imádják, szükség, 
hogy lélekben és igazságban imádják.

Ján 16, 23. Bizony, bizony mondom néktek, valamit kéren- 
detek az atyától az én nevemben, megadja nektek.

Márk. 11, 24. Valamit imádságtokban kérendetek, higyjétek, 
hogy elveszitek és megleszen néktek.

Ján 14, 14. Valamit kérendetek az én nevemben én meg- 
szerzem.

Mát. 7, 7— 11. Keljetek és megadatik néktek; keressétek 
és megtaláljátok ; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert min
den kérő megnyeri azt, a mit kér és a kereső megtalálja, a mit 
keres és a zörgetőnek megnyittatik. Mert kicsoda ti közületek az 
ember fia, ki az ő fiának követ adjon, ha ő tőle kenyeret kér? 
És ha halat kér, vájjon kígyót ad-e néki? Ha azért ti gonoszok 
lévén a ti fiaitoknak tudtok jó ajándékokat adni, mennyivel inkább 
a ti mennyei atyátok ad jókat azoknak, a kik ő tőle kérik ?

Mát. 6, 5 — 13. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a 
képmutatók, kik örömest imádkoznak fennállva a gyülekezetekben 
és útczáknak szögletén, hogy az emberektől láttassanak: bizony 
mondom nektek, hogy elvették jutalmokat. Te pedig, mikor imád
kozol, menj be a te titkos házadba és ajtód bezárolva, imádjad 
a te atyádat, a ki reád néz titkon, megadja néked nyilván, a mit 
kérsz. Mikor pedig imádkoztok, ne legyetek sok beszédüek, mint 
a pogányok, kik azt állítják, hogy az ő sok beszédjük által hall
gattatnak meg. Ne legyetek azért azokhoz hasonlók, mert jól 
tudja a ti atyátok, mi nélkül szűkölködtök, minekelőtte ti kérnétek 
ő tőle. Ti azért igy imádkozzatok : Mi atyánk, ki vagy a mennyek
ben ; szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt e földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd 
meg vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, kik mi 
ellenünk vétkeztek és ne vigy minket a kisértetbe, de szabadíts 
meg a gonosztól. Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség 
mind örökké. Amen. (Hasonlítsd össze Luk. 11, 1 -4 .)

Olvasandó: A farizeus és publikanus imádkozásáról szóló 
példázat Luk 18, 10—14, s Jézusnak imája a gethsemanei kert
ben. Máté 26, 36 - 46 és főpapi imája Ján. 17. fejezete.
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Máté 4, 10. Monda neki Jézus: Eredj el s;1tftn, mert meg 
vagyon Írva: a te uradat istenedet imádjad és csak ötét szol
gáljad

I. Tim 2. 1—4, Intelek azért mindenek fölötte, hogy legye- 
gyenek könyörgések, kérések, imádkozások, hálaadások minden 
emberekért a királyokért és minden méltóságba helyeztettekért, hogy 
csendes és nyugodalmas életet éljünk min len isteni félelemmel és 
tiszteséggel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó istenünk 
előtt, ki akarja, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság 
ismeretére jusson.

Zsid. 13, 18. Imádkozzatok mi érettünk, mert hiszszük, hogy 
nékünk jó lelkiismeretünk vagyon úgy, mint kik minden dolgok
ban igyekekeziiuk tisztességesen forgolódni.

30. §. Mag-unk iránti kötelességekről általában.
Elabár az isten gondoskodik rólunk s mindent ad, a mire 

szükségünk van, mindamellett nekünk is kell gondoskodnunk 
magunkról s ez által érdemesekké tennünk magunkat az ő gondos
kodására. A mindenható ugyanis nem közvetlenül a mi fáradozá
sunk és szorgalmunk nélkül adja, a mire szükségünk van, hanem 
becsületes munkásság árán. Ezen okból magunk irányában 
is vannak kötelességeink, a melyek nem kevésbé fontosak az 
előbbieknél, sőt ezeknek teljesítésétől füg az isten iránti köteles
ségeink teljesítése is.

Mivel az ember testből és lélekböl áll. azért a magunk iránti 
kötelességeink is kétfélék, u. m a testnek fentartására s ápolására 
és a léleknek s javainak gondozására vonatkozók.

A test a lélek hajléka, azért azt úgy kell gondoznunk, hogy 
méltó legyen a lélekre s annak templomává váljék ; másrészt mivel 
a lélek főbb a testnél, azért a testi dolgok, anyagi javak szer- 
sése miatt nem szabad elhanyagolnunk a lelki javakat, hanem 
ellenkezőleg, ezekre kell nagyobb súlyt fektetnünk s a testieket 
is a lelkiek javára fordítanunk.

Hogy ezt fellessük, legfőbb kötelességünk úgy testi, mint 
lelki tehetségeinket kimívelni s amazokat ezeknek szolgálatára 
képesekké tenni.

I. Kor. 6, 19. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek 
temploma a bennetek lakó szent léleknek, a melyet vettetek az 
istentől és nem vagytok magatokéi.

I. Kor. 3, 16, 17. Avagy nem tudjátok-e, hogy ti az istennek 
temploma vagytok és az isten lelke lakozik ti bennetek ? Ha 
valaki az isten templomát megszeplősíti, elveszti azt az isten, mert, 
az isten temploma szent, mely ti vagytok.

