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A keresztyén vallás tanítása.

Szentírás és káté.

A keresztyén hit igazságai egész terjedel
mükben az Újtestamentomban olvashatók, rö
viden pedig a kátéban vannak összefoglalva. 
Ezért minden jó keresztyénnek olvasgatnia kell 
az Újtestamentomot és ismernie kell a kátét.

A legjobb kátét Luther Márton irta. Ez a 
káté öt részből áll.

Az első rész a tíz parancsolatról, 
a második rész az apostoli hitvallásról, 
a harmadik rész az Úr im ájáról, 
a negyedik rész a keresztség szentségéről, 
az ötödik rész az úrvacsora szentségéről szól.





A KÁTÉ ELSŐ RÉSZE.

Az Isten tízparancsolata.
1. Isten törvényt ád Izraelnek.

II. Mózes 19—20.

1. A Szinai hegy alatt. A harmadik hónapban 
azután, hogy Izráel fiai Egyiptomból kimentek, a Szinai 
pusztába érkeztek és a heggyel átellenben szálltak tá
borba. Mózes pedig felment a hegyre és ott az Isten 
igy szólt hozzá: „Ezt mondd meg Izráel népének: 
„Láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, titeket pedig 
hogyan hordoztalak Most azért, ha figyelmesen hallgattok 
szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti 
lesztek nékem valamennyi nép között az én népem.“

2. A nép fogadalma. Elment Mózes és meg
mondta ezt a népnek. És az egész nép egyakarattal 
feleié: „Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük!“ Mikor 
ezt az Úr hírül vette, azt mondotta Mózesnek: „Eredj 
el a néphez, hogy készüljön el harmadnapra, mert akkor 
leszáll az Úr a Szinai hegyére.“

3. Az Isten törvénye. Harmadnap virradatkor 
mennydörgés, villámlás és sürü felhő támadt a hegyen 
és a nép nagyon megijedt. Mózes pedig felment a Szinai 
hegyére és ott mondta az Úr ezeket az igéket:

1. Én, az Úr, vagyok a te Istened, rajtam kívül 
ne legyenek más isteneid!

2. A te Urad Istenednek nevét hiába fel ne vedd;
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mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő 
nevét hiába felveszi.

3. Megemlékezzél az ünnepnapról, hogy azt 
megszenteljed.

4. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy jól legyen 
dolgod és hosszú ideig élj a földön.

5. Ne ölj.
6. Ne paráználkodjál. (Ne törj házasságot.)
7. Ne lopj.
8. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanú- 

bizonyságot.
9— 10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne 

kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szol
gálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te 
felebarátodé.

Uram törvényedet 
zsinórmértékül veszem, 
s minden tetszésedet 
mint hű gyermek megteszem.
Megáll ígéreted: 
a jókat szereted.

Az engedelmesség 
legkedvesebb áldozat, 
a szent kötelesség 
utján nem ér kárhozat, 
sőt, hogyha hű leszek, 
örök jókat veszek.

(D a llam a : Az é j im érkezik.)

Mert az az Isten szeretete, hogy megtartsuk az ő 
parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 
L János 5, 3.
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Első parancsolat: Én, az Úr, vagyok a te 
Istened: rajtam kívül ne legyenek más isteneid!

2. Izráel a pusztában.
II. Mózes 32-34.

1. Az aranyborjú  készítése. Mikor Mózes 
sokáig nem jött le a hegyről, azt mondotta a nép

Áronnak: „Csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járja
nak“ . Akkor Áron aranyból borjút öntött és oltárt épí
tett előtte és mondá: „Holnap az Úrnak ünnepe lesz!“ 

Másnap kora reggel áldozatot hoztak a borjúkép 
előtt, azután a nép leült enni és inni, majd fölkelt 
játszani.
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2. Az aranyborjú vége. Az Úr pedig így 
szólt Mózesnek: „Eredj, menj alá, mert megromlott a 
te néped. Hadd törüljem hát el őket a föld színéről!“ 

Ekkor Mózes kérte az Urat, hogy legyen irgalmas. 
Majd pedig lement a hegyről, kezében a törvény két 
táblája. És mikor a táborhoz közeledett, látta a borjút 
és a táncolást. Megharagudott, eldobta kezéből a két 
kőtáblát és összetörte azokat. Azután fogta a borjút 
amelyet csináltak, megégette, és porrá törte azt. Majd 
odaállt a tábor kapujába és mondá: „Aki az Úré, ide 
hozzám!“ És hozzá gyűltek a Lévi fiai. Akkor Mózes 
mind megölette azokat, akik az egy igaz Istentől elszakad
tak. Isten pedig Mózes kérésére megbocsátott Izráel népé
nek és másik két kőtáblát adott neki, amelyeken az Úr 
parancsolatai voltak felirva.

Óh Uram, Téged dicsérlek 
Téged, míg tart életem!
Engem hozzád vonz a lélek, 
hozzád hangzik énekem: 
mert csak Te vagy, akiben 
bízom, másban senkiben.

{D a llam a: Mennynek, földnek teremtője.)

Tanulság: -Az Úristent mindenekfelett féljük és 
szeressük és csakis ő benne bizzunk.

Második parancsolat: A te Uradnak Istened
nek nevét hiába fe l ne vedd ; mert nem hagyja 
azt az Úr büntetés nélkül, aki az ö nevét hiába 
felveszi.
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3. Nabukodonozor király parancsolata.
Dániel 3.

1. A négy ifjú hü marad Istenhez. Babilónia 
hatalmas királya Nabukodonozor egyszer megtámadta 
és elfoglalta Jeruzsálemet. A zsidók királya négy ifjút 
adott Nabukodonozornak kezesül és szolgákul. Ezeket 
az ifjakat Babilóniában arra akarták kényszeríteni, hogy 
Izráel istene helyett a babilóniai bálványképet imádják. 
De azok nem akartak eltérni az egy igaz istentől. Emiatt 
tüzes kemencébe vetették őket, hogy megégjenek. De 
semmi bajuk nem lett, mert az Isten megoltalmazta őket, 
amiért tiszteletben tartották az Isten szent nevét.

2. A hűség jutalma.1 Mikor ezt a király meg
látta, kiadta a következő parancsot: „Áldott ezeknek az 
ifjaknak az Istene, aki kiszabadította az ő szolgáit, akik 
benne bíztak. Parancsolom azért, hogy minden nép, 
nemzetség és nyelv, amely káromolja az Istent, dara
bokra tépessék és annak háza szemétdombbá tétessék/'

Add, mély tisztelettel 
nyissam meg mindig számat, 
ha Téged nevezlek 
Teremtőmet s Atyámat; 
hogy Téged, kit ég s föld 
félve urának vall, 
ne sértselek soha 
könnyelmű szavammal.

(D a lla m a : Isten, óh szent Isten.)

4. Jézus tanítása az eskiivésről.
Máté ev. 5.

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: „Ne 
esküdj hamisan, hanem a te esküidet add meg az Úrnak! ‘
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Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdje
tek, se az égre, mert az Isten királyi széke, se a földre, 
mert az az ő lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert 
az a Nagy király városa, se a fejedre ne esküdjél, mert 
egyetlen hajszálat se tehetsz fehérré vagy feketévé. Hanem 
a ti beszédetek legyen: az igen igen, a nem nem, ami 
pedig ezen felül van, az a gonosztól van 

Add, hogy tiszta s igaz 
legyen minden beszédem, 
hiábavaló szó 
szájamból ki ne menjen, 
tisztem szerint ha kell 
akárhol szólanom, 
igéd törvényétől 
ne hagyj elhajlanom.

(D a lla m a : Isten, óh szent Is ten )

Tanulság: Isten nevével se ne átkozódjunk, se 
ne esküdözzünk, se ne hazudozzunk, hanem mindig 
csak imádjuk és segítségül hívjuk azt.

Harmadik parancsolat: Megemlékezzél az 
ünnepnapról, hogy azt megszenteljed.

5. Jézus a kútnál.
János ev. 4.

1. Jézus a kúthoz ér. Jézus Galileába akart 
menni és Samárián kellett átmennie. Mikor a Jákob 
kűtjához ért, elfáradva ült le a forráshoz. Egy samária- 
beli asszony érkezett akkor a kúthoz, hogy vizet 
merítsen.
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2. Kétféle víz. Jézus így szólt az asszonyhoz: 
„Adjál innom!“ A samáriai asszony pedig így felelt: 
„Hogyan kérhetsz te zsidó létedre én tőlem, aki samáriai 
asszony vagyok.“ Mert a zsidók és a samáriabéliek nem 
barátkoztak egymással. Akkor igy szólt Jézus: „Ha

ismernéd az Isten ajándékát és tudnád, hogy ki mondta 
neked: „Adjál innom,“ te kérted volna őt és ő adott 
volna neked élő vizet. Mert aki e kút vizéből iszik, 
ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet 
én adok neki, soha meg nem szomjuhozik az.“

3. Az igazi istentisztelet. Az asszony így szólt 
Jézushoz: ,,Látom Uram, hogy te próféta vagy. A mi
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apáink itt ezen a hegyen (a Garizim hegyen) imádkoz
tak, de ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a 
hely, ahol imádkozni kell.“  Mondá neki Jézus: „Asszony, 
hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem 
ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az 
Istent, hanem amikor az imádók lélekben és igazságban 
imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres. Az 
Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben 
és igazságban imádják.“

Mi Urunk s édes Atyánk 
add nekünk szent lelkedet, 
szent Fiadért áraszd ránk 
gazdagon kegyelmedet: 
hogy tisztán megismerjük 
te igaz törvényedet, 
és hamis tudománytól 
megőrizzük igédet.

(Eredeti dallama.)

Tanulság: Az Isten szent igéjét és annak hirde
tését meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest 
hallgassuk és tanuljuk.
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Negyedik parancsolat: Tiszteljed a te 
atyádat és anyádat, hogy jó l  legyen dolgod és 
hosszú életű légy e földön.

6. Abszolon története.
II. Sámuel 14—18.

1. Abszolon megnyeri magának a népet. Dávid 
király fiát Abszolont nagyon szerették Izráelben. Regge

lenként megállt az útfélen a kapuban és aki a királyhoz 
akart menni panaszra, kikérdezte, és azt mondta neki: 
„A  te beszéded mind jó és igaz, de senki sincs, aki
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téged meghallgatna a királynál. Vajha engem tenne 
valaki bíróvá e földön, és én hozzám jönne minden 
ember, majd igazat tennék én neki.“  Ilyen hízelgő beszé
dekkel nyerte meg magának Abszolon Izráel népét.

2. Abszolon atyja ellen lázad. Egyszer Abszolon 
Hebron városába ment. Előbb azonban hírnököket kül
dött Izráel népéhez; azt üzente nekik: „M ikor a trombita
szót halljátok, azt mondjátok: Abszolon a király Hebron
ban.“  Akkor sokan hozzásereglettek és a tábora nőttön- 
nőtt. Mikor ezt a király megtudta, nagyon elszomorodott és 
ő maga is fedetlen fővel, mezítláb futott ki a városból, népe 
is vele, mert ott nem voltak biztonságban Abszolon miatt.

3. Abszolon és atyja csatája. Abszolon átvezette 
seregét a Jordánon és megtámadta atyját Dávidot. És 
kiterjedett a harc az egész vidékre és a nép közül többet 
emésztett meg az erdő, mint a fegyver.

Abszolon pedig egy öszvéren ülve futott a Dávid 
harcosai elől. És bement az öszvér a nagy cserfák közé, 
ahol Abszolon hajánál fogva fennakadt egy ágon, függve 
az ég és a föld között, az öszvér pedig elszaladt alóla. 
Akkor egy harcos három nyilat vett a kezébe és 
Abszolonnak a szivébe lőtte.

4. Dávid siratja Abszolont. Mikor Dávid király 
meghallotta, hogy a fia meghalt, nagyon sírt és mondá: 
„Szerelmes fiam, Abszolon, bár én haltam volna meg te 
helyetted, édes fiam, én szerelmes fiam.“

Szent neved magasztalom 
Uram, hogy életet adtál, 
hálaszó kél ajkamon 
hogy szülőkkel megáldottál, 
kik a keresztyénségben 
nevelnek kegyességben.
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Óh vezess úgy engemet, 
hogy őket ne szomorítsam, 
minden tehetségemet 
jó s hasznos végre fordítsam.
Jézus, ezt tőled kérem,
Te légy nekem vezérem.

(.D a lla m a : Jézus én bizodalmám.)

7. A tékozló fiú.
Lukács ev. 15. 11—32.

1. A tékozló fiú megtévelyedik. Egy embernek 
két fia volt. Az ifjabb azt mondta atyjának: „Atyám, 
add ki a vagyonból az én részemet.“  És az apa meg
osztotta közöttük a vagyont. Akkor az a fiú mindenét 
összeszedve elment messzire és ott minden vagyonát 
eltékozolta.

2. A tékozló fiú bűnhődik. Mikor mindenéből 
kifogyott, barátai is elhagyták, éhség is támadt azon a 
vidéken, úgy hogy szükséget kezdett látni. Akkor elszegő
dött disznópásztornak. Es azzal a moslékkal szeretett 
volna jólakni, amelyet a disznók ettek, de senki sem 
adott neki belőle.

3. A tékozló fiú megtér. Akkor magábaszállt 
és igy gondolkozott: „Az én atyámnak mily sok bérese 
bővelkedik kenyérben, én meg éhen halok! Elmegyek 
hát az én atyámhoz és azt mondom neki: „Atyám vét
keztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé 
méltó, hogy fiadnak mondjanak: tégy azért engem 
olyanná, mint egy a te béreseid közül.“

4. A tékozló fiú hazamegy. Akkor az a tékozló 
fiú hazament. Már távolról meglátta őt az atyja és meg
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esett rajta a szíve: eleibe futott, a nyakába esett és 
megcsókolta őt.

5. Az atya öröme. Az atya örömében azt mondta 
szolgáinak: „Hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok 
fel rá és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Aztán 
hozzátok elő a hízott tulkot, vágjátok le s együnk és vigad

junk. Mert az én fiam meghalt, de feltámadott, elveszett, 
de m egtaláltatott.Akkor vigadozni kezdtek.

6. A másik testvér neheztel. A tékozló fiú 
bátyja éppen akkor jött meg a mezőről, amikor a mulat
ság javában folyt. Nagyon csodálkozott, hogy hallotta a 
nagy mulatozást. És amikor megtudta, hogy tékozló
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öccse jött haza s ő miatta örül az egész ház, nagyon 
megharagudott és nem akart bemenni.

