JEGYZETEK
Dr. LUTHER MÁRTON

Kis Kátéjához.
IRTA:

SOKORAY MIKLÓS.

KÉZIRAT GYANÁNT.

Ez a könyvecske Luther Kis Káté
jának megértését és megtartását
akarja elősegíteni; hiszen más
célja nem is lehet. Ezért legyen
fonál, amely mellett könnyűszerrel
járhat tanító, tanítvány. Tegye
élvezetessé e Káté tanúlását: amíg
a gyermeki agy ismereteinek min
den területéről egymaga keresgéli
össze a megfelelő bizonyítékokat,
példákat — már meg is fejtette a
Kis Káté értelmét!

BEVEZETÉS .
A z embernek egész életében arra kell töre
kednie, hogy üdvözüljön, vagyis Isten országába
jusson s ott örökké meg is maradjon!
A z üdvösségnek az útja részletesen és bő
ségesen a Bibliában van megírva. Röviden pedig
ár. Luther Márton Kis Kátéjában találjuk őszszefoglalva.
A Kis Káté a Bibliának legfontosabb taní
tásait foglalja össze úgy, hogy azt bárki köny nyen megértheti és meg is tanulhatja.
A k is Káté öt részből áll;
/ . A Tízparancsolat;
II. A Hiszekegy ;
III. A M iatyánk;
IV. A szent keresztség szentsége;
V. A z ú r szent vacsorája.
A Kis Káté végére még szép imádságok
és intések is vannak o d a f ü g g e s z t v e ,
azért ezt a befejező részt „Függelék“-nek ne
vezzük.
Ének: 436. Keressétek serénységgel. . .
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A TÍZPARANCSOLAT.
A Tízparancsolatot Isten törvényének is nevezzük,
mert benne rendeli el az Úr, hogy mit kell cselekednünk
és mit nem szabad tennünk.
A Tízparancsolat ugyan minden embernek szól,,
de Isten azt a kiválasztott zsidó nép útján adta nekünk.
A Sinai hegyen Mózes, a zsidók vezére Istentől
két kőtáblát kapott: ezeken volt a Tízparancsolat. Az
első táblán három, a másodikon hét. Az első három
parancsolat szól az Isten iránti —, a többi hét paran
csolat pedig magunk és embertársaink iránti kötelessé
geinkről.
É nek: 357. Isten felséges adománya . . .

Az első parancsolat
Az egy igaz Istenről szól.
I. Vétkezik az első parancsolat ellen az, akinek
más Istenei vannak.
Az egy igaz Istenen kívül ugyan nincsen más Isten,
de az emberek sokszor Istennek tesznek meg valamit,
ami nem is az. Az ilyen embereket pogányoknak, bál4

ványimádóknak nevezzük. Pl. imádják a napot, csillago
kat, embereke*, állatokat, képeket szobrokat, egyes ter
mészeti tárgyikat, stb. Izrael népe is sokszor elfordult
Istenétől és különféle bálványokat imádott, pl. az arany
borjút a pusztában. Most is igen sok bálvány-imádó él
még e földön Ezeknek megtérítésén a hittérítők vagy
misszionáriusok fáradoznak.
Mi keresztyének is gyakran bálványimádásba esünk
•és vétkezünk az első parancsolat ellen. Pl. mikor erőnk
ben, egészségünkben, okosságunkban elbizakodunk,
(Góliát) mikor csak testünkkel törődünk, lelkűnkkel oedig nem ; mi^or csak a külső cifrálkodást, öltözködést
•szeretjük; pénzünk vagy hasunka mindenünk. (Gazdag
ifjú Judás)
II. Megtartja az első parancsolatot az, aki Istent
mindennél jobban féli, szereti és Őbenne bízik.

Féli az Istent az, aki fél tőle. Vannak olyanok,
akik azért félnek Istentől, mert megbünteti őket. így fél
a rossz szolga is ura korbácsától. Ez a szolgai félelem.
Ellenben a jó gyermek nem a veréstől való félelmében
nem tesz rosszat, hanem azért tartózkodik a bűntől,
hogy a bűn elkövetésével szüleinek fájdalmat ne okoz
zon Iyy tesz a jó keresztyén emberis, így féli az Istent.
Ez a gyermeki félelem, vagyis a helyes istenfélelem.
Mindennél jobban az féli az Istent, aki bármilyen sor
sot eltűr inkább, csak Istennek bánátot ne okozzon,
(így tett József is.)
Szereti az Istent az, aki kész is bebizonyítani
szeretetét. Akit szeretünk, azzal szívesen vagyunk együtt,
azt látni, hallani akarjuk és megtesszük kívánságait (Lám
Ábrahám fiát is kész lett volna feláldozni Is'ennek.) Ha
pedig őt bántják, életünk árán is megvédelmezzük. Aki
Istent mindennél jobban szereti, az mindenekelőtt pa
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rancsaira hallgat és Istenéért meghalni is kész, ha kell,
mint a vértanuk.