31. §. Lelkűnk iránti kötelességeink.
Midőn Krisztus urunk életünk czéljául azt állítja, hogy le

gyünk tökéletesek, mint mennyei atyánk tökéletes, akkor azt pa
rancsolja, hogy igyekezzünk lelki tehetségeinket, lelkünket minél
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jobban kimívelni s ez által az istenhez való hasonlatosságot el
nyerni. Lelkünk különösen három alaptehetséggel bírván ezeknek 
fejlesztésére kell nagy gondot fordítanunk.

A szív nemes érzelmei alapját képezik földi jó létünknek s 
jövő boldogságunknak, azért kötelességünk első sorban érzelmeink 
tisztasága felett őrködni s oda fejleszteni, hogy azok csak a szépre, 
igazra s jóra bírjanak fogékonysággal. Csak a tiszta szív képes a 
szeretet parancsát teljesíteni úgy isten mint saját maga és a fe
lebarátok irányában. A szív tisztasága mellett tehetünk irgalmas
ságot. részvéttel s könyörülettel viseltethetünk mások bajai iránt 
és óvhatjuk meg magunkat a csúnya s illetlen beszédtől s tettektől.

Lelkünk másik tehetsége az értelem útmutatást ad hivatá
sunknak helyes felfogására s arra, hogy mikép töltsük azt be. 
Ennek fejlesztése tehát nem csekély kötelességet ró reánk. Én el
münket szorgalmas tanulás s gyakorlás által fejleszthetjük. Tanu
lás által nemcsak ismereteket szerzünk s emlékező tehetségünket 
nagyobbítjuk, hanem arra is teszszük magunkat képesekké, hogy 
mindig jobban és jobban ismerhetjük fel az igazságot s az istent. 
Mindenekfelett meg kell ismerni önmagunkat, képességeinket. Az 
önismeret igen nagy fontosságú, mert helyes önszeretetre vezet s 
megóv az önzéstől, a hiúságtól, elbizakodottságtól, kevélységtől, te
hetségeinknek túlbecsélésétől és dicsvágytól.

Ki önmagát helyesen ismeri s megbecsüli az számot tarthat 
arra, hogy embertársai is megbecsüljék. Saját magunknak becsü
lése s mások általi becsültetése becsületnek neveztetik. Ennek 
megszerzése szintén egyike a legfőbb kötelességeinknek. Elvesz
tése igen nagy veszteség „mert íegféltóbb kincs a becsület s ha 
ezt elvesztetted, mindent elvesztettél.“ Amint azonban őrködnünk 
kell a felett, hogy az emberek becsüljenek s hogy becsületünkben 
senki meg ne sértsen : úgy más részt nekünk is kötelességünk 
embertársainkat becsülni, becsületükben nem sérteni és mások ál
tal nem sértetni. Becsületes embernek csak azt tartjuk, a ki má
sokat is megbecsül.

Harmadik alaptehetsége a léleknek az akaraterő, vagyis azon 
képesség, melynélfogva az ember elhatározza magát a felismert 
jónak cselekvésére s abban kitartó akár jól folynak dolgai, 
akár balsors éri. Ezen tehetségnek fejlesztése igen nagy gondot 
követel az embertől, mert nélküle semmit sem eszközölhet. 
Kiben nincs meg az akarat, az rest s gyáva, a mi a legszé- 
gyenítőbb az emberre nézve.

A keresztyén embernek főleg arra kell törekednie, hogy a 
jóban kitartó legyen s ne csüggedjen el, midőn látja a nehézsé
geket, melyekkel czélja elérése végett megküzdenie kell.

Azon embert, ki fáradhatlanul a jóra törekszik s annak el
érésére csak isten által megengedett eszközöket használ, jellemes 
embernek, vagy jellemnek neveztetik. A jellemes ember érzi szíve 
tisztaságát, ismeri hivatását s hivatásától soha el nem tér. A jel
lemesség visszatart a hízelgéstől és szolgaságtól és szabaddá tesz 
gondolkozásunkban s tetteinkben. Jellemtelenség, ingadozás s az 
önbizalomnak hiánya legnagyobb bajaink közzé tartoznak és sok 
szerencsétlenségnek okozói.
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Ezen tehetségeit úgy kell fejlesztenie az embernek, hogy 
egyik se nyomja el a másikat hanem teljes összhangban legyenek 
s mindegyik érvényesítse magát. Amint ugyanis az ész szív nélkül 
hideggé s érzéketlenné teszi az embert, úgy a szív az ész nélkül 
elfajul s az embert a vad állathoz teszi hasonlóvá, Hasonlóan az 
akarat is, ha elnyomatik akár a szív, akár az értelem által, hely
telen tettekre ragadtatik.

Máté 5, 8. Boldogok a kiknek szíve tisz ta : mert ők az istent 
meglátják.

II. Móz. 20, 14. Ne paráználkodjál.
Efez. 4, 29. Semmi tisztátalan megveszett beszéd a ti szá

tokból ki ne származzék ; ha,,em a mely hasznos építésre, hogy 
kedves legyen a hallgatóknak.

Efez. 5, 3 —5. A paráznaság pedig és minden tisztátalanság, 
vagy fösvénység ingyen se neveztessék ti köztet. k, mint illik a 
szentekhez és rútság, bolond beszéd és trágárság, melyek nem il
lenek, hanem inkább hálaadás; mert azt tudjátok, hogy egy pa
ráznának is, vagy tisztálannak, vagy fösvénynek, ki bálvány imádó, 
nincs öröksége a Krisztusnak és az istennek országában.