7. Az atya jó szíve mindent kiegyenlít. Akkor 
az atya kiment és kérlelte a fiát, hogy ne haragudjon 
az öccsére. De az így felelt: „M ióta szolgálok én 
teneked atyám, és soha parancsodat át nem hágtam, 
mégsem adtál nekem soha egy kecskegödölyét sem, 
hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te 
fiad, aki minden vagyonát eltékozolta, megjött, akkor 
még a hízott tulkot is levágattad neki!“  Akkor az atya 
így fe le lt: „Fiam, te mindig velem vagy és mindenem 
a tied. Vigadnod és örülnöd kell hát, hogy ez a te test- 

* véred, aki meghalt, feltámadott, aki elveszett, most 
megkerült.“

Boldog család, hol a szivekben
a béke, szeretet lakik,
s hol a szülő jó gyermekekben
felejti élte gondjait,
előbb enyhül a bánat ott
s a kedv, öröm kétszer nagyobb.

( D a llam a: Isten felséges adománya.)

Tanulság: Szüleinket szeressük, őket tiszteletben 
tartsuk, nekik engedelmeskedjünk.

Ötödik parancsolat: Ne ö l j !

8. Kain és Ábel.
I. Mózes 4.

1. Kain irigykedik Ábelra. Ádámnak és Évának 
két fia volt; az egyik Kain, a másik Ábel. Kain a földet
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művelte, Ábel a juhokat őrizte. Egyszer mindketten áldo
zatot hoztak Istennek, hogy megköszönjék az ő áldásait. 
Ábel áldozata azonban jobban tetszett az Istennek, mert 
tiszta szívvel adta, azért áldozatának füstje egyenesen 
húzódott fel az égre,' mig Káiné a földre csapódott. 
Ezért Kain meggyűlölte öccsét.

2. Kain bűnt követ el. Akkor Kain a mezőn 
megtámadta testvérét Ábelt és megölte őt.

3. Kain bűnhődik. Az Isten, aki mindent lát, Kain 
bűnét is látta és így szólt Káinhoz: ,,Mit cselekedtél ? 
A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről. Mostan 
azért légy átkozott, hogy amikor a földet műveled, ne 
adja az többé neked az ő termő erejét, bujdosó és ván
dorló légy a földön.“  És megbélyegezte az Úr Káint.

Szeretet Istene 
buzgón imádva kérlek, 
szerető szivet adj, 
mig odafenn dicsérlek, 
így innen a síron 
s a síron messze túl 
áldott s boldog leszek 
kimondhatatlanul.

(D a llam a : Jer, dicsérjük Istent.)

9. Jézus tanítása az ölésröl.
Máté 5. 21 -24 .

Jézus mondotta: „Hallottátok, hogy megmondatott 
a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, Ítéletre kerül. Én 
pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik 
az ő atyafiára ok nélkül, Ítéletre kerül; aki pedig azt 
mondja az ő atyafiának: „Hitvány,“  a főtanácsra kerül,
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aki pedig ezt mondja: „Bolond,“ a gyehenna tüzére kerül. 
Azért ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott meg
emlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza 
van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat 
és menj el, békélj meg előbb a te atyádfiával és azután 
eljővén, vidd fel a te ajándékodat.“  

ítélet napján az 
nem lel irgalmasságot, 
ki máshoz nem mutat 
szives hajlandóságot, 
óh szeretet Atyja 
áldj meg oly lélekkel, 
mely örömest tesz jót 
minden emberekkel.

{D a llam a: Isten, óh szent Isten.)

Tanulság: Felebarátainkat szeressük, nekik kárt 
vagy sérelmet ne okozzunk, hanem minden dolgukban 
segítségükre és javukra legyünk.

Hatodik parancsolat: Ne paráználkodjál.

10. Sámson története.
Bírák 14 -16 .

1. Sámson születése. Izráel népe hütelen lett az 
Úrhoz és ezért az Isten a filiszteusok kezébe adta azt. 
Ekkor született Sámson. Ezt az Isten nagy erővel áldotta 
meg és a maga kiválasztott emberének nevezte.

2. Sámson fogadalma. Isten törvénye azt mondja 
(IV. Mózes 6.): „M ikor férfi vagy asszony külön foga-

2*
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dást tesz, nazir fogadást, hogy az Úrnak szenteli magát, 
akkor bortól és részegítő italtól szakassza el magát, olló 
és borotva az ő fejét ne járja, míg el nem múlnak a 
napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát.“  Sámson 
is letette ezt a fogadást.

3. Sámson házassága. Sámson egy filiszteus nőt 
szeretett meg, akinek a neve Delila volt. De azért Izráel 
ellenségeinek, a filiszteusoknak sokat ártott, mert ereje 
miatt nem bírtak vele. Egyszer egy oroszlánt tépett szét 
puszta kézzel, máskor egész tábort vert le egy szamár 
állcsontjával, ismét máskor Gáza város kapuját szakí
totta ki és felvitte azt a hegy tetejére, s mikor egyszer 
az ellenfelei alvás közben megkötözték őt, a köteleket, 
mint a semmit, szaggatta le magáról. Ellenségei ekkor 
a feleségét, Deiilát vették rá, hogy csalja ki Sámsonból 
azt a titkot, miben van az ő nagy ereje.

4. Sámson bűne. Delila csábítása, hízelkedő 
beszéde Sámsont bűnre vitte. Elárulta, hogy az ő nagy 
ereje a hajában van. Ez a nagy haj volt a jele az Istennel 
való szövetségének. Aki pedig Istennel szövetkezik, az 
mindenen erőt képes venni. Sámson elárulta ezt a titkot 
s bűne az lett, hogy jobban szerette Delilát, mint a jó 
Istent.

5. Sámson bűnhődése. Mikor Delila megtudta 
Sámsonnak a titkát, alvása közben levágta a haját. 
Ettől fogva Sámson nem volt képes ellenségeit legyőzni, 
akik őt megszégyenítették, eke elé fogták, meg is vakí
tották. így lett Sámson sorsa bizonysága annak, amit 
az apostol mond: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.“  
(Róma 8,31.) Isten azonban csak azokkal van, akik őt 
mindennél jobban szeretik és tiszta életűek.
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Csak a bűntől őrizkedjél, 
nézz Jézus példájára ; 
csak a jóban serénykedjél, 
lépj az élet útjára.
Vedd a lélek fegyverét: 
imádságot és igét, 
igy jutsz bizton győzelemre 
s égi pálma száll fejedre.

(D a lla m a : M in t a szép stb.)

11. Pál apostol mondásai a tiszta 
erkölcsről.

Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban 
és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettsé- 
gekben, nem versengésben és irigységben; hanem öltöz- 
zétek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet ne tápláljátok a
kívánságokra. Róma 13, 13,

A bujálkodó élve is halott. I- Thess. 5,6.

Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek, 
hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok : hogy 
mindenki szentségben és tisztességben tudja bírni a 
maga edényét. I. Thess. 4,3—4.

Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok 
és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten 
templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Isten 
temploma szent: ezek vagytok ti. I- Kor- 3,ie—w.

Tanulság: Szemérmetesen éljünk, szavainkban és 
cselekedeteinkben tiszták legyünk, házastársát pedig 
mindenki szeresse és becsülje.
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Hetedik parancsolat: Ne lopj.

12. Elizeus és Géllázi.
II. Kir. 5.

1. Elizeus beteget gyógyít. Elizeus az Isten 
prófétája volt, akinek megadta az Úr azt a képességet, 
hogy betegeket is tudjon gyógyítani. Egy főember ment 
egyszer hozzá, hogy bélpoklosságát gyógyítsa meg. 
Elizeus azt mondotta neki: ,,Menj el és fürödj meg 
hétszer a Jordánban és meggyógyulsz.“  A beteg főem
ber megfürdött a folyóban hétszer és meggyógyult. 
Akkor a prófétát meg akarta jutalmazni, de az nem 
fogadta el az ajándékot.

2. Géházi ravaszsága. Elizeus szolgája Géházi 
nagyon szerette a pénzt. Ura tudta nélkül odament hát 
a meggyógyult főemberhez és ura nevében két öltözet 
ruhát és két talentomot kért tőle. A kapott ajándékról 
pedig nem szólt senkinek.

3. Géházi bűnhődése. Mikor Géházi haza
ment, azt kérdezte tőle Elizeus: „Hol voltál Géházi?“  
Az pedig mondá: „Nem voltam én sehol.“

Erre Elizeus így szólt neki: „Vájjon most volt-e 
az ideje, hogy ezüstöt és ruhákat szerezz? Nohát a be
tegnek betegsége ragadjon rád azzal a ruhával.“  S Géházi 
bélpoklos lett és meg is halt abban a betegségben.

E világ halomra 
gyűjt veszendő kincseket, 
pénzt, jószágot, vagyont 
s mindig több után eped.
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Drágább az én kincsem: 
én Jézust szeretem, 
hozzá ragaszkodom, 
a kincs nem kell nekem.

(D a llam a: Isten, óh szent Isten.)

13. Ananiás és Zaffira.
Apóst. Cselek. 5.

1. Az első keresztyének testvérisége. Az
első keresztyének igaz és szent életet éltek. Nemcsak a 
jó Istent, hanem egymást is szerették. Nem is volt 
közöttük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, 
eladta azt és az árát az apostoloknak vitte, hogy kiosz- 
szák a szegényeknek.

2. Ananiás és Zafira hamissága. Egy ember is, 
névszerint Ananiás, az ő feleségével Zafirával együtt 
eladta birtokát, de félretett az árából feleségének is 
tudtával, a többit pedig elvitte az apostoloknak. Péter 
apostol azonban meglátta Ananiáson, hogy csalni akar, 
azért így szólt hozzá: „Ananiás, miért foglalta el a 
sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szentlelket és a 
mező árából félretégy? Hiszen, ha megmaradt volna, 
neked maradt volna meg, s ha eladtad is, a magadé 
volt. Nem embernek hazudsz tehát, hanem Istennek.“

3. Ananiás és Zafira bűnhődése. Mikor Ananiás 
látta, hogy bűne kitudódott, szégyenében összerogyott 
és meghalt. Ugyanígy járt felesége Zafira is, aki szintén 
tudott a lopásról és hazugsággal takargatta azt.

Keressétek serénységgel 
az Istennek országát.
Munkáljátok nagy hűséggel 
lelketek boldogságát.
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Térjetek meg emberek, 
hogy örök jót nyerjetek.
Ne csüggjetek e világon, 
szent vágyatok mennybe szálljon.

(.D a llam a : M in t a szép híves p a ta k ra )

Tanulság: Senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa 
bármiben is az ő atyafiát, mert boszút áll az Úr mind
ezekért. I. Thess. 4,6

Nyolczadik parancsolat: Ne mondj fele
barátod ellen hamis tanúbizonyságot.

14. Nábót szellője.
I. Kir. 21—22.

1. A király megkívánja Nábót szőllőjét. Nábót- 
nak volt egy szőllője, közel a király palotájához. Azt 
mondta a király Nábótnak: „Add nekem a te szőllődet, 
hogy legyen veteményes kertem, mert közel van az én 
házamhoz, és érette egy jobb szőllőt adok neked vagy 
ha jobban tetszik, pénzben adom meg az árát.“  
Nábót így felelt a királynak: „Isten őrizzen, hogy neked 
adjam az én atyáimtól maradt örökségemet!“  Ekkor a 
király nagyon elbúsult, hogy nem kaphatja meg Nábót 
szőllőjét. A király felesége (Jezábel) látta ezt a bánatot 
és így szólt a királyhoz: ,,Ne búsulj, majd én megszer
zőn neked a Nábót szőllőjét.“

2. A királyné hamissága. A királyné levelet írt 
a király nevében, meg is pecsételte a levelet a király 
gyűrűjével és elküldte azt abba a városba, amelyben
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Nábót lakott. Azt írta a királyné a főembereknek, hogy 
állítsanak két hamis tanút Nábót ellen, akik megvádol
ják őt, hogy szidalmazta Istent és a királyt. Ezért azután 
kövezzék meg őt. A város főemberei úgy cselekedtek, 
amint azt nekik a királyné megparancsolta és megkövez
ték Nábótot. Akkor azt mondta a királyné az urának: 
„Most már elfoglalhatod Nábót szőllőjét, mert Nábót 
meghalt.“

3. Isten büntetése. Miután a király Nábót szőllőjét 
elfoglalta, útközben Illés prófétával találkozott. A próféta 
így szólt a királyhoz: „Azt mondja az Ú r: Ugyanazon 
a helyen, ahol felnyalták a kutyák Nábótnak vérét, 
nyalják fel a te véredet is, a feleséged vérét is, mert 
gonoszságot cselekedtetek az Úr szemei előtt.“  Három 
esztendő múlva beteljesült, amit a próféta jövendölt, 
mert Akáb király is, Jezábel királyné is gonoszul veszett el. 

Azokat kik csalárdságban 
találtatnak előtted, 
nemcsak dicső mennyországba 
nem bocsátód be őket: 
már itten sem kedvesek ők 
a bölcsek és a jók előtt, 
kik tégedet szeretnek 
s életükben követnek.

{D a llam a: Jézus, k i bűnös telkemet.)

15. Az áruló Júdás.
Máté ev. 26.

1. Judás árulása. Mikor Jézus a húsvét ünne
pére készült, egyik tanítványa, Júdás elment a főpapok
hoz és azt mondta nekik: „M it akartok nekem adni és
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én a kezetekbe szolgáltatom őt.“  Azok pedig megígértek 
neki harminc ezüst pénzt. És ettől fogva Judás alkalmat 
keresett, hogy jézust elárulja.

2. Jézust elfogják. Az utolsó vacsora után kiment 
Jézus tizenegy tanítványával a Getsemáné kertjébe. A 
tanítványok elaludtak, Jézus pedig egyedül imádkozott. 
És ime Júdás, eljött és vele együtt sok nép fegyverekkel 
és fustélyokkal. Júdás pedig jelt adott nekik, hogy: „Akit 
én majd megcsókolok, az a Jézus, azt fogjátok meg!“  
És mindjárt Jézushoz lépett és mondá: „Köszöntelek 
Mesteri“  És megcsókolta őt. Akkor a fegyveresek meg
fogták Jézust, elvitték Kajafás főpaphoz, ahol az Írás
tudók és a vének egybegyülekeztek.

3. Júdás vége Mikor Júdás látta, hogy Jézust a 
papok halálra ítélték, megbánta tettét és visszavitte a 
harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek és 
azt mondta nekik: „Vétkeztem, hogy elárultam az ártat
lan vért.“  Azok pedig azt felelték neki: „M i közünk 
hozzál? Az a te dolgod!“  Júdás pedig eldobta az ezüst 
pénzeket a templomban, elment és felakasztotta magát.

Add Uram, az igazságnak 
legyek buzgó barátja; 
dicsőségét mennyországnak 
egy álnok szív se lá tja ; 
azok mind csúf szégyent vallnak, 
ha ítélni téged halinak 
élőkön és holtakon 
ama végső nagy napon.

{D a llam a: Jézus, k i bűnös telkemet.)

Tanulság: Felebarátunkat hazugságba ne keverjük, 
el ne áruljuk, ne kisebbítsük, ne rágalmazzuk, hanem 
inkább mentsük, segítsük, róla jót beszéljünk.
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Kilencedik és tizedik parancsolat: Ne kívánd 
a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te fe le
barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló- 
leányát, se öAré/, se szamarát, se semmit, 
ű /e felebarátodé.