Bízik Istenben az, aki tőle vár minden jót. Bi
zalma akkor sem hagyja el, ha nyomorúságba, beteg
ségbe, bajba jut. Ha mindenki elhagyna is a világon,
Isten nem hagy el soha! (Jób. Dávid)
Aki az első parancsolatot megtartja, az a többi
parancsolattal is könnyen megbirkózik, mert a többi
parancsolat mind az elsőből következik Ezért kezdi a
Kis Káté minden parancsolat magyarázatát így: „Istent
féljük és szeressük.“
Ének: 11. Jehova csak . . .

A második parancsolat
Isten nevéről szól.
Istennek tulajdonképen nincs külön neve,
csak egy Isten van s ha ezt a szót mondjuk
mindjárt tudjuk kiről van szó. Aki az Isten szót
legesen és haszontalanul emlegeti, az vtszi hiába
nevét.

mert
Isten,
feles
isten

I. Vétkezik a második parancsolat ellen az, aki
Isten nevével átkozódik, esküdözik, igéz, hazudik és csal.

Átkozódik az aki magának vagy másnak rosszat
kiván Istentől, pl. ilyesmit mond: verje meg az Isten!
Az Istentől csak jó származik, azért még azoknak is
csak jót szabad kívánnunk, akik bántanak minket. —
Átkozódás a káromkodás is.
Aki esküszik, az a mindenütt jelenvaló és min
dentudó Istent hívja tanuúl, hogy amit tesz, vagy mond,.
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az igaz. Esküdni csak igen fontos esetekben szabad, pl.
házasságkötéskor, hivctalbalépéskor, a bíróság élőit Esküdözni a mindennapi életben sohasem szabad. Né
melyeknek igen rossz szokása, hogy minduntalan ilyesmi
szalad ki a szájukon: Isten bizony! Az igaz ember
mindig igazat mond nincs szüksége tehát az esküdözésre. Vétkeznek még az esküvel, akik hamisan esküsz
nek és az esküszegők.
Igéz Isten nevével az, aki rendkivüli vagy babo
nás dolgokat visz véghez úgy, mintha a hozzá való erőt,
képességet Istentől kapta volna. így cselekesznek pl. a
halottidézők, a szellemidézők; a kártyavetők; akik szem
mel akarnak megverni, megrontani valamit; a ráolvasók;
a varázslók Vétkezik az is, aki ezeknek hisz, vagy
ilyenekre hallgat.
Hazudik az, aki mást mond, mint amit cselek
szik, vagy ami igaz. A hazugság igen gyakori bűn.
Isten nevével főkép az hazudik, aki magát vallásos, jám
bor embernek mutatja de titokban sok rosszat cselek
szik. Ezek a képmutatók; Jézus a farizeusokat, a magu
kat vallásosnak feltüntető zsidókat nevezte így.
Csal az Isten nevével az, aki Isten nevében kér,
koldul, cselekszik vagy tenni akar valamit és a kapott
segítséget aztán másra, talán éppen rosszra használja fel.
II. Megtartja a második parancsolatot az, aki Istent
minden szükségében segítségül hívja, imádja és hála
adással dicsőíti.
Minden szükségünkben akkor hívjuk segítsé
gül Istent, ha úgy teszünk, mint Jézus, aki fontos és
nevezetes cselekedetei előtt az égre tekintett és Isten
segítségét kérte. Nekünk minden munkánkat Isten ne
vében kell kezdenünk és végeznünk, nem pedig csak
akkor kiáltani Istenhez, amikor bajban vagyunk.
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Imádjuk is Istent, mert aki segít a szükségünk
ben, dolgainkban, annak hálával és köszönettel tarto
zunk. Kéréseinket, köszönetünket pedig iegszebben imád
ságban mondhatjuk meg Istennek. Azért minden dol
gunkban imádkozzunk.
Hálaadással akkor dicsőítjük az Istent, ha a mi
imádkozásunk olyan lesz, mint egy kedves, szép ének,
amelyet mindig örömmel énekelünk
É n ek : 6. Ó felséges Úr, mi k eg y es. . .