I. Kor. 15, 33. A jó erkölcsöt megfertőztetik a gonosz tár
saságok.

Mát. 5, 13—16. Ti vagytok e világnak világossága: Nem 
rejtet hetik el a hegyen épített város. A gyertyát is nem azért 
gyújtják meg, hogy elrejtsék véka alá, hanem hogy a gyertyatar
tóra tegyék és fényljék mindeneknek, kik a házban vágynak. Úgy 
fényljék a ti vilitgosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.

Róm. 8. 5 8. Mert a kik test szerint járnak, a melyek a
testéi azokban bölcsek; a kik pedig a lélek szerint járnak, a 
melyek a lélekéi, azokban bölcsek. Mert a testnek bölcsessége ha
lál ; a léleknek pndig bölcsessége élet és békesség Mert a test
nek bölcsessége ellensége istennek, mert az isten törvényének 
nem enged, mert nem is lehet. Azért a kik a testben vágynak 
nem lehet hogy kedvesek legyenek istennek

Mát. 5, 6. Boldogok, a kik éhezik és szomjuhozzák az igaz
ságot, mert ők megelégíttetnek.

Mát. 5, 20. Mert mondom néktek, ha a ti igazságtok feljebb 
nem bővölködendik az írástudók és farizeusok igazságánál : sem
miképen nem mehettek be a mennyeknek országába.

Zsid 13, 9. Különböző és idegen tudományok által ide s 
tova ne vonattassatok : mert igen jó dolog kegyelemmel tnegerő- 
síttetni a mi szivünknek nem eledelekkel, melyek nem használ
tak azoknak, a kik azokban forgolódtak.

Zsolt. 131, 1. Uram, nem hivalkodik fel az én szívem, sem 
az én szemeim nem emelkedtek fel és nem jártam migy és én fe
lettem való csudálatos dolgokban.

Gál. 5 26. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymásnak in
gerlői, egymásra irigykedők.

II. kor. 10, 18. Mert nem az kedves, a ki magát dicséri, 
hanem az, a kit az úr dícsér.
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Filip. 3, 12, 13. Nemhogy immár elértem volna a őzéit, 
avagy hogy immár tökéletes volnék, h mem igyekezem, hogyha 
elértem é melynek okáért megfogattattam a Krisztus Jézustól. 
Atyámfiái nem állítom hogy én a czélt még elértem volna.

Példái) 2, 10—13. Mikor menénd a bölcseség a te elméd
ben és a tudomány a te elmédben gyönyörűséges lészen. A szor- 
galmatosság becsül tégedet, az értelem megőriz tégedet megsza
badítván tégedet a gonosznak htjától és a gonoszságot szóló 
férfiaktól, a kik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a 
sötétségnek útain.

32. §. A test fentartásáról való gondoskodás.
Az élet istennek legbecsesebb adománya, ennélfogva meg

kell azt becsülnünk, s mindent elkövetnünk a nak fentartására. 
Erre különben figyelmeztet saját természeti ösztönünk, mely kö
zös minden állattal. Amint legnagyobb bűnnek kell tartanunk, ha 
valaki véget vet életének: ép úgy vétkezik az is, ki életmódja 
s tettei által megrövidíti életét. Mivel az életet az isten adta ne
künk : azért csak neki van joga elvenni azt tőlünk és senkinek 
másnak Ez okból semmiféle betegség és szerencsétlenség nem 
szolgálhat arra alapul, hogy öngyilkosokká legyünk A bajok által 
az isten csak próbára akarja tenni hitünket és hűségűnket.

Életünk fentartásának legfőbb eszköze az egészség, azért az 
egészségről való gondoskodás legelső kötelességünk, a melylyel 
életünk s testünk irányában tartozunk.

Korán kell szoknunk a test tisztán tartásához és rendhez, 
hogy az második természetünkké váljék. A tisztaság és rend sok 
bajnak elejét veszi s megóv a betegségektől.

Tisztaságra és rendre kell szoktatnunk nemcsak testünket, 
hanem lelkünket is, mert egyiknek a másikra befolyása van s ha 
az egyik beteg, szenved a másik is.

Kerülnünk kel! a mértékleflenséget úgy az evés ivásban s 
mindennemű élvezetekben, mint pedu a munkában A sok evés 
és ivás nemcsak hogy haszontalan pazarlás, hanem megrongálja 
szervezetünket s rövidíti életünket A folytonos mulatság és élve
zet nemcsak idő és pénzrabló, hanem lélek és testölö. A mun
kában azért kell mértéket tartanunk mert a sok fáradságos fog
lalkozás elfárasztja a testet s lelket, úgy hogy ezek végtelenül 
gyengék s betegek lesznek. Ámde óvakodnunk kell a munkát,lan
ságtól és restségtől is, mint a legtöbb rossznak kiforrásától. A 
munkátlanságban parlagon hevertetjük istentől nyert képességein
ket, úgy hogy azok végre hasznavehetlenekké válnak s mi nem 
teljesíthetjük kötelességeinket, ha akarjuk sem. A restség a ha
lál képe ; a ki nem dolgozik az tulajdonkégen nem is él s így 
nem méltó arra, hogy egyék.

Rendesen a munkában*' emberek a legrosszabbak ; mivel 
ugyanis nincs rendes foglalkozásuk azért rosszban törik fejőket s 
minden nemű bűnökre s aljasságokra vetemednek.
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A rendes, szorgalmas munkásság a legjobb ellenszere mind 
ezen bajoknak és bűnöknek. Hogy a munkában is mértéket tart
sunk, ez okból van a pihenő idő. Pihenéskor szünetel rendes fog
lalkozásunk s oly tehetségeink működnek, a melyek rendes foglal
kozásunkban nem használtatnak. Legfőbb pihenési idő az éjszaka, 
melynek nyugalomban töltését követeli maga a természet. Igen 
fontos pihenő napok az ünn< pék is. Mig ugyanis lelkünk az isten 
tiszteletével és imádásával van elfoglalva, addig testünk pihen. A 
pihenésnél is legfőbb szabályul szolgál a rend és mértékletesség, 
hogy csak akkor s annyit pihenjünk, a mikor s a milyen mérték
ben reá szükségünk van.