16. Ézsau és Jákob.
I. Mózes 25—28.

1. Jákob elkívánja az elsőszülöttséget. Izsák
nak két fia volt: Ézsau és Jákob. Ézsau nagyon szőrös volt, 
Jákobnak meg sima volt a bőre. Ézsau volt az idősebb, 
övé volt az e'sőszüiöttség joga. Egyszer Ézsau nagyon 
megéhezett és Jákobtól ételt kért. De Jákob azt mondta 
neki: ,,Add el nekem az elsőszülöttség jogát és én adok 
neked enned.“  Ézsau egy tál lencséért eladta Jákobnak 
azt a jogot, amelyet neki az Isten adott.

2. Jákob elkívánja az apai áldást. Mikor Izsák 
nagyon öreg lett és szemei elhomályosultak, azt mondta 
Ézsaunak: ,,Megvénhedtem, nem tudom halálom napját; 
azért vedd az ijjadat, menj ki a mezőre és szerezz 
vadat és készítsd azt el nekem, hogy megáldjon téged 
az én lelkem, mielőtt meghalok.“  Ekkor Jákob, anyjának 
Rebekának tanácsára két kecskét vágott le, eledelt készí

tett atyjának s karját a kecske bőrével födte be és 
mialatt Ézsau a mezőn járt, bevitte atyjához az eledelt. 
Izsák megtapogatta Jákobot és azt hitte, hogy az Ézsau, 
azért így áldotta őt meg: Népek szolgáljanak neked 
és nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy úr a te 
atyádfiain. Átkozott, aki téged átkoz és aki téged áld, 
legyen áldott. ‘ Az apai áldás megfogamzott Jákobon,
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népek atyjává lett. De azután Ézsaut is megáldotta az 
édes atyja. Jákob pedig érezte, hogy helytelenül cseleke
dett, azért elbújdosott hazulról messze idegenbe.

Uram, rosszul cselekedtem, 
földre sújt a bűntudat, 
a jó útról eltévedtem, 
nem lelem nyugalmamat.
Méltó haragodtól félek, 
elkerülni szeretnélek.

{Eredeti dallam.)

17. A szőllőmüvesek.
Máté ev. 20.

Jézus mondta ezt a példabeszédet.
1. A napszámosok félfogadása. Hasonló a 

mennyeknek országa a gazdához, aki jó reggel kiment, 
hogy munkásokat fogadjon szőllőjébe. Megalkudott 
velük napi tíz pénzben, s elküldötte őket a szőllőbe. 
Három óra tájban (reggel 9 órakor) ismét kiment és 
látott más munkásokat is, akik tétlenül állottak a piacon. 
Azt mondta nekik: „Menjetek el ti is a szőllőbe és ami 
jár, megadom nektek.“  És azok elmentek. Hat és kilenc 
(déli 12 és d. u. 3) óra tájban is kiment és ugyanúgy 
cselekedett. Tizenegy óra (d. u. 5) tájban is kimenvén 
ismét talált ott némelyeket, akik tétlenül állottak és 
mondá nekik: „M it állótok itt egész napon át munka 
nélkül: menjetek el ti is a szőllőbe és ami jár, meg
kapjátok.“

2. A napszám kiosztása. Mikor beesteledett, azt 
mondta a gazda a vincellérjének: „Hívd elő a munká
sokat és add ki nekik a bért az utolsóktól kezdve az
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elsőkig.4' Előjöttek azok, akik tizenegy órakor mentek ki 
a szőllőbe és fejenként tíz pénzl kaptak. Azután eljöttek 
az elsők is és azt hitték, hogy ők többet kapnak, de 
azok is tíz pénzt kaptak fejenként. Akkor zúgolódtak a 
gazda ellen: „Azok az utolsók egyetlen óráig dolgoztak 
és mégis egyenlőkké tetted őket mivelünk, akik egész 
nap dolgoztunk és izzadtunk.“  De a gazda így felelt 
nekik: „Barátaim,én nem cselekszem igaztalanul veletek; 
avagy nem tíz pénzben szerződtetek meg velem ? 
Vegyétek, ami a tietek és menjetek el. Én pedig ennek 
az utolsónak is annyit akarok adni, mint nektek. Vagy 
talán nem szabad nekem a magaméval azt tennem, amit 
akarok? Vagy a ti szemetek azért gonosz, mert én 
jó vagyok?“

így lesznek az utolsók elsők, az elsők pedig utolsók.

Amíg a szívedet 
a testnek indulatja: 
kevélység, irigység, 
harag és önzés lakja, 
és nem a szeretet, 
mely kész a jólétre: 
addig nem vagy méltó 
a keresztyén névre.

(Dallama  : Jer, dicsérjük Istent.)

Tanulság: Azt mondja az Ú r : Én vagyok a te 
Istened, aki megbüntetem az atyák vétkeit a fiákban, 
harmad es negyedizíglen azokban, akik gyűlölnek 
engemet, de irgalmasságot cselekszem ezer iziglen 
azokkal, akik szeretnek engemet és az én parancsola
taimat megtartják.



A KÁTÉ MÁSODIK RÉSZE.

Az apostoli hitvallás.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és fö ldnek teremtőjében.

Hiszek a Jézus Krisztusban, Istennek egy
szülött Fiában, a m i Urunkban, k i fogantaték 
Szendétektől, születék Szűz Máriától, kinzaték 
Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghalt 
és eltemetteték, szállá alá poklokra. —  harmad
napon halottaiból feltámadt, felment a meny- 
nyekbe, ült a mindenható Istennek jobb jára , 
onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és 
holtakat.

Hiszek a Szentiélekben, egy közönséges 
keresztyén any asz ent egy házat, amely szentek 
közössége, hiszem a bűnök bocsánatát, testnek 
feltámadását és az örök életet. Ámen.

Ez apostoli hitvallás, amelyet minden keresztyén 
egyház elfogad, röviden összefoglalja mindazt, amit min
den keresztyén embernek hinnie kell. Három hitágazatra 
oszlik. Az első hitágazat Istenről, mint teremtő és gond



31

viselő Atyánkról szól. A második hitágazat Jézus Krisztus
ról, ami Megváltónkról szól és elmondja életének főbb 
eseményeit is, amelyek mind az ő megváltó voltát igazolják. 
A harmadik hitágazat a Szentiélekről és annak munkái
ról szól. Atya, Fiú és Szentlélek örök egységet képez.

Óh áldandó Szentháromság, 
sóhajomra figyelmezz.
Jövel, siess főboldogság, 
én Istenem, kegyelmezz, 
óh, szerelmes szent Atyám, 
légy nékem erős bástyám.

{D a llam a : Mennynek, földnek teremtő je.)

Első hitágazat: Hiszek egy Istenben min
denható Atyában, mennynek és földnek terem- 
tőjében.

18. A teremtés.
I. Mózes 1—2.

A teremtés napjai. 1. Kezdetben teremté Isten 
a mennyet és a földet. És mondá : „Legyen világosság!“  
És lett világosság. A világosságot nevezte Isten nappal
nak, a sötétséget éjszakának.

2. Akkor az ég és a föld nem volt még egymástól 
elválasztva. A második napon az Isten az égboltozatot 
alkotta.

3. A harmadik napon Isten a szárazát és a vizet 
választotta el. A szárazai elnevezte földnek, a vizet
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elnevezte tengernek. A földön teremtett füveket, fákat 
és virágokat.

4. A negyedik napon teremtette Isten a napot, a 
holdat és a csillagokat.

5 Az ötödik napon teremtette Isten a vízben a 
halakat, a levegőben a madarakat.

6. A hatodik napon teremtette Isten a földön élő 
sokféle állatot. És amikor ezek is megvoltak, akkor így 
szólt Isten: „Teremtsünk embert a mi képünkre és 
hasonlóságunkra, az uralkodjék az egész földön és a 
földnek összes állatain.“  Teremtett azért Isten embert a 
föld porából és a maga leikéből való lelket lehelt abba. 
Ez volt Ádám, az ember. De látta Isten, hogy nem jó 
az embernek egyedül lenni; azért szerzett az embernek 
segítőtársat. Ez volt Éva, az asszony. És feleségül adta 
az Isten Évát Ádámnak.

7. A hetedik napon megszűnt Isten teremteni, a 
nyugalom napjává tette azt s megáldotta és meg
szentelte azt.

Dicsőség mennyben Istennek, 
ég és a föld őt áldja! 
teremtője ő mindennek, 
örök az ő jósága, 
védő szárnnyal minket befed, 
ő ad igaz békességet, 
csak ő a mi oltalmunk.

(Eredeti dallam.)

Második hitágazat: Hiszek Jézus Krisztus
ban, Istennek egyszülött Fiában, a m i Urunkban . . .

19. Jézus születésének története. 
Lukács 2. Ismétlendő.
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20. Jézus bevonul Jeruzsálembe.
Máté ev. 21. M á rk  11. Lukács 19. János 12.

3
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1. Jézus az Olajfák hegyén. Miután Jézus 
három évig tanított Zsidóországban, azt mondta tanít
ványainak : ,,Felmegyiínk Jeruzsálembe s ott az Ember
fiát elárulják, halálra ítélik, pogányok kezébe adják, 
megcsúfolják, megostorozzák, megfeszítik, de harmad
napra feltámad “  Mikor közel értek Jeruzsálemhez és 
Betfagéba, az Olajfák hegyéhez jutottak, Jézus két tanít
ványát elküldötte, hogy hozzanak neki egy szamarat. 
Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta 
mondása, aki így szólt: „Mondjátok meg Sión leányá
nak : íme a te királyod jön tehozzád alázatosan, szamár 
hátán ülve.“

2. A tanítványok öröme. A tanítványok elhozták 
a szamarat és felső ruháikat ráterítették és Jézust ráül
tették. A többiek pedig a sokasággal együtt az útra 
teregették ruháikat, mások ágakat szeldeltek a fákról s 
azokat hintették az útra. Az elől-hátul menő sokaság 
pedig így kiá ltott: „Áldott, aki jön az Úrnak nevében! 
Légy segítségül Isten a Dávid Fiának !“

3. Jézus sír Jeruzsálem felett. Mikor Jézus a 
várost meglátta, sírva fakadt és mondá: „Vajha meg
ismerted volna te is, amelyek a te békességedre valók! 
Mert jönnek rád napok, amikor a te ellenségeid te 
körülötted palánkot építenek és nem hagynak tebenned 
követ-kövön, mivelhogy nem ismerted meg a te meg
látogatásodnak idejét.“

4. Jézus kiűzi a templomból a kufárokat. Jézus 
bement a templomba és kiűzte onnét mindazokat, akik 
ott árultak és vásároltak; a pénzváltók asztalait és a 
galambárusok székeit felforgatta s így szólt: „Az én 
házam imádságnak háza, ti pedig azt latrok barlang
jává tettétek.“



35

A nagy király jö n : hozsanna, hozsanna! 
Zengjük, kiáltsuk előtte, utána ! • * •
Hintsük be útját mi is zöld ággal 
és ünnepeljünk szent buzgósággal!

(Dallama: A nap lement. . . )

4

21. Jézus szenvedése.
Máté ev. 26—27.

1. Jézus ellenségei. A főpapok, az írástudók és 
a népnek vénei összegyülekeztek a főpapnak házába, 
akit Kajafásnak neveztek és tanácsot tartottak, hogy 
Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De azt mond
ták: „Ne az ünnepen, hogy zendülés ne támadjon a 
nép között.“

2. Jézust elfogják. Mikor Jézus az utolsó vacsora 
után a Getsemáne kertjébe ment, egyik tanítványa Júdás 
harminc ezüstpénzért nyomra vezette az ő ellenségeit. 
A főpapok szolgái fegyverekkel és botokkal támadtak 
Jézusra s megkötözték és elhurcolták őt a főpap házába.

3. Jézus a főpap előtt. Kajafásnál együtt voltak 
az írástudók és a vének, és az egész tanács hamis 
tanúbizonyságot keresett Jézus ellen, hogy őt megöl
hessék. De nem találtak. És noha sok hamis tanú jött 
elő, mégsem találtak. Utóljára akadt két hamis tanú, 
aki azt állította, hogy Jézus így szólt :• „Leronthatom az 
Isten templomát és három nap alatt felépíthetem azt.“ 
Erre a vádra Jézus mit se szólt. Akkor megkérdezte a 
főpap Jézustól: „Az élő Istenre kényszerítelek tégedet, 
mondd meg nekünk, te vagy-e ama Krisztus, az élő 
Isten fia?“ Jézus így felelt: „Te mondod. Mostantól 
fogva pedig meglátjátok az Emberfiát ülni a hatalmas

3*
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Istennek jobbján és eljönni az egek felhőiben.“  Ekkor a 
főpap megszakítá ruháját és mondá : „Káromlást szólott, 
nem kell több bizonyság. Mit gondoltok?“  Azok pedig 
mind azt mondták: „Méltó a halálra!“  Akkor szemeit 
bekötötték, azután megköpdösték, arcul verték Jézust, 
némelyek pedig pálcával ütötték s így szóltak hozzá: 
„Krisztus, mondd meg nekünk, ki ütött meg téged?“ 

4. Jézus Pilátus előtt. Másnap reggel Jézust 
elvitték a római helytartóhoz Poncius Pilátushoz és

azzal vádolták, hogy magát királynak mondja. A hely
tartó megkérdezte Jézustól: „Te vagy-e a zsidók királya ?“
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Jézus pedig feleié: „Te mondod, de az én országom 
nem e világról való.“  Mikor pedig a főpapok és a vének 
vádolták őt, semmit sem felelt.

5. Jézus és Barabbás. Ünnepenként pedig a 
helytartó egy foglyot szokott szabadon bocsátani a nép 
kedvére. Fogva volt akkor ott egy Barabbás nevű gyil
kos is. Pilátus megkérdezte a néptől: „Melyiket akar
játok, hogy elbocsássam nektek, Barabbást-e vagy Jézust, 
akit Krisztusnak neveznek?“ Mert látta Pilátus, hogy 
irigységből vádolták be Jézust. Pilátusnak a felesége 
is éppen akkor azt üzente az urának: „Ne avatkozzál 
annak az igaz embernek a dolgába, mert sokat szen
vedtem ma álmomban ő miatta.“  A főpapok és a vének 
azonban felbíztatták a népet, hogy Barabbást kérjék, 
Jézust pedig veszítsék el. És a nép Barabbást kérte. 
Akkor így szólt P ilátus: „M it tegyek hát Jézussal ?“  
És mind kiáltoztak: „Feszítsd meg!“  Pilátus azt kér
dezte: „De hát mi rosszat cselekedett?“  De a nép 
annál inkább kiáltozta: „Feszítsd meg!“

Akkor Pilátus látta, hogy semmi sem használ, 
hanem még nagyobb háborúság támad, azért vizet hoza
tott, megmosta a kezeit a sokaság előtt, és azt mondta : 
„Ártatlan vagyok ez igaz ember vérétől, ám ti lássá
tok !“  Akkor az egész nép ezt kiáltotta: „Az ő vére 
mirajtunk és a mi fiainkon.“

6. Jézust elhurcolják. Pilátus elbocsátotta Barab
bást, Jézust pedig megostoroztatta. Akkor a katonák elvit
ték Jézust az őrházba és odagyüjtötték hozzá az egész 
csapatot. Levetkeztették őt és bíborszinű palástot adtak 
rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak 
a kezébe s térdet hajtottak előtte és csúfolták ő t :
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7. Jézust megfeszítik. Kifelé menet egy cirenéi 
emberrel találkoztak, akinek a neve Simon volt. Ezt 
kényszerítették, hogy vigye az ő keresztjét. Mert Jézus 
összerogyott a kereszt alatt. Akkor az asszonyok meg
siratták őt. De Jézus így szólt hozzájuk; „Jeruzsálem 
leányai, ne énrajtam sírjatok, hanem ti magatokon és 
a ti magzataitokon, mert az Isten nehéz büntetése száll 
tireátok.“  Mikor eljutottak arra a helyre, amelyet Golgo

„Üdvözlégy zsidók királya.“  És mikor megcsúfolták 
és megverték, levették róla a palástot, a maga ruháiba 
öltöztették és elvitték, hogy megfeszítsék.
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tának neveznek, ruháin megosztoztak, köntösére sorsot 
vetettek aztán megfeszítették, feje fölé pedig felírták a 
maguk nyelvén a halál okát: Ez a názáreti Jézus, a 
zsidók királya (Jézus Nazarenus JRex Judeorum )

8. A két lator. Jézussal együtt két latrot is keresztre 
feszítettek; egyiket jobb, másikat bal keze felől. Az arra- 
menők pedig és a főpapok is szidalmazták és csúfolták

Jézust. A latrok egyike is csúfolta Jézust, de a másik 
megfeddette ezért: „M i méltán szenvedünk, de ez semmi 
méltatlan dolgot nem cselekedett.“  És kérte Jézust, hogy 
emlékezzék meg róla, ha majd visszatér az ő dicsőségébe, 
jézus azt mondta neki: „Bizony mondom neked : ma 
velem lész a paradicsomban.“
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9. Jézus fohászkodik: Mikor Jézus a szidalmazó 
népet látta, így sóhajtott fe l: „Atyám bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.“  Azután így 
fohászkodott: „Atyám, a te kezeidbe ajánlom az én 
lelkemet!“

10. Jézus halála. Hat órától kezdve pedig sötét
ség lett egészen kilenc óráig (12— 3 óra közt.) Kilenc 
óra körül pedig nagy hangosan felkiáltott Jézus: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet !‘* Néme
lyek pedig gúnyolódtak rajta, hogy Illés prófétát hívja. 
Jézus azután még egyszer felkiáltott c szóval: „Elvégez 
tetett!“  És kiadta lelkét.

11. Jézus eltemetése. Mikor beesteledett, arima- 
tiai József elment Pilátushoz, és elkérte tőle Jézusnak 
holttestét. És amikor megkapta, elhelyezte azt a maga 
új sírjába, amelyet a sziklába vágatott, a sír szájára pedig 
egy nagy követ hengerített. A főpapok aztán lepecsétel
ték azt a követ és katonákkal is őriztették, nehogy 
Jézus holttestét ellophassák a tanítványok.

Nyugszol immár, mi királyunk, 
sírva állunk 
kőkoporsód szélinél.
A nemes, a nagy harc vége: 
áldott béke!
Aki így hal, mindig é l!

{D a llam a: Az én időm, m int a szép nyár.)

22. Jézus feltámadása és mennybe
m enetele.

Máté 28. Ap. Cselek. 1.

1. A nyitott sír. A hét első napján, korán reggel, 
Mária Magdaléna és a másik Mária elmentek, hogy
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megnézzék a sírt. Drága keneteket vittek magukkal, hogy 
megkenjék Jézusnak a testét. Előre is aggodalmaskod
tak, ki veszi majd el a követ a sírnak szájáról. Egyszerre 
csak megjelent az Úrnak angyala, elhengerítette a követ 
és leült reá. Az ott őriző katonák megijedtek, olyanok 
lettek, mint a halottak. Az angyal pedig így szólt az

asszonyokhoz: „T i ne féljetek, mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, feltámadott, 
amint megmondotta. Jertek, lássátok a helyet, ahol az Úr 
feküdt. Menjetek el és mondjátok meg az ő tanítványai
nak, hogy feltámadott a halálból “

2. Jézus mennybemenetele. Feltámadása után 
még negyven napig maradt Jézus a földön és tanította
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az apostolokat. Az Olajfák hegyén azt mondta nekik: 
„A  Szentlélek leszáll reátok, abból vesztek erőt és tanúim 
lesztek Jeruzsálemben, Júdeábán, Samáriában és a 
földnek végső határáig/1

Mikor ezt elmondotta, az ő láttukra felemeltetett 
és felhő fogta el őt azok szemei elől. Amint szemei
ket az égre függesztve csodálkoztak, két angyal állott 
meg mellettük fehér ruhában, és így szóltak: „Galilea- 
beli férfiak, mit állótok nézve a mennybe? Ez a Jézus, 
aki felment tőletek a mennybe, ugyanígy jön majd 
vissza hozzátok.“

Akkor a tanítványok hívő lélekkel hazamentek.
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Áldjuk Jézust, örvendezzünk 
szent éneket zengedezzünk, 
mert betelt Ígérete !
Koporsóban nem maradott, 
dicsőséggel feltámadott 
s örökké tart élete.
Vegyük, tegyük
tanítását, szent vallását vezérünknek : 
nyugalmat ez ád lelkűnknek,

* (Dallama : Tündöklő stb.j

Harmadik hitágazat: Hiszek Szentietekben; 
egy közönséges keresztyén anyaszentegyházat, 
amely a szentek közössége/ hiszem a bűnök 
bocsánatát, testnek feltámadását és az örök 
életei.

23. A Szentlélek kitöltetése.
Apóst. Cselek. 2

1. A Szentlélek az apostolokra száll. Mikor a 
pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt 
voltak És nagy hirtelen mintha zúgó szélnek zendülése 
támadt volna, amely betöltötte az egész házat. Kettős 
tüzes nyelvek jelentek meg és az apostolok mindenikére 
rászállott egy.

2. A Szentlélek ajándéka. Az apostolok mind 
megteltek Szentlélekkel és nyelveken kezdtek szólani, 
amint a Lélek adta nekik szólniok. És hirdették az



Istennek nagyságos dolgait. A nép pedig csodálkozott 
az apostolok beszédén. Olyanok is voltak, akik csúfo- 
lódtak és azt mondták: „Édes bortól részegek ezek.“ 
Akkor Péter apostol előállott és így szólt: „Nem része
gek ezek, hanem az Isten lelke szól belőlük. Térjetek 
meg ti is és keresztelkedjetek meg mind a Jézus Krisztus 
nevében a bűnök bocsánatára, és ti is megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát.“  Péter szavára akkor mintegy 
háromezren megkeresztelkedtek. Ezek alkották az első 
keresztyén anyaszentegyházat.

3. Pál apostol azt mondja a keresztyén anya- 
szentegyházról:

Krisztus az anyaszentegyház feje. Kol. I is.
Ez az Isten akaratja: a ti szentté levéstek; mert 

nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket 
az Isten. I. Thess. 43 és 47.

Jövel Szentlélek Úristen, 
töltsd be sziveinket bőven 
mennyei ajándékoddal: 
szívbeli szent buzgósággal; 
melynek isteni ereje 
sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel, 
hogy teljünk meg dicséreteddel:
Dicsőség legyen Istennek!

{Eredeti dallam.)

24. A gazdag és Lázár.
Lukács ev. 16i9—31.

1. A gazdag és a szegény sorsa a földön. Volt 
egy gazdag ember, aki bíborban és bársonyban járt és
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mindennap vigan lakomázotí. Volt egy Lázár nevű koldus 
is, aki a gazdag kapuja előtt feküdt és sebekkel volt 
tele. Szerette volna, ha legalább azokkal a morzsalé- 
kokkal lakhatott volna jól, amelyek a gazdag asztaláról 
lehullottak.

2. A gazdag és a szegény sorsa a földi élet 
után. A koldus meghalt és az Isten angyalai Ábrahám 
ölébe vitték őt. Meghalt a gazdag és azt is eltemették. 
Mikor a pokolban feltekintett, meglátta távol Ábrahámot 
és Lázárt az ő ölében. Odakiáltott: „Atyám, Ábrahám, 
könyörülj rajtam és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az 
ő újjainak hegyét a vízbe és hüvösítse meg az én 
nyelvemet, mert gyötrődöm e tűzben.“  Ábrahám így 
felelt: „Fiam, ne felejtsd, hogy te elvetted javaidat, Lázár 
meg az ő szenvedéseit a földön Most ez vígasztaltatik, 
te pedig gyötrődöl. De meg oly nagyon távol vagyunk 
mi egymástól, hogy akik innét hozzátok akarnának 
menni, nem mehetnek, sem onnét ide nem jöhetnek.“

3. Mi szerzi meg az örök életet? A gazdag 
ember kérte Ábrahámot: „Kérlek, atyám Ábrahám, 
bocsásd el Lázárt az én atyám házához, mert van öt 
testvérem, tegyen azoknak bizonyságot, hogy ők is e 
gyötrelem helyére ne jussanak.“  Ábrahám igy felelt: 
„Van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassák azokat “  
A gazdag mondá : „Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem 
ha a halottak közül menne valaki hozzájuk, megtérné
nek.“  De Ábrahám így fe le lt: „Ha Mózesnek és a 
prófétáknak nem hisznek, annak sem hisznek, ha valaki 
a halottak közül feltámad.“

Ha majd e földi életemnek
véget ér rövid szakasza,
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mennybe jutok, ahol szivemnek 
elnémul minden panasza.
Hitem itt próbákon megy át, 
amott nyer örök koronát.

[D a llam a : Isten felséges adománya.)

25. Pál apostol a feltám adásról.
I. Kor. 15.

1. A feltámadás bizonyos volta. Ha a Krisztus
ról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, miért 
mondják némelyek tiközületek, hogy nincsen halottak 
feltámadása ? Mert ha nincsen halottak feltámadása, 
akkor Krisztus se támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem 
támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiába 
való a ti hitetek is, még a ti bűneitekben vagytok. Akik 
a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak 
ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden 
embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus fel
támadott a halottakból, zsengéjük lett azoknak, akik 
elaludtak.

2. Micsoda testben támadunk fel? De mond
hatná valaki: „M i módon támadnak fel a halottak és 
minemű testben jönnek ki ?“  Balgatag, amit elvetsz, nem 
elevenedik meg, csak ha elrohad. És abban, amit elvetsz, 
nem azt a testet veted el, amely majd kikéi, hanem 
puszta magoí, talán búzáét, vagy más egyébét. Az Isten 
pedig testet ád annak, amint akarja és pedig minden 
magnak a saját testét. Mert különféle testek vannak. 
Vannak mennyei testek, vannak földi testek. Éppen így 
van a holtak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, 
feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatos-
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Ságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlen
ségben, felíámasztatik erőben; elvettetik érzéki test, 
feltámasztatik lelki test.

Hol vagyon halál, hatalmad ?
Hol koporsó, diadalmad ?
Krisztusunk mind széttöré!
Őt is a kősír fogadta, 
ámde újra visszaadta, 
mert Isten úgy rendelé.
Élet éled a halálból, 
s a homályból fénynek árja 
hint reményt a földi tajra.

(,Dallama : Tündöklő ha jna li csillag.)

#



A KÁTÉ HARMADIK RÉSZE.

A Miatyánk.
26. Az Úr im ádsága.

Lukács ev. 11. Máté ev. 6.

1. A tanítványok imádságot kérnek. Mikor 
Jézus imádkozott, így szólt hozzá egyik tanítványa: 
,,Uram, taníts meg minket imádkozni, amint János is 
megtanította az ő tanítványait."

2. Hogyan imádkozzunk. Jézus így szólt az 
imádkozásról: ,,Mikor imádkozol, ne légy olyan, mint 
a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szeg
letein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket 
az emberek. Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te 
belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál a te 
Atyádhoz, és a te Atyád, aki titkon néz, megadja nyilván, 
amit kérsz És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszé 
düek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az 
ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát 
ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, 
mire van szükségtek, mielőtt kérnétek tőle.

3. Az Úr imádsága. Ti azért így imádkozzatok:
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy.
Szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod.
Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, 

úgy itt a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.
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És ne vigy minket kisértésbe.
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség 

mindörökké. Ámen.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, 
hozzád sietünk lélekben, 
s miként magad parancsolád, 
imádkozunk, mint egy család.
Add, fohászunk ne az ajkon, 
de szívünk mélyén fakadjon.

(.Eredeti dallam.)

A megszólítás: M i Atyánk, k i a mennyek
ben vagy.

Jézus mondja: „Senkit se hívjatok atyátoknak e
földön, mert egy a ti Atyátok, ki a mennyekben van.“

Máté ev. 23. 9.
„Bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak

kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.“
János ev. 16. 2 3 .

„Kérjetek és adatik nektek ; keressetek és találtok; 
zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, kap,
aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.“

Máté ev. 7. 7 —9 .

Luther Márton ezt mondja: „Isten magához akar 
édesgetni, hogy elhigyjük, hogy ő nekünk igaz Atyánk, 
mi pedig igaz gyermekei vagyunk. Teljes bizodalommal 
kérjük tehát őt, mint szerető gyermekek szerető Atyjukat.“  

Oh felséges Úr, mi kegyes Istenünk, 
mily csodálatos a Te neved nekünk: 
dicsőséged felhat a nagy égre, 
s teljes vele a föld kereksége !

{D a llam a : A nap elment stb.)
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Első kérés : Szenteltessék meg a Te neved.

27. Ábrahám buzgósága.

Mondá az Úr Ábrahámnak: ,,Eredj ki a te földed
ből és a te rokonságod közül arra a földre, amelyet én 
mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek és megáldalak 
téged és felmagasztalom a te nevedet.“

Akkor Ábrahám elment Kanaán földjére, amelyet 
az Úr mutatott neki. És oltárt épített ott az Úrnak. 
Azután elment Béthelbe és ott is oltárt épített az Úrnak 
és segítségül hívta az Úr szent nevét.

A mi Istenünk nevének 
mennyen, földön zeng örömének: 
nagy az Úr, neve felséges!
Te is ember, Isten képe, 
kivált te, választott szent népe 
áldd őt, aki dicsőséges !
Bár por vagy is, szeret ; 
felveszi ügyedet; 
áldd őt szívből !
Te fia vagy,
ő el nem hagy :
hozzád az ő kegyelme nagy.