Róm. 14, 7, 8. Mert közülünk senki nem él önmagának és 
senki nem hal meg ő magának; mert ha éliiuk is, az úrnak élünk, 
ha meghalunk is, az úrnak halunk meg. Akár éljünk azért, akár 
meghaljunk, az úréi vagyunk.

Róm. 14, 17, 18. Mert az isten országa nem ételben, nem 
italban áll, hanem igazságban, békességben és a szent lélek által 
való örömben, mert a ki egekben szolgál a Krisztusnak, kedves 
istennek és az emberek előtt megpróbáltatok.

Példab. 19, 8. A kinek szivében bölcsesség vagyon, szereti 
az ő életét és megőrizi az értelmet, hogy jól legyen dolga.

Példab. 24, 8—10. A ki gondolkodik gonoszt cselekedni, azt 
felette igen gonosznak hívják. A balgatag dolognak gondolása bűn 
és a rágalmazó az emberek között utálatos. Ha resten viseled 
magadat a nyomvrúságnak idején: a te erősséged erötelen lészen

Luk. 21, 34. Megoltalmazzátok pedig magatokat, hogy vala
mikor meg ne nehezedjenek a \ sziveitek dobzódásnak, részeg
ségnek és e világi szorgalmatosságnak miatta és nagy hirtelen 
reátok jöjjön az a nap.

33. §. Az anyagi javak szerzése s felhasználása.
Életünk fentartására szolgáló eszközök között az egészségnek 

kellő gondozása mellett legfontosabb a vagyon. A vagyon szerzését 
megengedte Krisztus Urunk is, de azt kivánta, hogy saját szolgal
munkkal s becsületes munkával szerezzük s ne tegyük azt életünk 
czéljává, hanem oly eszközzé, melylyei lelkűnknek s jövő üdvünk
nek használunk. A földi kincs múlandó, abban nem lehet bizakodni, 
az nem képezheti jövő életünknek alapját. A jövőnk miatti túl
ságos aggodalom nemcsak, hogy nem fér össze a keresztyén em
bernek isten gondviselésébe vetett hitével, hanem nem is használ, 
de árt, mert elveszi drága, időnket, melyet másra hasznosan lehe
tett volna felhasználni. Őrizkednünk kell a lopástól, csalástól, 
kapzsiságtól s uzsoráskodástól, a mely eszközökkel megnagyobbít
hatjuk vagyonúnkat, de embertársainkat megrövidítjük.

Minthogy az ember sokféléhez nem érthet, ezen okból egy 
bizonyos irányban fejleszti tehetségeit, vagyis más szóval megha
tározott életpályát választ ezen pályán munkálkodik s érvényesíti 
képességeit. Hogy az ember az élete fentartásához szükséges va
gyont szerezzen s jövőjét a bizonytalan sorsra ne bízza, ezért
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kötelessége bizonyos pályát választani s azt pontosan, buzgó után 
járással és szorgalommal betölteni.

Életpályánkat nem szabad könnyelműen, hanem hosszabb 
megfontolás után választanunk; főleg arra kell ügyelnünk, hogy 
melyik életpályához van kedvünk, s hogy birunk-e tehetségekkel 
s eszközökkel, a minők az illető életpálya betöltéséhez megkiván- 
tatnak. Szülőinknek s jó barátainknak figyelmeztetése útbaigazitásul 
szolgáljon.

Isten előtt minden tiszteséges életpálya egyenlő becsben áll, 
mert ő nem az életpálya, hanem az evangyéliomhoz való hűsége s 
becsületes munkássága, kitartása szerint Ítéli meg az embert

Amint vagyont szabad és kell az embernek szereznie: úgy 
az élet örömeiben való részvétel, az élvezet sincsen tiltva. Az 
élvezetekben mértéket kell tartani, s tekintettel kell lenni arra, 
hogy azok ne legyenek ártalmasak. Az élvezetek közzé tartoznak 
a különféle játékok, tréfa, zene, táncz sat

Az élet örömeiről való lemondás a testnek kínzása, böjtölés s 
eliez hasonlók ellenkeznek, Jézusnak tanával s életpéldájával, a ki 
maga is részt vett egyes ártalmatlan vígságokban.

Máté 6, 19—21. Ne gyüjtsetek kincset e földön, hol a rozsda 
és a moly megemészti és a hol a lopok kiássák és ellopják azt; 
hanem gyüjtsetek magatoknak kincset mennyországban, hol sem a 
rozsda, sem a moly meg nem emészti és hol a lopók ki nem 
ássák, sem el nem lopják. Mert a hol vagyon a ti kincsetek, ott 
lészen a ti szívetek is.

Mát 6, 33. Hanem keressétek először az istennek országát 
és annak igazságát és mindazok megadatnak néktek. (Olv. Mát. 
6, 24—34. Luk. 12. 16 — 21.)

I. Kor. 12, 4—7. Az ajándékokban pedig különbség vagyon, 
de ugyanazon lélek. Az egyházi szolgálatokban is különbségek 
vannak, de ugyanazon úr és különbségek vágynak az isteni erők
nek ajándékiban is, de ugyanazon egy isten, ki mindazokat 
mindenekben cselekszi. Mindennek pedig adatik a léleknek nyilván
való ajándéka haszonra. (Róm. 12. fejezet.)

Thes. 3, 10—12. Mert mikor köztetek volnánk is, ezt mond
juk vala nektek: Hogy ha valaki nem akar munkálkodni, ne is 
egyék. Mert halljuk, hogy némelyek ti köztetek rendetlenül járnak, 
kik semmi dolgot, nem tesznek, hanem nyughatatlanul cselekesznek. 
Azoknak pedig, a kik e félék, hagyjuk és kérjük őket a mi-urunk 
Jézus Krisztusra, hogy csendességgel munkálódván az ő tulajdon 
kenyerüket egyék.

I. Tim. 5, 8. Ha valaki az övéiről és főképen az ő háznépé
ről gondot nem visel, az a hitet megtagadja és a hitetlennél 
alábbvaló.

Zsid. 13, 5. A ti erkölcsötök idegen legyen a fösvénységtől; 
elégedjetek meg a jelenvalókkal, mert az isten mondotta: nem 
nem hagylak el téged és nem távozom el tőled.

I. Tim. 6, 9, 10 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, 
esnek kisértetbe és tőrbe és sok balgatak és káros kívánságokba, 
melyek bemerítik az embereket a halálos veszedelembe. Mert min
den gonoszságnak gyökere a pénznek szerelme, melyért némelyek,
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a kik kívánták, eltévelyegtek a hittől és ő magokat sok gondokkal 
terhelték.

Olvasandó: Jézus a kánai menyegzőn. Jáu. 2, 1— 12. Jézus 
Máté házában. Mát. 9, 10—17. egy főfarizeusuál. Luk. 14, 1— 14. 
sat. sat.

34. §. Felebarátaink iránti kötelességekről általában.
Az ember társas lény, az az ő nem a magányba vonulva, 

hanem másokkal társaságban él, rászorul embertársai segítségére. 
Egyiknek java a másikétól függ. Ennek folytán a közös jólét fen- 
tartása érdekében uemcsak önmagunk iránt vannak kötelessége
ink, hanem embertársaink irányában is.

Mindnyájan egy mennyei atyának gyermekei vagyunk, azért 
testvéreknek kell egymást tekintenünk s egymást, valamint mind 
azt, a mi életünk fentartásához szükséges, becsülni

Krisztus urunk embertársaink iránti kötelességeinket abban 
foglalja össze : szeresd felebarátodat, mint temnagadat. A milyen 
természetes önmagunknak szererete ép oly szükséges szeretetünket 
kiterjeszteni felebarátainkra.

E szeretet képezi alapját minden más kötelességünknek. 
Ellenkezik a szeretettel a harag, mások megvetése, gyülölség, 
irigység, üldözés, károsítás sat.

Ki ezen a szeretettel ellentétben álló tulajdonságokkal bir s 
azokat érvényesíti másokkal szemben, az az istent sem szeretheti 
s maga ellen is vét.

Ján. 13, 34, 35. Uj parancsolatot adok néktek, hogy egymást 
szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressetek ti is 
egymást. Erről ösmerik meg mindenek, hogy én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretitek.

Mát. 7, 12. Valamit akartok azért, boyy cselekedjenek az 
emberek ti veletek, azont cselekedjétek ti is azokkal, mert ez a 
törvény és a próféták. Róm 13, 8 —10.

Példnb 17, 5 A ki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti 
annak teremtőjét; a ki gyönyörkedik másnak nyomorúságában, 
büntetlenül nem lészen.

I Ján. 2, 9—11 A ki azt mondja, hogy ő a világo-ságban 
vagyon és az ő atyafiét gyűlöli, mind ez ideig sötétségben vagyon. 
A ki szereti az ő atyjafiát, világosságban marad és abban nincsen 
semmi botránkozás. A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétség
ben vagyon és a sötétségben jár és nem tudja hová megyen, mert 
a sötétség megvakította szemeit.

35. §. Embertársaink élete iránt való kötelességeink.
Mint saját életünkről való gondoskodás, úgy embertársaink 

életéről való gondoskodás is legfőbb kötelességünk Hivatásunkat 
csak úgy tölthetjük be s czélunkát csak úgy érjük el, ha egész-
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séges testtel s lélekkel bírunk; így tellát arra kell törekednünk, 
hogy ezen testi s lelki egészséggel embertársaink is birjanak.

Az ó testamentoinban isten s embertársaink iránti köteles
ségeknek velejét a tíz parancsolat foglalja magában.

A tíz parancsolat első hárma az isten iránti kötelességekről 
szól s különösen arra int, hogy az egy isten mellett más isteneket 
ne imádjunk, bárminők legyenek is azok, nevét ne emlegessük 
haszontalanul, de tiszteljük s tartsuk meg az isten tiszteletére 
szánt napokat pontosan. A többi hét parancsolat embertársaink s 
magunk iránti kötelességekről szól.

E parancsolatok között az 5-ik szól embertársaink élete 
iránt tartozó kötelességeinkről. E parancsolatot azonban nem úgy 
kell értelmeznünk, mintha csak az ölés, gyilkosság volna tiltva, 
hanem úgy, hogy általában semmit nem szabad tennünk, a mivel 
embertársainknak akár testét, akár lelkét megsértenék s életében 
kárt tennénk. Vétünk ellenök, ha akár rábeszélés, akár példaadá
sunk által olv tettekre csábítjuk, melyek káros befolyással vannak 
egészségökre, ha embertelenül bánunk velők, sértjük, rágalmazzuk 
s bosszúságot okozunk nekik.