(Dallam a : Vigyázzatok.)

28. A tíz bélpoklos.
Lukács e v .  17.1 2 — 19.

1. Jézus könyörül. Mikor Jézus Jeruzsálembe 
ment, útközben egy faluba tért be és tíz bélpoklos ember 
jött eléje. Távol megállották és nagy felszóval kérték az 
Urat: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!“  Jézus azt

1. Mózes 12.
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mondta nekik : Menjetek el, mutassátok meg magatokat 
a papoknak.“  És mikor odamentek, megtisztultak

2. A hálátlanok. Egyikük mikor látta, hogy meg
gyógyult, visszatért, leborúlt Jézus lábainál és áldotta a 
jó Istent. Akkor így szólt Jézus: „Avagy nem tizen 
tisztultak-e meg? Hát a kilence hol van? Nem tértek 
vissza, hogy magasztalják az Istent! Te pedig kelj fel 
és menj e l; a te hited tégedet megtartott!“

Mely nagy az Úr kegyelmessége, 
van-e ember, kit meg nem hat ?
Van-e szív, mely mindent feledve, 
az Istennek hálát nem ad?
Óh jer, őt áldja minden lélek, 
ki minket mindig szeretett.
Én őt imádom, míg csak élek, 
neki mondok dicséretet!

{Eredeti dallam .)

Tanulság: Isten neve magában is szent ugyan, 
de mi azt kérjük, hogy előttünk is szent legyen.

Második kérés: Jöjjön el a te országod. 

29. Mihez hasonló az Isten országa?
Máté ev. 13.

1. A mustármag példázata. Hasonló a mennyek
nek országa a mustármaghoz, amelyet fog és elvet az 
ember az ő földjében. Ez kisebb ugyan valamennyi 
magnál, de amikor felnő, a vetemények legnagyobbika 
és fává lesz, úgy, hogy eljönnek az égi madarak és 
fészket raknak a lombjai között.
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2. A kovász példázata Hasonló a mennyeknek 
országa a kovászhoz, amelyet elővett az asszony, 
három mércze lisztbe kevert, mig az egészet megkeleszté.

3. A rejtett kincs példázata. Hasonló a meny- 
nyeknek országa a szántóföldbe rejtett kincshez, amelyet 
aki megtalált, eltitkolt örömében, elmegy, eladja minde
nét és megveszi azt a szántóföldet.

4. A drágagyöngy példázata. Hasonló a mennyek
nek országa a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres. 
Mikor egy drága gyöngyre bukkan, elmegy, mindenét 
eladja és megveszi azt.

5. A háló példázata. Hasonló a mennyeknek 
országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenféle faj
tát összefogott. Mikor megtelt, a parthoz vonták a halá
szok és leültek, a jókat tartókba gyűjtötték, a haszna
vehetetleneket pedig kihányták. így lesz a világ végén 
is : eljönnek majd az angyalok és kikülönítik a gono
szakat az igazak közül és a tüzes kemencébe vetik őket 
Ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása.

30. Hogyan épül az Isten országa?
Máté ev. 13.

1. A magvető példázata. Egy magvető kiment 
vetni. Vetés közben némelyik mag az útszélre esett és 
a madarak eljöttek és megették azt. Másik meg a köves 
helyre esett, ahol kevés földje volt s hamar kikelt, mert 
nem volt mély földje, de mikor a nap melegen sütött, 
kiszáradt, mert nem volt gyökere. Más meg a tövises 
közé esett s felnőttek a tövisek és megfojtották azt.



Más meg a jó földre esett és gyümölcsöt hozott, ki 
százat, ki hatvanat, ki harmincat.

Akkor Jézus így szólt a tanítványoknak: Halljátok 
meg a magvető példázatát. Aki hallgatja az istenország
ról szóló igét és nem érti meg, eljön a gonosz és kira
gadja a hallottakat a szivéből: ez az, ami az útszélre 
esett. A köves helyre esett pedig az, aki az igét hall
gatja s tüstént örömmel fogadja, de nincs benne gyökere, 
hanem csak ideig való; mikor pedig az ige miatt üldö
zés és nyomorúság támad, tüstént elesik. A tövis közé 
esett pedig az, aki az igét hallgatja, de a világi gond 
és a pénz szerelme megfojtja az igét és nem terem 
gyümölcsöt. Amelyik pedig a jó földbe esett, az, aki 
az igét hallgatja és megtartja, azután terem és hoz 
gyümölcsöt, ki százszorosát, ki hatvanszorosat, ki har
mincszorosát.

2. A konkoly példázata. Hasonló a mennyek 
országa az emberhez, aki tiszta magot vetett el a föld
jében. Míg azonban az emberek aludtak, eljött az ellen
sége és a vetés közé konkolyt hintett és elment. Mikor 
a mag felnövekedett, meglátszott a konkoly is. A szol
gák elmentek a gazdához és azt mondták néki:,,Uram, 
nem tiszta magot vetettél-e el a földedben ? Honnét van 
hát a konkoly?“  Az pedig mondá nekik: „Ellenséges 
ember cselekedte ezt!“ A szolgák pedig mondák : „Akarod 
hát, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt?“  A gazda 
így felelt: „Nem akarom, nehogy, amikor a konkolyt 
összeszeditek, azzal együtt a búzát is kitépjétek. Hagy
játok őket együtt nőni az aratásig. Aratáskor majd meg
mondom az aratóknak: „Szedjétek össze előbb a kon
kolyt s kössétek nyalábokba, hogy megégessék, a búzát 
pedig takarjátok a csűrömbe“ .
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Akkor a tanítványok kérték Jézust, hogy magya
rázza meg nekik ezt a példabeszédet. Jézus így felelt: 
Aki a tiszta magot veti, az az Emberfia. A szántóföld 
a világ. A tiszta mag az istenország fiai. A konkoly 
pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki őket szórja, a 
sátán. Az aratás a világvég. Az aratók az angyalok. 
Amint hát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy 
lesz a világ végén is. Az Emberfia kiküldi az ő angya
lait és azok összegyűjtik az országból az összes botrán- 
kozásokat és azokat, akik gonoszt cselekesznek s 
belevetik őket a tüzes kemencébe. Ott lesz jajgatás és 
fogaknak csikorgatása. Akkor az igazak az ő Atyjuknak 
országában fénylenek, mint a nap.

31. Ki Jut be isfen országába?
Máté ev. 21., 22., 25.

1. A két fiú példázata. Egy embernek két fia 
volt. Odament az egyikhez és azt mondta neki: „Fiam, 
eredj ki ma az én szőllőmbe dolgozni!“  Az pedig így 
felelt: „Nem akarok!“  Később azonban meggondolta 
magát és elment. Az atya a másik fiának is ugyanazt 
mondta, hogy menjen ki a szőllőbe. Az pedig így felelt: 
„Megyek uram!“  De nem ment.

A két fiú közül melyik tette az atya akaratát? A 
farizeusok azt felelték: ,,Az első.“  Akkor Jézus így szólt 
hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy a vámszedők 
és a paráznák előttetek jutnak be az Isten országába. 
Mert eljött hozzátok Keresztelő János az igazságnak 
útjában és nem hittetek neki. A vámszedőkés aparáz
nák pedig hittek neki és ti ezt látva se változtatok meg 
utólagosan sem, hogy higyjetek neki.4'
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2. A gonosz vincellérek példázata. Volt egy 
gazda, aki szőllőt ültetett, gyepűvel kerítette be, sajtót 
ásott benne, tornyot épített, aztán vincelléreknek adta ki 
és elutazott. Mikor elérkezett a gyümölcsérés ideje, 
szolgáit a vincellérekhez küldte, hogy a gyümölcseit 
megkapja. De a vincellérek megfogták a szolgáit, kit 
megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek. Ismét 
küldött más szolgákat, az előbbieknél tekintélyesebbeket, 
de azokkal is úgy bántak el. Végül aztán elküldötte 
hozzájuk a tulajdon fiát, azt g o n d o l v á n A  fiamat meg 
fogják becsülni!“ De mikor a vincellérek a fiút meglát
ták, azt mondták maguk között: „Ez az örökös, nosza 
öljük meg és foglaljuk el az örökségét!“  Megfogták, 
kidobták a szőllőn kívül és megölték. Akkor azonban 
majd eljön a szőllő ura s mit cselekszik azokkal a vin
cellérekkel? „M int gonoszokat gonoszul veszíti el őket 
és a szőllőt más vincelléreknek adja át, akik idejében 
megadják neki a gyümölcsöt.“  Jézus ekkor így szólt: 
„Bizony mondom nektek, elvéttetik tőletek az Isten 
országa és oly népnek adatik, amely annak gyümöl
cseit megtenni.“

3. A királyi menyegző példázata. Hasonló a 
mennyeknek országa a királyhoz, aki menyegzőt tartott a 
fiának. Elküldte a szolgáit, hogy hívják össze azokat, 
akik a menyegzőre hivatalosak voltak. De azok nem 
akartak eljönni. Ismét más szolgákat küldött ezzel az 
üzenettel: „Mondjátok meg a hivatalosoknak : íme az 
én lakomám elkészült, tulkaimat, hizlalt jószágaimat 
leölettem, minden kész, jertek hát el a menyegzőre.“  
Azok pedig mivel se törődve, elmentek, ki a mezejére, 
ki az üzletére, a többiek meg a szolgákat bántalmazták 
és megölték. A király pedig megharagudott s elküldte
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a hadait, elpusztította a gyilkosokat és a városaikat fel
perzselte. Akkor azt mondta szolgáinak : „A  lakoma kész 
ugyan, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Men
jetek hát ki a keresztutakra és akit találtok, hívjátok be 
a menyegzőre.“  A szolgák ki is mentek az utakra és 
akit csak találtak, gonoszokat és jókat, mind össze
gyűjtötték. És a lakodalmas ház megtelt vendégekkel.

Mikor a király bement és megtekintette a vendé
geket, egy embert látott, aki nem volt menyegzői ruhába 
öltözve. És mondá nek i: „Barátom, hogyan jöttél te be, 
mikor nincsen menyegzői ruhád ?‘ Az pedig hallgatott. 
Akkor a király így szólt a szolgáinak: „Kötözzétek meg 
és vessétek ki őt a sötétségre !“  Ott lesz sírás és fogak
nak csikorgatása! Mert sokan vannak a hivatalosak, de 
kevesen a választottak !

4. A tíz szűz példázata. Hasonló a mennyek 
országa a tíz szűzhöz, akik vették az ő lámpásaikat és 
kimentek a vőlegény elé. Ötük okos volt, ötük pedig 
bolond. Akik bolondok voltak, nem vittek magukkal 
olajat. Az okosak pedig vittek olajat az ő edényeikben 
a lámpásaik mellett. Minthogy pedig a vőlegény késett, 
mind elálmosodtak és elszenderedtek. Éjfélkor azonban 
kiáltás lö n : ,,Ime jön a vőlegény, jertek ki elébeI“  
Akkor azok a szüzek mind felserkentek és lámpásaikat 
elkészítették. A bolondok észrevették, hogy nincs olajuk 
és azt mondták az okosaknak: „Adjatok nekünk a ti 
olajtokból, mert a lámpásaink kialszanak/* De az okosak 
így feleltek: „Nem adunk, mert akkor sem nekünk, sem 
nektek nem volna elég, hanem menjetek el inkább a 
kereskedőkhöz és vegyetek magatoknak.“

Mialatt pedig azok olajért voltak, megérkezett 
a vőlegény és akik készen voltak, bementek vele a
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lakodalomba, az ajtót pedig bezárták. Utóbb megér
keztek a többi szüzek is és kérték: .,Uram, nyisd fel 
nekünk!“  De ő azt felelte: „Bizony mondom nektek, 
nem ismerlek benneteket 1“

Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát 
nem tudjátok!

5. A talentomok példázata. Egy ember, aki 
messze földre ment, előhívta az ő szolgáit és mind
egyiküknek pénzt adott. Az egyiknek adott öt talentomot, 
a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet, mindeniknek 
az ő képessége szerint. Azután elutazott.

Aki az öt talentomot kapta, elment, kereskedett 
azokkal és más öt talentomot nyert. Ugyanúgy aki a 
kettőt kapta, az is más kettőt nyert. Aki pedig az egyet 
kapta, elment, beásta azt a földbe.

Hosszú idő múlva pedig megjött a szolgák ura és 
elszámolt velük. Aki öt talentomot kapott, hozzáment 
és azt mondta: „Uram, öt talentomot adtál nekem, ime 
más öt talentomot nyertem azokon." Akkor azt felelte 
az ura: „Jól van, jó és hű szolgám, kévésén voltál hű, 
sokat bízok majd reád : menj be a te uradnak örömébe!“  
Az is hozzáment, aki két talentomot kapott és mondá: 
„Uram, két talentomot adtál nekem, ime más két talen
tomot nyertem azokon." Mondá neki az ura: „Jól van, 
jó és hű szolgám, kévésén voltál hű, sokat bízok majd 
reád, menj be a te uradnak örömébe!“  Azután az is 
hozzáment, aki az egy talentomot kapta és így szólt: 
„Uram, mivel tudtam, hogy szigorú ember vagy, aki 
ott is aratsz, ahol nem vetettél, azért féltem tőled és a 
földbe rejtettem a te talentomodat, ime megvan, ami a 
tied.“  Akkor azt mondta neki az ura: „Gonosz és rest 
szolga, ha tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetet
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tem, akkor oda kellett volna adnod a pénzemet a pénz
váltónak, hogy nyereséggel hoztad volna vissza azt ! 
Vegyétek hát el tőle a talentomot és adjátok annak, 
akinek tiz talentoma van. Mert akinek van, adatik annak, 
akinek pedig nincs, az is elvétetik tőle, amije van. Azt a 
haszontalan szolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségre. 
Ott lesz sírás és fogaknak csikorgatása 1“

Keressétek serénységgel 
az Istennek országát, 
munkáljátok nagy hűséggel 
lelketek boldogságát.
Emberek, megtérjetek 
s arra törekedjetek, 
hogy itt szentek lehessetek 
s innét mennybe mehessetek.

(D a lla m : M in t a szép hűvös patakra.)

32. M ikor jön el Istennek országa ?

Lukács ev. 17. 2 0—2 1 .

A farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy mikor 
jön el az Isten országa? Jézus így felelt: „Az Isten 
országa nem szemmel látható módon jön el, sem azt 
nem mondhatják: íme i t t ! vagy: íme amott van! Mert 
az Isten országa ti bennetek van 1“

Lelkem méltóságát, 
igaz boldogságát 
add megismernem.
Lelkem épülését,
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megszenteltetését 
szüntelen kérnem.
Szent igéd szövétnekét
gyújtsd meg Uram, hogy láthassak
s te hozzád juthassak.

(D a lla m a : Jézus életemnek.)