Ezek helyett arra kell törekednünk, hogy felebarátainknak 
életök fentartásában segítségére legyünk, szenvedéseiben szíves 
részt vegyünk, bajaiban vigasztaljuk, a veszedelmet, mely életüket 
egészségűket fenyegeti, tőlök elhárítani igyekezzünk, őket jó tanács
csal és lettel is segítsük.

Ily jó indulatu gondoskodással nem csak egyes emberek, 
hanem mindenki iránt tartozunk, mert felebarátunk minden ember. 
Krisztus urunk ellenségeit is szerette s megbocsátott gonosztevő 
biráinak is, a kik keresztfára feszitették.

Mát. 5, 21, 22. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek : 
ne ölj, mert valaki ölend, méltó az Ítéletre. Én pedig azt mondom 
néktek, hogy valaki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó 
ítéletre ; valaki pedig ezt mondja az ő atyjafiának : ráka, méltó a 
gyülekezetre; valaki ismét ezt mondja: bolond, méltó a gyehenná
nak tüzére.

Mát. 5, 44. Én pedig azt mondom néktek; Szeressétek 
ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoz ak, jól tegye
tek azokkal, a kik titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, a 
kik titeket háborgatnak és kergetnek titeket (Olv. Mát. 5, 45—48.)

Róm. 12, 14, 15. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek 
jól kívánjatok azoknak és ne átkozzatok. Örüljetek az örülokkel 
és sírjatok a sírókkal. (Róm. 12, 16—21)

I. Ján. 3, 18. Fiacskáim, ne szeressük egymást, csak beszéd
del és nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.

Mát. 25, 40. Bizony mondom néktek, a mit cselekedtetek 
egygyel az én kicsiny atyámfiai közül, én magammal cselekedtétek.

Kol. 3, 12, 13. Öltözzétek fel annakokáért, mint istennek 
választottai, szentek és szei elmetesek a könyörületességnek indu
latait, a kegyelmességet, alázatosságot, szelídséget, csendességet 
eltűrvén egymást és megengedvén egymásnak, ha valakinek valaki 
ellen panasza volna ; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek 
azonképen ti is.
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36. §. Felebarátaink javai iránti kötelesség-eink.
A felebaráti szeretet kötelességünkké teszi kogv embertár

sainknak úgy anyagi, mint szellemi javait tiszteletben tartsuk s 
tőlünk telhetöleg nagyobbítsuk ; a vagyontalanokat s nyomorulta
kat pedig jó szívvel felsegítsük.

Már a hetedik parancsolat tiltja a lopást s mindazon módo
kat, a melyek által mások vagyonát eltulajdoníthatnék, mint pl. 
csalás, sikkasztás uzsora sat. által. A kilenczedik és tizedik pa
rancsolat nemcsak vétkes eltulajdonítását tiltja felebarátaink va
gyonának, hanem még az azután való vágyakozást is. Isten előtt 
bűn a vétkes hajlam s kívánság is, ép ezért őriznünk kell szívünk 
tisztaságát s a helyett hogy irigykednénk valakinek vagyonára, 
vagy eltu ajdonítanók azt, inkább örüljünk vagyoni állapotán s tő
lünk telhetöleg tá nógassuk annak megtartásában és becsületes 
szaporításában

Embertársaink között gyakran akadunk oly szerencsétlenekre 
s nyomorultakra, a kik nem képesek magok gondoskodni ruháza
tokról, eledelökről ; ezeket mint m nden megszorult embertársun
kat, könyörületből s irgalomból segélyeznünk kell, hogy emberi 
módon élhessenek A jótékonyság igen szép tulajdon-ága az em
bernek, azonban nem azért kell tennünk jót, hogy dicséretet 
arassunk az embereknél, hanem azért mivel belátjuk, hogy köte
lességünk jót tenni. Jótékonyságunkat ne hireszteljük ki, hogy 
mindenki tudjon róla, hanem tegyük a jót, zajtalanul és örömmel.

Hasonló kötelességeink vaunak embertársaink lelki javaival 
szemben. Erre nézve útbaigazításul szolgál a nyolc/adik parancso
lat mely a hamis tanubizonyságtételt tiltja. Ezen parancsolat ér
telmében óvakodnunk kell minden beszédtől, melylyel felebarátaink 
nevén csorbát ejtenénk, akár vigyázatlanságból, akár gyűlöletből s 
irigységből. A hazudozás a legrútabb emberi tulajdonság és sok 
rossznak kútforrása, óvakodnunk kell tehát attól, hogy másokat 
ámítsunk hízelgő beszéddel, alaptalan állításokkal, mert ezzel nem
csak embertársunknak hanem magunknak is ártunk. Kiváltképen 
nem szabad másnak becsületét sértenünk, vagy sérteni engednünk, 
hanem mindenütt védelmére kelnünk, úgy várhatjuk csak, hogy 
megtámadtatásunk esetén védelemre találunk embertársainknál.

Minden igyekezetünket arra kell fordítanunk, hogy őszinte
ség, igazmondás s jó cselekvés által barátainkká tegyük a jókat 
s velők társalogva egymás javát munkáljuk. Barátainkká úgy tesz- 
szük az embereket, ha őket becsüljük, tiszteljük s irántok biza
lommal viseltetünk; ezek látva jó tulajdonságainkat törekedni 
fognak a jót jóval viszonozni.

A rossz és ártalmas emberekkel szemben szeretetteljesen kell 
fellépnünk s jó példaadással megmutatnunk, mikép kell élniük, 
hogy méltókká tegyék magokat a jók szeretetére.

Röviden kifejezve legyünk utánzói Jézusnak s ne csak hall
gassuk s olvassuk az ö evangyéliomát, de tartsuk is meg.

III. Móz. 19, 35, 3ö Ne cselekedjetek hamisságot az Ítélet 
ben, földnek mérésében, fontban, singben ; igaz mérték, igaz font, 
igaz kőből, igaz icze legyen köztetek.
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I. Thes. 4, 6. Senki meg ne nyomorítsa, se meg ne csalja 
az ő atyafiát valami dologban, mert mindezekért bosszúálló az úr.

Efez. 4, 28. A ki oroz vala, többé ne orozzon, hanem in
kább munkálkodjék cselekedvén az ö kezeivel azt, a mi jó, hogy 
legyen mit adni, a kinek szükség.

I Tim. 6, 9, 10. A kik pedig meg akarnak gazdagulni es
nek kisértetbe és tőrbe és sok balgatag és káros kivánságokba, 
melyek bemerítik az embereket a halálos veszedelembe. Mert 
minden gonoszságnak gyökere a pénznek szerelme, melyért néme
lyek a kik kívánták, eltévelyedtek a hittől és önmagokat sok gon
dokkal terhelték.

Efez. 4, 25 Levetvén a hazugságot szóljon igazságot min
den ember az ő felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk.

I. Pét. 5, 8. Az atyafiul szeretet elfedezi a vétkeknek soka
ságát.

Mát. 5, 37. A ti beszédetek legyen úgy úgy, nem nem ; en
nek felette valami esik a gonosztól vagyon. (Mát. 5. 33—48.)

Mát. 7, 1, 2. Ne Ítéljetek, hogy ne Ítéltessetek; mert a 
minérnü mértékkel mértek olyannal mérnek néktek, (Mát. 7, 3 — 6).

37. §. A szülők és testvérek iránti kötelességeink. •
A szülők legfőbb jótevők e földön, istennek helyettesei azért 

a gyermekek isten mellett első sorban szüleiket tartoznak szeretni. 
Ezt parancsolja a negyedik parancsolat is. Szülőink iránti szere- 
tetünket abban mutatjuk, hogy hálás szívvel viseltetünk jótétemé
nyeikért és szeretetökért, n^kik mindenben engedelmesek va
gyunk s parancsaikat örömmel teljesítjük.

Imáinkban megemlékezünk szüléinkről mindenkor s kérjük 
a mennyei atyát, hogy őket sokáig megtartsa jó egészségben s 
örömben. Ha szüléink öregség vagy más ok miatt képtelenekké 
lettek a munkára s ha segítségünkre szorulnak, gyermeki köte
lességünk rólok gondoskodni s mindennel ellátni, a nélkül azon
ban, hogy gondoskodásunkat éreztetnők velők. A szülőink iránt 
érzett hála és szeretet mindenkor megmondja nekünk, mikép kell 
bánnunk velők.

Kiterjednek ezen kötelességeink a nagyszülőkre s azokra is, 
kik a szülőket helyettesítik. Szeretettel s kiváló hálával tartozunk 
netaláni gyámoknak s tanítóknák, a kik tehetségeink kimívelésé
ről s jövőnkről gondoskodnak, hogy saját becsületes munkásságunkat 
szerezhessük meg a mindennapi kenyerünket.

Ugyanazon szeretettel melylvel viseltetünk szüléink irányá
ban, tartozunk testvéreinknek is. Ez okból kerüljük mind azt, 
a mi egyenetlenséget s háborúságot okoz s gyülólséget ébreszt; 
hanem inkább minden erőnkből azon legyünk, hogy kölcsönös 
előzékenység és engedékenység által elősegítsük egymás boldog
ságát. Egymás hibáit testvéri szeretettel feltakarjuk, azok legyő 
zésére segédkezet nyújtunk ; testvérünk bánata a mi bánatunk is, 
öröme a mi örömünk is, ez által a bánat kisebbedik az öröm 
nagyobbodik. Hol a gyermekek a szülőket s egymást igazán tiszta
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szívből szeretik, ott boldogság uralkodik, melyet meg nem dönt
het semmi veszély és baj, mert szilárd alapokon épült t. i. a sze- 
reteten.

Efez. (>, 1—3. Ti magzatok engedelmesek legyetek azúrban 
a ti szülőiteknek, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a 
te anyádat (mely első parancsolat az Ígérettel egyetemben), hogy 
jól legyen neked dolgod és hosszú életű légy te a földön.

Példab. 10, 1. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját ; a bo
lond fiú pedig szomorúságára vagyon az ő anyjának.

Példab 20, 20. A ki az ő atyját, vagy anyját megátkozza, 
annak megoltatik szövétueke a sötétségnek homályosságában.

Zsid. 13, 17. Engedjetek a ti előttetek járóknak és hallgas
sátok őket, mert vigyáznak a ti lelkeitekért, úgy mint számadók, 
hogy örömmel míveljétek azt és nem bánattal, mert ez ti nektek 
nem hasznos.