Tanulság: Isten országa eljön ugyan magától is, 
de kérnünk kell, hogy hozzánk is eljöjjön. De csak 
úgy jön el, ha a mennyei Atya az ő Szentlelkét adja 
belénk, hogy az ő kegyelme által az ő szent igéjében 
higyjünk és istenesen éljünk e világon.

Harmadik kérés: Legyen meg a te akaratod, 
miképen a mennyben, úgy itt a földön is.

33. Jézus fohászkodása.
Az utolsó vacsora után elment Jézus a tanítvá

nyokkal egy helyre, amelyet Getsemánénak neveztek. 
Ott azt mondta tanítványainak: „Üljetek le itt, míg 
elmegyek és amott imádkozom.“

Akkor maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot 
s szomorkodni és gyötrődni kezdett. És azt mondta 
nekik: „Halálosan szomorú az én lelkem! Maradjatok 
itt és vigyázzatok velem.“  És egy kissé előbbre ment, 
arcára borúit és így könyörgött: Atyám, ha lehetséges, 
múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, 
amint én akarom, hanem amint T e l“

Az Istennek jótetszése 
éltem zsinórmértéke, 
az ő szent és bölcs végzése 
lelkemnek üdvössége.
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Bármit küld rám kegyes Atyám, 
mind csak javamra válik.
Benne bizom! Ragaszkodom
őhozzá mindhalálig. (Eredeti dallam.)

Tanulság: Isten jó és kegyelmes akarata meglesz 
ugyan a mi kérésünk nélkül is, de mi azt kérjük, hogy 
nálunk is meglegyen. Akkor történik az Isten akarata, 
ha mindent megtör, ami az Isten országát hozzánk 
jönni nem engedi, minket ellenben megerősít és meg
tart az ő beszédében.
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Negyedik kérés: A mi mindennapi kenye
rünket add meg nekünk ma.

34. A manna.
II. Mózes 16.

1. A zúgolódó nép. 1. Mikor a zsidók Egyiptom
ból kivonultak és a Szinai pusztájára érkeztek, zúgolód
tak Mózes és Áron ellen a pusztában. Azt mondták: 
„Bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom 
földén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól 
lakhattunk kenyérrel. Mert azért hoztatok ki minket ebbe 
a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek 
meg.“  Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: „íme én 
esőképen bocsátók nektek kenyeret az égből; menjen 
ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra 
valót.“

2. A jóltevő Isten. Reggel, mikor a harmatszállás 
megszűnt, a puszta színén apró gömbölyegek voltak, 
aprók, mint a dara a földön. És mondá Mózes: „Ez az 
a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Szedjen 
abból kiki annyit, amennyit megehetik és a hozzátarto
zók számára is szedjen, akik az ő sátorában vannak.“  
Szedtek azért és megmérték, de aki többet szedett, nem 
volt fölöslege és aki kevesebbet szedett, nem volt 
fogyatkozása. Akik pedig Mózesre nem hallgattak, hanem 
másnapra is akartak belőle hagyni, hiába fáradtak, mert 
megférgesedett és megromlott az. És az Úr napon
ként gondoskodott az ő népéről.

Jó az Isten, bő tárháza 
mindenkit eltart, ő ruházza 
a mezők liliomait.
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Ember, óh miért csüggednél?
Nem drágább vagy-e mindeneknél ?
Bízd az Istenre dolgaid.
Áldott kegyelmivel 
csudadolgot mivel 
a jó Isten.
Mint hű Atyád vigyáz reád 
s mit jónak lát, mindent megád.

{D a llam a: Vigyázzatok. . . )

35. Jézus 5000 em bert megelégit.
Máté 14. i4 -2 i.

Mikor Jézus látta a nagy sokaságot, amely őt 
hallgatta, megszánta őket és betegeiket meggyógyította. 
Mikor pedig beesteledett, a tanítványok hozzámentek és 
mondák: „Puszta ez a hely s az óra már eljárt, bocsásd 
el a sokaságot, hogy a falvakba menjen és eleséget 
vegyen magának.“  Jézus pedig így szólt: „Nem szükség 
elmenniök, adjatok ti nekik enni.“  A tanítványok pedig 
mondák: Nincs itt több öt kenyerünknél és két halunk
nál.“  Jézus így szólt: „Hozzátok ide nekem!“

Akkor Jézus leültette a sokaságot a fűre, vette 
az öt kenyeret és a két halat, égre emelte a szemeit, 
imádkozott és a kenyereket megtörve odaadta a tanít
ványoknak, a tanítványok meg a sokaságnak adták. 
Mindnyájan ettek és jóllaktak és felszedték a maradék
darabokat tizenkét teli kosárral. Akik pedig ettek, az 
asszonyokon és a gyermekeken kívül mintegy ötezren 
voltak.

Az Úr sok jót tesz velünk, 
mindennap eledelünk 
kijár tárházából.
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Hívek jer, őt áldjátok, 
ki gondot visel rátok 
s megelégít jóvoltából.

(D a llam a: Most nyugosznak az erdők.)

Tanulság: Isten a mindennapi kenyeret megadja 
ugyan a mi kérésünk nélkül is, de kérnünk kell, hogy 
nekünk is adja meg. A mindennapi kenyér alatt értjük 
mindazt, ami a test táplálására és a földi élet szüksé
geire tartozik.

Ötödik kérés : És bocsásd meg a mi vét
keinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, 
akik ellenünk vétkeztek.

36. Az adós példázata.
Máté 18.

1. Az úr megkönyörül a szolgáján. Egy király 
elszámoltatta a szolgáit. Az egyik szolgája tízezer talen- 
tommal tartozott és nem tudott fizetni. Az úr azt paran- 
parancsolta, hogy adják el őt is, meg a feleségét és a 
gyermekeit is és mindenét, amije csak van, hogy kitel
jék az adóssága. Leborult a szolga és könyörgött az ő 
urának: „Uram, légy türelemmel hozzám és mindent 
megfizetek neked.“  Az úr pedig megszánta azt a szolgát, 
elbocsátotta és az adósságát elengedte.

2. A gonosz szolga. Mikor a szolga kiment, egy 
szolgatársával találkozott, aki neki száz dénárral tarto
zott. Megragadta és így kiabált rá : „Fizesd meg, amivel 
tartozol!“  A szolgatársa leborúlt a lábaihoz és könyör-
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gött neki: „Légy türelemmel hozzám és mindent meg
fizetek neked!“  De az nem engedett, hanem börtönbe 
vettette a szolgatársát.

3. Az úr megbünteti az irgalmatlan szolgát.
Mikor a szolgatársai látták, mit müvei, nagyon meg
szomorodtak és mindent elmondtak az ő uruknak. 
Akkor az úr előhivatta őt és azt mondta neki: „Gonosz 
szolga, minden adósságodat elengedtem, mert rimán- 
kodtál. Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te 
szolgatársadon, amint én is könyörültem rajtad ?“  Akkor 
az ura átadta őt a poroszlók kezébe, míg meg nem 
fizeti, amivel tartozik. „Ekképen cselekszik a mennyei 
Atya is tiveletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok 
a ti atyátokfiainak, amit azok vétettek.‘ -

Te mindennap hozzám 
kegyelmes vagy Istenem: 
hát én ne legyek- e 
ahhoz, ki vét ellenem ?
Ne szeressem-e azt, 
akinek Atyja vagy, 
s akihez jóvoltod 
mint én hozzám, oly nagy !

(D a llam a : Isten, óh szent Isten.)

37. A bűnös asszony.
János 8. 1—11.

1. Az asszonyt megvádolják. Mikor Jézus a 
templomban volt, egy asszonyt vittek hozzá az írástudók 
és azt mondták Jézusnak: „Mester, ez az asszony nagy 
bűnt követett el. Olyan bűnt, amelyre nekünk Mózes a
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törvényben megparancsolta, hogy az ilyenek köveztesse- 
nek meg. Hát te mit mondasz?“

2. Jézus ítélete. Jézus pedig egy ideig hall
gatott és lehajolva a homokban írt az ujjával, de mikor 
nagyon sürgették, így felelt: „Aki közületek nem bűnös, 
az vesse rá először a követ “  Azután újra lehajolt és 
újjával tovább írt a homokba.

3. Jézus felmentése. Mikor felegyenesedett, 
látta, hogy a panaszló írástudók mind kisompolyogtak 
a templomból s ő egyedül maradt az asszonnyal. Azt 
kérdezte tőle: „Asszony hol vannak azok, akik téged 
vádoltak? Senki se kárhoztatott tégedet?“  Az asszony 
pedig feleié: „Senki, uram !“  Akkor Jézus így szólt neki: 
„Én se kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél!“

Előtted állok, drága Jézusom, 
reád szorult én kétséges sorsom.
Én Uram, királyom és birám:
légy szószólóm, bűnösnek, tekints rám !

(Eredeti dallam.)

Tanulság: ,,Ha a te ajándékodat az oltárra viszed 
és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának panasza van 
ellened: hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, 
menj, békélj meg előbb a te atyádfiával és akkor 
visszajőve vidd fel a te ajándékodat.“  Máté 5. 23—24.

Hatodik kérés: Ne vigy minket kísértésbe.

38. Jézus megkisértetése.
Máté 4. 1—11.

1. Az első kísértés. Mikor Jézust Keresztelő János 
a Jordán folyóban megkeresztelte, a pusztába vitte őt a

5
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Lélek. Negyven nap és negyven éjjelen át bőjtölt ott s 
végre megéhezett. Akkor hozzáment a kisértő és azt 
mondta neki: „Ha fia vagy az Istennek, mondd, hogy 
e kövek változzanak kenyerekké!“  Jézus pedig így 
fe le lt: „Nemcsak kenyéren él meg az ember, hanem az 
Istennek igéjén is.“

2. A második kísértés. Akkor magával ragadta 
őt a kisértő a szent városba (Jeruzsálembe) és a temp
lom párkányára állította őt és mondá: „Ha fia vagy az 
Istennek, vesd le magadat, hiszen meg van irva, hogy 
parancsolni fog az ő angyalainak te felőled és kézen hor
danak téged, hogy kőbe ne üssed a lábaidat.“  Jézus 
pedig így felelt: „Az is meg van írva: Ne kísértsd a te 
Uradat Istenedet!“

3. A harmadik kísértés. Utoljára egy roppant 
magas hegyre vitte őt a kísértő és megmutatta neki a 
világnak összes királyságait és azoknak minden dicső
ségét és azt mondta neki: „Mindezeket neked adom, 
ha leborúlva imádsz engemet!“  Akkor Jézus így felelt: 
„Távozz tőlem sátán, mert meg van írva: Az Urat, a 
te Istenedet imádd és csak neki szolgálj!“  Akkor elment 
tőle az ördög és az Úr angyalai szolgáltak neki.

Szüntelen harcolnak velem 
a testi indulatok, 
ha az isteni kegyelem 
nem segít, mit várhatok ?
Elcsábítják szivemet, 
eivakítják lelkemet, 
gyakran jó l észre se veszem, 
hogy a tilalmas bűnt teszem.

(Dallam a: M int a szép hűvös patakra.)
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39. A gazdag ifjú.
Máté 19. M á rk  10. Lukács 18.

1. A gazdag ifjú kérdése. Egy ember Jézushoz 
ment és azt kérdezte tőle: „M i jót cselekedjem, hogy 
az örök életet elnyerhessem ?“  Jézus feleié: „Ha be 
akarsz menni az örök életre, tartsd meg az Isten paran
csolatait.“  „Mely parancsolatokat?“  kérdezte az ember 
Jézus mondá: „Ezeket: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne 
lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és 
anyádat, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.“

2. A nehéz próba. Akkor mondá az if jú : „M ind
ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás 
van még bennem?“  Jézus feleié: „Ha tökéletes akarsz 
lenni, eredj, add el vagyonodat és oszd ki a szegények
nek és kincsed lesz a mennyben. Azután jer, kövess enge- 
met.“  Mikor az ifjú meghallotta ezt a beszédet, szomo
rúan elment, mert sok jószága volt. Jézus pedig így szólt 
tanítványaihoz: „Bizony mondom nektek, hogy a gazdag 
nehezen megy be a mennyeknek országába. Könnyebb 
egy tevének a tü fokán átmenni, mint a gazdagnak 
bejutni az Isten országába.“

Te világ szép ékessége 
ám szeressen bárki más, 
örömidre majd cserébe 
gond jön és csalatkozás; 
kik az éggel nem gondolnak, 
ám éljenek vigalomnak: 
én hozzád kívánkozom, 
óh én édes Jézusom.

(Eredeti dallam.)
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Tanulság: „ Senki se mondja, mikor kísértést 
szenved, hogy az Istentől kisértetem, mert az Isten nem 
kisért senkit. Hanem mindenki kisértetik, amikor vonja 
és édesgeti a tulajdon kívánsága“ . Jakab 1. 13— u .

Hetedik kérés: Szabadíts meg a g o 
nosztól.

40. A kanaáni asszony.
M áté 15. M á rk  7.

1. Az anya kérése. Jézus Tirusz és Szidon vidé
kére ment. Egy kanaáni asszony utána kiáltott: „Uram, 
Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányomat az 
ördög gonoszul gyötri.“  Jézus egy szót se felelt neki.

2. A hit próbája és diadala. A tanítványok 
Jézushoz mentek és kérték : „Bocsásd el ezt az asszonyt, 
mert utánunk kiált.“  De Jézus így felelt: „Engem csak 
Izráel elveszett juhaihoz küldött az én mennyei Atyám !“  
Az asszony leborult Jézus elé és úgy kérte: „Uram, 
légy segítségül nekem!“  Jézus feleié: „Nem jó a fiák 
kenyerét elvenni és az ebeknek vetni.“  Az asszony 
mondá: „Úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek 
a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról lehul
lanak.“  Ekkor Jézus így szólt az asszonynak: „Oh 
asszony nagy a te hited ! Legyen neked a te akaratod sze
rint.“  És meggyógyult az ő lánya attól a pillanattól fogva.

Nincsen olyan mélység, 
olyan gyötrő kétség, 
hogy abból ki ne segítsen 
hatalmával, irgalmával 
a jóságos Isten!

(Dallama: Teremtő Istenünk.)
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41. Jézus a Bethesda tavánál.
János ev. 5.

1. Bethesda tava. Van Jeruzsálemben a Juhkapu- 
nál egy tó, amelyet zsidóul Bethesdának neveznek. Öt 
tornáca van. Ezekben feküdt a sok beteg, vak, sánta 
és sorvadásban szenvedő ember. Várták a víznek pezs
gését, mert időnként angyal szállt a vízre és felkavarta 
azt. Aki a felkavarás után először lépett a vízbe, meg
gyógyult, akármilyen betegsége volt.

2. A tehetetlen beteg. Volt ott egy ember, aki 
38 esztendőt töltött betegségben. Mikor ezt Jézus meg
látta, így szólt hozzá : „Akarsz- e meggyógyulni ?“  A beteg 
feleié: „Uram, nincs, aki engem a tóba vinne, mikor a 
víz felzavarodik, és mire én odaérek, más lép be 
előttem.“

3. Jézus meggyógyítja a beteget. Mondá Jézus : 
„Kelj föl, vedd a nyoszolyádat és eredj.“  És azonnal meg
gyógyult az ember és felvette ágyát és elment.