38. §. Az egyház, iskola és haza iránti kötelességek.
Czélját csak úgy érheti el az egyház, ha annak minden 

egyes tagja eleget tesz kötelességeinek. Nemcsak templomba, az 
isteni tiszteletre kell járniok az egyeseknek, hanem arra is kell 
ügyelniük, hogy az egyház tagjai között él-e a feleharáti szeretet 
és béke. A mint egyrészről óvakodunk attól, hogy más felekezet- 
belieket kigúnyoljunk s üldözzünk, úgy más részt nem engedjük, 
hogy a mi hitünket s egyházunkat gúnyolják s üldözzék. Igaz ke
resztyén hitünket akkor bizonyítjuk be, hogy ha tiszteljük mások 
hitét s véleményét, a in günkét pedig védelmezzük.

Az iskolának, melyben neveltettünk s mely képessé tett arra, 
hogy becsületes emberek módjára megszerezzük, a mire életünk 
fentartása végett szükségünk van, szeretettel és hálával tartozunk. 
Ezt leginkább úgy róvhatjuk le, ha az iskoláról örömmel emlék
szünk meg, hírnevét emeljük és segítjük felvirágoztatásában,

Végül szeretnünk kell hazánkat azon földet melyben szület
tünk, mely felnevelt, táplált s módot nyújt, hogy benne minden
napi kenyerünket megszerezhessük. Az egyházszeretet és hazasze
retet együtt j á r ; a ki nem szereti egyházát ndm szeretheti hazá
ját sem igazán és megfordítva.

Hazánkat akkor szeretjük igazán, ha tiszt ele'ben tartjuk a 
felsöséget, engedelmeskedünk a törvényeknek s eleget téve hon
fiúi kötelességeinknek másokat is ösztönzünk példánk követésére. 
Ha a haza veszélyben forog s a szükség úgy kívánja : még éle
tünket is kell feláldoznunk érette.

A hazaszeretettel teljes ellentétben áll a hazaárulás bűne, 
melvet joggal számítanaá a legnagyobb bűnök közzé s joggal sújt
ják a legnagyobb büntetéssel, ki elárulja hazáját.

I. Korint. 12, 28. Az isten rendelt az egyházban először 
apostolokat, azután prófétákat, harmadszor tanítókat.

I. Tim. 5, 17, 18. Az egyházi szolgák, kik jól forgolódnak, 
kettős tisztességre méltóztassanak, főképen pedig azok, a kik mnn- 
kálódnak a beszédben és tanításban. És azt mondja az írás : a 
munkás méltó az ő jutalmára.

4
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Róm. 13, 1, 2. Minden lélek a felső hatalmasságoknak en
gedelmes Egyen; mert nincsen hatalmasság hanem istentől és a 
mely hatalmasságok vannak istentől rendeltettek. Azért valaki el
lene támad a hatalmasságnak az isten rendelésének támad ellene; 
a kik pedig ellene támadnak ők magok büntetést szereznek ma
goknak

Rom. 13, 7. Adjátok meg azért mindeneknek a mivel tar
toztok ; a kinek adóval adót; a kinek vámmal vámot; a kinek 
félelemmel félelmet; a kinek tisztességgel tiszteséget. (Olv. Rom. 
13. 13. fe j)

Példab. 24, 21, 22. Féljed az urat szerelmes fiam és a ki
rályt ; a pártütőkkel ne elegyítsed magadat, mert hirtelenséggel 
feltámad azoknak nyomorúsága. (Efez. 6, 5—8. I. Tim. 5, 17, 18. 
Tit. 2, 9, 10.

Földi életünk nem sokáig tart s hosszal)!), vagy rövidebb 
élet múltán mindnyájunknak engednünk kell isten hívó szózatának 
s meg kell halnunk. A halállal azonban nem semmisül meg az 
ember, hanem féltámad s uj életet él. Krisztus urunk ugyanis ta
nításával azon reményt s hitet éleszti bennünk, hogy a ki hisz ö 
benne, el nem vész, hanem örök élete van ; feltámadása pedig 
biztossá tett, hogy mikép ő megtörte a halál hatalm át. úgy ne
künk híveinek sem lehet a halál kezei között maradnunk, hanem 
fel kell támadnunk. Hogy mikor és mikép támadunk fel, azt egye
dül a mindwitudó isten tudja.

Feltámadás után az igazak örök életet, boldogságot nyer
nek, holott is színről színre látják az istent.

I. Kor. 15. 13, 14. Mert ha halottaknak feltámadása nincsen 
a Krisztus is nem támadott fel. Hogyha a Krisztus fel nem tá
madott hiábavaló kétség nélkül a mi prédikálásunk, hiábavaló a 
ti hitetek is. (Olvasd az egész fejezetet.)

Ján. 11, 25, 26. Monda neki Jézus: En vagyok a feltáma
dás és az élet, a ki é i bennem hiszen, ha meghal is él. És va
laki él és hiszen bennem, soha meg nem hal.

Ján. 3, 18. A ki hiszen ő benne el nem kárhozik : a ki pe
dig nem hiszen immár elkárhoztatott, mert nem hitt az istennek 
egyetlenegy fiában.

Márk. 13, S2. De arról a napról és óráról senki semmit nem 
tud, sem a mennyei angyalok, sem a fiú, hanem csak egyedül 
az atya.

Ján 20, 29. Monda neki Jézus: Mivelhogy láttál engemet 
Tamás és h itté l: a boldogok a kik nem láttak és hittek.

Ján. 18, 24. Alyáin ! a kiket nekem adtál, akarom, hogy a 
hol én vagyok azok is én velem legyenek, hogy lássák amúgy én 
dicsőségemet, melyet nekem ad tá l: mert szerettél engemet e vi
lágnak fundamentumának felvettetése előtt. (Mát. 5, 8.)

39. §. A halál és a föltámadás.
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