Rád bízom sorsomat 
Uram, mindhalálig, 
akárhogy intézed, 
csak javamra válik ; 
gond, bánat ha olykor 
el is szomorított, 
te jóra fordítod.

(.Dallama: Hogy naponként Uram.)

Befejezés: Mert tied az ország, a hatalom 
és a dicsőség, mind örökké. Ámen.
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42. A farizeus és a vámszedő.
Lukács ev. 18.

1. A farizeus imádkozása. Két ember ment fel a 
templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vám
szedő. A farizeus ilyen módon imádkozott magában: 
„ Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, 
mint egyéb emberek: ragadozók, hamisak, paráznák, 
vagy mint itt ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy 
héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek.“

2. A vámszedő imádkozása. A vámszedő pedig 
félrevonult és még a szemeit sem akarta az égre fel
emelni, hanem mellét verve mondá: „Isten, légy irgal
mas nekem bűnösnek!“

3. Jézus ítélete. Bizony mondom nektek, ez 
nyugodtabb lélekkel ment haza az ő házához, mint amaz, 
mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik és aki magát 
megalázza, felmagasztaltatik.“

Hallgass meg engem,
Szóm hozzád menjen 
és könyörülj rajtam: 
magamat, óh lásd, 
szívből neked adtam!

{Dallama: Örül mi szivünk.)

Tanulság: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn 
bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincs 
bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, 
hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket 
minden hamisságtól.“  I. János 1. s—9.

„Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te 
nevednek adj dicsőséget a te kegyelmedért és hűsé
gedért.“  Z so ltá r 115. t.



A keresztyén anyaszentegyház 
rövid története.

1. Jézus tanítványai s a keresztyén egyház 
m egállapítása.

Az emberiség megváltója Jézus, 30 éves korában 
lépett fel mint tanító. Tanításait rövid velős mondatok
ban, példázatokban és hasonlatokban adta elő a nép
nek. Azt tanította, hogy Isten nem szigorú bíró, hanem 
minden embernek szerető édesatyja, aki gyermekeit bol
dogítani akarja. Hogy tanítását mindenki megismerje, 
tizenkét tanítványt választott magának szegény halászok 
és vámszedők köréből.

Ezek között: Péter volt az első, kit követett András, a 

Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás. Máté, Jakab, 
Simon, Taddeus és Judás. így nevezi őket rendben a 
Szentírás.

E tizenkettő közül azonban Judás elárulta Jézust 
ezért a tanítványok Mátyást választották tizenkettedik 
tanítványnak. Jézus, mennybemenetele előtt tanítványait 
ezen szavakkal küldte ki isteni tudományának terjesz
tésére: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden 
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentiéleknek nevében (Máté ev. 28. rész 19. vers.) 
Az így kiküldött tanítványokból lettek az apostolok.
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sten-
tfsztelet

Jézus mennybemenetele után az apostolok széjjel
mentek és nagy bátorsággal hirdették a zsidók és pogá- 
nyok között a megfeszített és feltámadott Krisztust. Taní
tásukat azonban a nép meg nem értette. Ezért üldözték 
őket és János apostol kivételével, mind vértanúként 
haltak meg. (Martyr).

Az apostolok Jézus mennybemenetele után tíz 
nappal pünkösd ünnepén Jeruzsálemben léptek fel először 
s tettek bizonyságot Krisztusról. Különösen Péter apostol 
oly lelkesen beszélt, hogy szavaira mintegy háromezerén 
keresztelkedtek meg és csatlakoztak Jézushoz. így alakult 
meg Jeruzsálemben pünkösd ünnepén az első keresz
tyén gyülekezet.

2. A keresztyén egyház élete az apos
to li korban.

Az első keresztyének Jézus tanítása és példája 
szerint istenfélő, jámbor életet éltek. Közös imára min
den szombaton egybegyűltek a zsinagógákban, (zsidó 
imaházak) naponként pedig rendszerint estve egy-egy 
buzgó hívő házában közös szeretet lakomára jöttek 
össze. — Itt az imádság után — Jézus életéről, szen
vedéseiről, haláláról, feltámadásáról és mennybemenete
léről beszélgettek.

A vagyonosabbak a szegények számára is hoztak 
vacsorát s miután elfogyasztották, a jelenlevő apostol 
vagy a családfő imában adott hálát Istennek a tőle vett 
jóért, megtörte a kenyeret s kiosztotta a jelenlevőknek, 
valamint a kehelyből bort osztott, éppen úgy, amint azt 
Jézus halála előtti estve tanítványainak kiosztotta. Végül 
a testvéri szeretet jeléül egymást megcsókolva, szét
oszlottak.
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Mikor a hívők száma megszaporodott a rend 
fenntartására és a vallásos élet fejlesztésére vénele (pres- 
byterek) választattak. Aki közöttük legbuzgóbb és leg
kitűnőbb volt, felügyelőjük (episcópus) lett. A szegé
nyek és betegek felkeresését férfi diakónusokra bízták, 
a betegek ápolására pedig női diakonisszákat alkalmaztak.

Az Úrtól rendelt pihenőnapjuk eleinte a szombat 
volt. Később, mert Jézus vasárnap támadt fel halottaiból, 
és mert vasárnapon küldte le az ő Szendéikét a tanít
ványokra, a vasárnapot ünnepelték meg.

A karácsonyi és pünkösdi ünnepeket csak a későbbi 
századokban kezdték megünnepelni.

3. A keresztyének üldöztetése.

Az első keresztyének istenfélő jámbor életük mellett 
is sokat szenvedtek úgy a zsidóktól, mind a pogányok- 
tól. A zsidók azért üldözték őket, mert az apostolok 
azt hirdették, hogy „ nincsen senkiben másban üdvös
ség, nem is adatott emberek között, az ég alatt más név, 
mely által kellene nekünk megtartatnunk, mint a Krisztus 
Jézus.“ Ap. Csel. 4. r. 12. v.

Ebben a tanításban pedig a zsidók, vallásuk rom
lását látták, mert a keresztyének annak a Krisztusnak 
imádását hirdették, akit ők megcsufoltak és megfeszítettek. 
Üldözésük nem tartott sokáig, mert 70-ben Krisztus után 
fellázadtak a római hatalom ellen. Ekkor Titus római 
hadvezér Jeruzsálemet feldúlta s a zsidónép százezreit 
ölette meg s vitette fogságra. 134-ban Krisztus után 
újból fellázadtak. Hadrián császár büntetésül fejvesz
tés terhe alatt megtiltotta hogy a zsidók Jeruzsálembe 
mehessenek. így szórattak szét a föld minden részére.
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A pogányok — különösen a római császárok — 
azért üldözték a keresztyéneket, mert a sok pogányisten 
tiszteletével ellentétben, azt tanították, hogy egy az Isten, 
akit „ lélekben és igazságban“  kell imádni.

Különösen Neró császár (54—6 8 ) idején szenved
tek sokat a keresztyének. Ez a kegyetlen ember nemcsak 
fegyverrel irtotta a keresztyéneket, hanem közülök nagyon 
sokat kerékbe töretett, másokat vadállatokkal tépetett 
szét, vagy szurokba mártva fáklyaként égette őket. 
Kegyetlen üldözői voltak Domitián (81—96), Traján 
(98— 117), Decius (249-251), Diocletián (285—305) 
császárok is. A Krisztus követőit a legnagyobb üldöz
tetések között is fenntartotta és bátorította az Isten iránti 
gyermeki szeretet s a benne vett erős hit és bizodalom.

Sorsuk jobbra fordult Nagy Constantin római 
császár alatt, (305—337) akivel anyja Heléna kedvel- 
tette meg a keresztyén vallást. Ez időtől fogva Krisztus 
vallása gyorsan elterjedt. Népek és nemzetek hajtották 
fejüket a keresztvíz alá s követői lettek Jézusnak.

4. A keresztyén egyház megromlása.
A Krisztus tanainak elterjedésével sok olyan hamis 

tanítás terjedt el, amit Jézus soha nem tanított.
Az istentiszteleteket igen fényes templomokban 

latin nyelven tartották, jóllehet a Szentírás azt tanítja, 
hogy „A  gyülekezetben inkább akarok öt szót szólni 
értelemmel, hogy egyébbeket is tanítsak, hogy nem mint 
tízezer szót idegen nyelveken.“  I. Korinth, levél 14. r. 19.

Az istentisztelet középpontjává nem az Ige hirde
tését, hanem a misét tették. A mise alatt azt tanították, 
hogy benne Jézus Krisztus naponként feláldoztatik az 
emberek bűneiért.
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A papok a néptől ruházatban, életmódban elkülöní
tették magukat, eltiltották őket a házasságtól. Különféle 
rangokat osztogattak egymásnak, végül fejüknek a római 
püspököt tették meg pápa címmel. A pápák hatalma 
idővel annyira megnövekedett, hogy a királyok és 
császárok felett is uralkodtak. (Leghatalmasabb pápák 
voltak: I. Leó (440—461), I. Gergely (590—604),
VII. Gergely (1073— 1085), III. Ince (1198-1216),
VIII. Bonifácius).

Még jobban megrontották Krisztus egyszerű tiszta 
vallását, amikor behozták a böjtölést, a bűcsújárást, a 
szentek tiszteletét s különösen Szűz Mária imádását.

A szentek ereklyéitől — (visszamaradt tárgyaik
tól) — azt hirdették, hogy az nekik szerencsét hoz s 
így nagyrabecsülték azokat. Behozták a bűnöknek név
szerinti felsorolását a papok előtt, másszóval a fülbe 
gyónást.

Emellett a nép oktatását elhanyagolták s még írni 
és olvasni sem tanították meg őket. A vallásnak egye
düli forrását; a Szentírást (Biblia) a nép előtt elzárták 
s csak a papoknak volt szabad azt olvasni.

Sokan elvonultak a világtól s elhagyatott helyeken, 
erdőkben, mezőkön, minden munka nélkül naphosszat 
imádkoztak. Ezek alapították a zárdákat vagy kolostoro
kat. Női lakóikat apácáknak, férfi lakóikat barátoknak 
vagy szerzeteseknek nevezték. Lakóik szigorú szabályok 
szerint éltek s ezeknek megtartására haláluk napjáig 
kötelezték le magukat.

5. A hitjavitás előkészítői.
A keresztyén egyházba becsúszott visszaélések 

ellen egyes bátor férfiak felszólaltak s az első kérész-
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tyének egyszerű istentiszteletének visszaállítását sürget
ték. Törekvésüket azonban a pápák nagy hatalma meg
hiúsította.

Ezek a bátor férfiak voltak: Wald Péter (1177) 
franczia kereskedő, aki a Szentíráshoz való visszatérést 
hirdette a népnek. Tudós papokkal lefordíttatta az új 
szövetséget s ő azt a nép között terjesztette, magyarázta 
és bűnbánati beszédeket mondott. Követőit waldensek- 
nek hívták s a pápák nagyon üldözték. A waldensek 
utódai most is élnek Olaszországban.

Wikklef János (1324-1384) angol tanár— különösen 
— a pápák hatalma és kapzsisága, valamint a kolduló 
barátok ellen kelt ki. A vallás egyedüli forrásának a 
Szentírást tartotta. Ezért elitélte a misét és a latin nyelvű 
istentiszteletet; a szentek imádását valamint az erek
lyék tiszteletét elvetette. Bátor szókimondásáért tanári 
állását el kellett hagynia, de mint pap haláláig hirdette 
igaz tanait. Harminc évvel halála után porait ellenségei 
elégették.

Hasz János (1369— 1414) cseh tanár és pap külö
nösen kikelt a papság és a nép bűnei ellen, ostorozta 
a nép tudatlanságát és babonáit. Majd azt az evangélikus 
tant hirdette, hogy az igazi egyház nem csak ott talál
ható, ahol a hívek a pápának engedelmeskednek, hanem 
mindenütt, ahol istenfélő kegyes keresztyének laknak. Az 
ilyen egyháznak pedig egyedüli forrása a Szentírás.

Bátor és igaz tanításáért a pápa a constanzi (1414) 
zsinatra idézte, ahol minden kihallgatás nélkül máglyán 
elégettette.

Nagyszámú követői e hírre fegyvert fogtak és Ziska 
vezetése alatt húsz éven át harcoltak a pápa zsarnok
sága ellen. Ez volt a husszita háború. Leveretésük után
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sokan közülök Magyarországba kerültek s nálunk Húsz 
tanítása szerint imádták az Istent. Ezek voltak a hit
javítás első követői hazánkban.

6. Luther Márton.
Az egyházba becsúszott visszaélések ellen megkez

dett harcot diadalra vitte Luther Márton. Luther Márton 
1483 november 10-én Eisleben németországi városban 
született. Atyja Luther János, anyja Ziegler Margit egy
szerű becsületes és vallásos lelkű emberek voltak, akik 
egész életükben Pál apostolnak azt a mondását követ
ték „ imádkozzál és dolgozzál“ . Luthernek egész élete 
imádságban és munkában telt el. Imádkozott és dolgozott 
mint ifjú a magdeburgi és eisenachi iskolákban, később 
az erfurti főiskolán (egyetem) ahol atyja kívánságára 
ügyvédi pályára készült. De lelke mihamar a papi pályára 
vonzotta. Belépett tehát az ágostoni szerzetrendbe s itt 
három éven át imádkozva és dolgozva végezte a fel- 
szabadulás munkáját. 1508-ban a vittenbergi egyetem 
tanára s az ottani templom papja lett. 1510-ben Rómába 
ment a pápa látogatására, de amiket ott látott és halott, 
lelkére oly hatással voltak, hogy mindinkább meggyő
ződött arról, hogy az egyházat meg kell javítani. Ez 
időtől fogva minden idejét és erejét a hitjavításnak 
szentelte.

Mégis különös okot a hitjavítás megkezdésére 
X. Leo pápa adott, aki bűnbocsátó leveleket áruitatott 
mindenfelé, nemcsak az elkövetett, de még az elköve
tendő bűnökre is. Luther többször felszólalt eme káros 
kereskedés ellen, de szavaira nem hallgattak. Erre 1517 
október 31-én 95 tételt szegezett ki a vittenbergi vár
templom ajtajára. Ebben a 95 tételben azt kívánja, hogy

Luther.

Luther 
megkezdi 
a hitjaví

tást.
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a keresztyén élete folytonos bünbánat (megtérés) legyen. 
Azután kifejti azt, hogy bűneinket egyedül Isten bocsát
hatja meg s aki igazán megbánta bűneit, Istentől a bűn
bocsátó levelek nélkül is bűnbocsánatot nyer.

Luthernek igaz szavai visszhangra találtak sok ezrek 
lelkében s eljutottak azok mindenfelé. Mikor a pápához 
is eljutottak, Luthert a maga igazolására előbb Rómába 
majd Worms városában az országgyűlés elé idézte. 
Itt azt kívánták tőle, hogy tanait vonja vissza. De 
Luther erre a kívánságra eme nevezetes szavakkal vála
szolt. : „ Ha csak a Szentírásból, vagy más okokkal meg 
nem gyözettem, nem vonok és nem vonhatok vissza sem
mit, mert nem jó, de nem is tanácsos valamit a lelki
ismeret ellen cselekedni. Itt állok, máskép nem tehe
tek, Isten engem úgy segéljenu 1 A pápa Luthert el 
akarta fogatni, de pártfogója bölcs Frigyes szász választó- 
fejedelem Wartburg várába vitette. Itt fordította le Luther 
a Szentírás újszövetségi részét német nyelvre s ezzel 
még jobban meghódította a német népet a hitjavításnak.

V. Károly német császár, a pápa barátja, rossz 
szemmel nézte a hitjavítás terjedését. Ezért 1529-ben 
Speier városába birodalmi gyűlést hivott egybe. Ezen a 
gyűlésen a többségben levő katholikusok elhatározták, 
hogy a hit és lelkiismeret dolgában a többség szava 
legyen irányadó. Ezen határozat ellen a kisebbségben 
levő evangélikusok protestáltak (tiltakoztak) s azt mond
ták, hogy hit dolgában egyedül Istent ismerik el uruk- < 
nak. Ez időtől fogva neveznek minket protestánsoknak.

A császár 1530-ban Ágosta (Augsburg) városába 
hirdetett birodalmi gyűlést. Itt Luther és követői felolvas
ták hitvallásukat, amely a Szentírással azonos. Ez a 
hitvallás a mi evangélikus egyházunk sarkköve, mert
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• Krisztusra épült. Innen ered a mi ágostai hitvallású 
evangélikus nevünk is.

Luther ezután is imádkozva és dolgozva munkál
kodott Melanchton Fülöp barátjával együtt a hitjavítás 
győzelmén, 1546 február 18-án éjjel 3 órakor bekövet
kezett haláláig. Porai a vittenbergi vártemplom oltára 
alatt pihennek.

A magyar protestáns egyház története.
Luther 95 tantétele hazánkban is mihamar elter

jedt. Behozták azt, a Németországban megfordult keres
kedők, egyetemi hallgatók és katonák. Hogy hazánkban 
már a mohácsi vész előtt sok követője volt a hitjavítás
nak, mutatja az az 1523-ban tartott országgyűlés tö r
vénye, mely „a szentséges szűz Mária ellenségeit fejvesz
téssel és birtokaik elkobzásával büntetik Az 1525-ben 
tartott országgyűlés szerint pedig „a lutheránusok k iír- 
tandók és elégetendökEzeket a törvényeket azonban a 
mohácsi vész miatt (1526 aug. 29) csak egy két emberen 
hajtották végre.

A mohácsi vész után az ország két részre szakadt. 
Az egyik része Zápolya János erdélyi fejedelmet tartotta 
királyának, a másik része pedig Ferdinánd osztrák 
herceget.. Az ország közepét a török tartotta megszállva. 
Mivel úgy a főurak, mint a papok és a nép nagy része 

. Luther tanaihoz csatlakozott, csakhamar a reformáció 
elterjedt az egész országban.

A reformáció elterjedésével ellenségeink száma is 
megszaporodott. A püspökök, a királyokkal egyetértve, 
mindent megtettek a reformáció elnyomására. Rudolf 
király az ország törvényeit mellőzve, maga hozott tör
vényt a protestánsok ellen. Ezért Bocskay István erdélyi

Az 1523. és 
1525-ik évi 

ország
gyűlési 

törvények

Bocskay
István
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fejedelem fegyvert fogott, Rudolf seregét megverte s a 
bécsi békében (1606) kényszerítette a királyt a protes
tánsok vallásszabadságának megadására. Ez az első 
országos törvényünk, amely biztosítja vallásunk szabad 
követését.

/ / .  Ferdinánd király bár trónralépésekor esküt U:d. 
törvényeink megtartására, mégis üldözte a protestánso
kat. A főurakat nagybirtokok ajándékozásával térítette 
vissza a katholikus vallásra. A főurak pedig a népet 
kényszerítették evangélikus vallásuk megtagadására. 
Ekkor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem lépett fel az 
ország törvényeinek és a protestánsoknak védelmére s 
a nikolsburgi békekötésben (1622) biztosította a protes
táns vallás szabadságát.

I I I .  Ferdinánd király már templomaitól is meg
fosztotta a protestánsokat és sok más törvénytelen dolgot 
követett el ellenük. Védelmükre I .  Rákóczi György 
fogott fegyvert s a Und békekötésben (1645) biztosí
totta a protestánsok vallásszabadságát, valamint elvett 
templomait egy részének visszaadását.

Legszomorúbb sorsuk volt a protestánsoknak 
I .  Lipót király alatt. Ötvenegy évre terjedő uralkodása 
alatt igen sokat szenvedtek a protestánsok. Templomaikat, 
iskoláikat elvette, papjaikat és tanítóikat katonákkal 
űzette el. Hűséges támogatói voltak a katholikus püs
pökök és papok, akik a protestáns templomokat katho- 
ikus módon felszentelték és birtokukba vették.

Törvényellenes uralkodása miatt maguk a katho- 
ikus főurak összeesküdtek ellene s közülök Zrínyi 
Pétert és Frangepán Kristófot ki végeztette. Mégis azzal 
vádolta a protestánsokat, hogy az összeesküvésben ők 
s résztvettek. Ezen ürügy alatt Pozsony városába idézett
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359 protestáns papot és tanítót s ott írást vett tőlük, 
hogy vagy áttérnek a katholikus vallásra, vagy pedig 
elhagyják az országot. Mintegy kilencven bátor férfiút, 
mivel sem vallásáról sem hazájáról lemondani nem 
akart, előbb az ország különféle váraiba záratta, majd 
összeláncolva Olaszországba Nápoly városába vitette s 
ott mint hajómunkásokat a gályákra eladatta. Három éven 
át szenvedjek ezek a szerencsétlen férfiak, míg végreRuyter 
Mihály hollandi hajósparancsnok kiszabadította őket.

Ez idő alatt, az itthon maradt protestánsok még 
többet szenvedtek. Lipót oly törvényt hozatott, amely 
kimondta, hogy csak a törvényben megszabott helyeken 
szabad istentiszteleteket tartani. E miatt a szegény, 
üldözött protestánsok, sokszor egy napi utat is bejártak, 
míg templomba jutottak, utóbb az ilyen törvénybe becik- 
kelyezett (artikuláris) helyekre sem volt szabad elmenniök.

Lipót alatt a protestáns nemesek voltak legjobb 
védői az üldözött népnek. Kastélyaikban gyűjtötték össze 
a falu népét, papot hozattak a városból s annak taní
tásán épültek. Lipót ezt is megirigyelte tőlük és külö
nösen a felsőmagyarországi nemesek megsemmisítésére 
— ahol a protestánsok még erősek voltak — Karaffa 
Antal tábornokot küldte ki. Karaffa Eperjesen törvény
széket állított fel, a nemeseket összefogdostatta s kegyetlen 
kínzás után vérpadon kivégeztette, vagyonukat pedig 
elkobozta. Ez a sok szenvedés a protestánsokat nem 
törte meg. Ha templomukat elvették, mint az üldözött 
első keresztyének egy-egy buzgó hívő házában, vagy 
csűrökben, nem egyszer erdőn, mezőn jöttek össze 
istentiszteletre. Ott közösen énekeltek, imádkoztak, egy
mást vigasztalták és bátorították. Ha tehették, elvett 
templomuk helyébe új templomot építettek.

Karaffa
Antal.
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III. Károly és Mária Terézia alatt sem volt jobb 
dolguk a protestánsoknak. Mária Terézia alatt különféle 
egyletek alakultak (Szent József, Szent Mária egylet) 
amelyeknek tagjai esküvel kötelezték magukat arra, hogy 
mindenki évenként legalább egy protestánst térít át a 
katholikus vallásra. A protestáns árvagyermekeket össze
gyűjtötték és katholikusokká nevelték őket. A vegyes- 
vallású házasfelek közül a protestánsoktól térítvényt 
vettek, mely szerint minden gyermeküket a kath. vallás
ban fogják nevelni (reverzális).

Jobb sorsuk lett a protestánsoknak II. József császár 
alatt, aki 1781 okt. 26-án kiadott türelmi rendeletével 
megengedte, hogy mindenütt, ahol száz protestáns család 
van, szabad templomot építeni, de torony és utcáranyíló 
bejárás nélkül.

I I .  Lipót király az 1791-iki országgyűlés 26-ik 
törvénycikkében megengedte, hogy a protestánsoknak 
az országban mindenütt szabad templomokat és iskolá
kat építeni, papokat és tanítókat választani. A terít- 
vények (reverzálisok) érvényességét megszüntette.

V. Ferdinánd király alatt az 1843/44-iki ország
gyűlés kimondta, hogy akik 18 éves korukig valamely 
vallásban nevelkedtek sem ők, sem utódaik vallásukban 
többé ne zavartassanak.

Az 1848-iki országgyűlés 20-ik törvénycikke elren
deli, hogy a protestáns egyházak és iskolák fenntartá
sáról is az állam köteles gondoskodni.

Az 1868-ik országgyűlés 53-ik törvénycikke szerint 
a fiúk az apa, a leányok pedig az anya vallását követik. 
Aki pedig egyik vallásról a másikra áttérni akar, ha 
18 éves elmúlt, önmaga által választott két tanú jelen
létében bejelenti áttérését azon lelkészi hivatalnál.
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amelyhez eddig tartozott. Tizenöt nap után másodszor 
is bejelenti áttérését, ugyancsak két tanúval. Ha a 
lelkész ezen bejelentésről bizonyítványt nem ad, azt a 
két tanú állítja ki. Ezzel a bizonyítvánnyal annál a lel- 
készi hivatalnál jelentkezik, amelynek egyházába belépni 
akar. Az áttérés ezzel megtörtént. Ez a törvény ma is 
érvényes.

Nagy változást hozott a protestáns egyházra is az 
1894-iki országgyűlés 31., 32. és 33-ik törvénycikke, amely 
kötelezővé tette a polgári házasságot; az anyakönyv
vezetést az állam vette kezébe ; a vegyes házasságoknál 
megengedte a térűvények (reverzálisok) vételét, a házas
ságkötés előtt.

8. A magyarországi ágostai hitvallású 
evang. keresztyén egyház alkotm ánya.

Evangélikus egyházunk abban különbözik más 
egyházaktól, hogy a vallást és egyházat érdeklő ügyek
ben önállóan és szabadon intézkedik.

Ezt az önálló és szabad intézkedést önkormány
zatnak (autonómia) nevezzük.

Az evangélikus egyház alapja a család, ebből 
meríti minden erejét és hatalmát. Több család egyház- 
községet alkot, amelynek élén a lelkész és az egyház- 
felügyelő áll. Az ilyen egyházat anyaegyháznak nevezik. 
Leányegyház az, amelynek csak tanítója van. Fiókegy
ház az, amely sem lelkészt, sem tanítót tartani nem képes.

Az egyházközség élén álló lelkész és egyházfel
ügyelő hívják össze az egyháztanácsot (presbyterium) 
és a közgyűlést. Az egyháztanács tagjait (10—60) val
lásos és buzgó férfiak sorából a közgyűlés választja.

Alkot
mányunk
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A közgyűlés határoz mindazon ügyekben, amelye
ket az egyháztanács előterjeszt.

Mivel az evangélikus egyházban minden hatalmat 
a hívők gyakorolnak, minden igazi evangélikus ember
nek nemcsak joga, de kötelessége is, hogy a gyűléy’é- 
ken részt vegyen.

A hívők (egyházközségi tagok) részt vehetnek az 
istentiszteleteken; élhetnek az egyház kegyelmi eszkö
zeivel ; igénybe vehetik a lelkész és a tanító szolgálatát; 
választják a lelkészt, a tanítót, az egyházfelügyelőt és 
az egyháztanács tagjait, a közgyűléseken az egyház 
ügyeiben felszólalhatnak és szavazhatnak. De köteles
ségük az egyház terheiben is részt venni. (Egyházi adó.)

Több egyházközség egyházmegyét (esperesség) 
alkot. Az egyházmegye ügyeit az esperes és az egyház- 
megyei felügyelők vezetik. Kötelességük felügyelni az 
egyházmegye és egyházközségek tisztviselőire, az isko
lákra és az egyházak vagyonára.

Több egyházmegyéből alakúi az egyházlcerület. Az 
egyházkerület élén áll a püspök és a kerületi felügyelő, 
akik egyenlő joggal és felelősséggel kormányozzák és 
képviselik az egyházkerületet és annak összes ügyeit 
egyetértőleg intézik. A magyarországi evangélikus egyház 
négy kerületre oszlik. És pedig: a hányái egyházkerü
letre, a dunáninneni egyházkerületre, a dunántúli és a 
tiszai egyházkerületre. E szerint van négy püspökünk és 
négy kerületi felügyelőnk. Úgy az egyházmegyék, mint 
az egyházkerületek ügyeiket közgyűléseiken intézik el.

A magyarországi egyházközségek (és az ezekből 
alakult egyházmegyék és egyházkerületek) együtvéve egy
házegyetemet alkotnak. Az egyházegyetem ügyeit az egyete 
mes felügyelő és a hivatalra legidősebb püspök vezetik.
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Mindazon ügyek, amelyek az egyházközségi, egy
házmegyei és kerületi közgyűléseken elintézést nem 
nyertek, az egyetemes gyűlésen intézteinek el.

A magyarországi evangélikus egyháznak törvény
hozó gyűlése a zsinat. Zsinatot a király engedélyével 
az egyetemes felügyelő akkor hív össze, amikor azt az 
egyház érdeke kívánja. Mihelyt a zsinat törvényeit a 
király jóváhagyja, azt mindenki tisztelni és megtartani 
köteles. Nevezetesebb zsinataink voltak : a zsolnai zsinat 
(1610), a szepesváraljai zsinat (1614), a rózsahegyi 
zsinat (1707), valamint az 1790—91 és 1890—93-ik 
évben Budapesten tartott zsinatok.

Mostani püspökeink:
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök Budán.
Dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök Balassa

gyarmaton.
Gyurátz Ferenc dunántúli püspök Pápán.
Geduly Henrik tiszakerületi püspök Nyíregyházán.

Kerületi felügyelők :
Dr. Zsilinszky Mihály nyugalmazott államtitkár 

a bányai egyházkerületben.
id. Laszkáry Gyula földbirtokos a dunáninneni 

egyházkerületben.
Véssey Sándor földbirtokos a dunántúli egyház- 

kerületben.
Szentiványi Árpád földbirtokos a tiszai egyház- 

kerületben.

Egyetemes egyház és iskolai felügyelő:
báró Prónay Dezső.
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