A harmadik parancsolat
Az ünnepnap megszenteléséről sz ó .
Az embernek dolgoznia kell, hogy megélhessen.
Aki pedig dolgozik, annak pihennie is kell. Isten ezért
pihenő napot is rendelt. Ilyenek a heti pihenő nap és
az ünnepek. A zsidók heti pihenő napja a szombat, a
mohamedánoké a péntek, a keresztyéneké a vasárnap.
A vasárnap a hét első napja: Jézus a hét első napján
támadott fel Szombat a hét utolsó napja, Isten ezen a
napon pihent meg a teremtés után. A pihenés a mi
testünket is felfrisíti de ép így lelkűnknek is szüksége
van pihenésre és felüdülésre. Lelkünk egyedül Istennél
tud megpihenni, ezért a pihenő- és ünnepnapot Isten
igéjével kell megszentelnünk.
I. Vétkezik a harmadik parancsolat ellen az, aki
Isten igéjét és annak hirdetését megve i.
Ezt cselekszik azok. akik ünnepnapon is úgy dol
goznak, mint hétköznapon. Természetesen a halasztást
nem tűrő munkái nemcsak szabad, de el is kell végezni.
Pl. tűzvész, árvíz, baleset, szerencsétlenség alkalmával.
A vasutasok' postások, katonák stb. ünnepen is dol
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goznak és őrködnek. El kell végezni ünnepnap a sze
retet könyörülő munkáját is. Jézus is gyógyított ünnep
nap. A kórházakban, szeretetházakban, betegágy mellett
sem szünetelhet a munka, amely a szenvedők baját
enyhiti.
A harmadik parancsolat ellen vétkezik az is, aki
henyéléssel lustálkodással tölti az ünnepet, vagy aki
evés-ivás, vigadozás, zajos örömök szórakozó napjának
tekinti az ilyen napot. — Ezekkel együtt vétkezik a
templomkerülő is.
11. Megtartja a harmadik parancsolatot az, aki
Isten igéjét szentnek tartja, örömest hallgatja és tanulja.

Szentnek tartjuk Isten igéjét azért, mert az a
szent Istennek szava beszéde.
Épen ezért azt örömest hallgatjuk is. Isten igé
jét a lelkész, vagy lelkipásztor hirdeti a templomban az
istentisztelet alkalmával. Szent dologról lévén szó a
temp'omban illendő módon kell viselkedni. Tartsuk szem
előtt a következőket: Tiszta ruhában menjünk temp
lomba. Soha e\ ne késsünk. Vigyünk mugunkkal éne
keskönyvet. Úgy foglaljunk helyet, hogy az előbb vagy
később jövőket ezáltal meg ne zavarjuk. Ne társalog
junk, ellenben figyelmesen hallgassuk az orgona szavát,
buzgón énekeljünk és imádkozzunk a gyülekezettel. Hall
gassuk illő figyelemmel az Ige magyarázatát és azt
alkalmazzuk magunkra. Maradjunk az istentisztelet vé
géig. A hallottakon gondolkodjunk és azt megtartsjuk. A
templomba való bemenetelkor és kijövetelkor lehajtott
fejjel fohászkodjunk Istenhez.
Az istentisztelet rendszeresen vasár- és ünnepna
pokon tartjuk. Az egy esztendőben, vagyis az úgyneve
zett polgári év-ben előforduló vasárnapok, és ünnepek
alkotják az egyházi esztendőt. A polgári év január
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1-tői december 31-ig tart. Az egyházi év beosztása pe
dig ez: két fél- re osztjuk az egyházi esztendőt. Az első
fele az ünnepes, második fele az íinnepnélkűli félév.
Az ünnepes félévben három ünnepkört különböztetünk
meg: a karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi ünnepkört.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek ünnepkörét.
A karácsonyi ünnepkörrel kezdődik az egyházi
esztendő és pedig Advent első vasárnapjával, amely
november utolsó, — vagy december első vasárnapjára
esik. Összesen 4 ádventi vasárnap van. (Advent azt je
lenti : eljövetel; Krisztus eljövetele.) Dec. 25-én és 26-án
van Karácsony, Krisztus születésének ünnepe. Nyolcad
napra Új-év: ez Jézus nevenapja és a polgári év kez
dete. Jan 6-a Vízkereszt: a napkeleti bölcsek ünnepe. —
Ezután kezdődik a húsvéti ünnepkör, a Vízkereszt
utáni vasárnapokkal. Ezek száma lehet 2—6, aszerint,
hogy Húsvét előbb vagy utóbb esik. Húsvét pedig esik
a tavaszi (márc. 21 éré következő) első holdtölte utáni
vasárnapra, tehát eshetik márc. 22-től április 25 ig. A
vízkereszt utáni vasárnapokra következik Hetvened, Hat
vanad, és Ötvened vasárnap, mert körülbelül ennyi
nappal esnek Húsvét előtt Azután jön a 6 böjti vasár
nap. Böjt Jézus szenvedésére emlékezteti A hatodik
böjti vasárnap neve Virágvasárnap, ezen a napon vo
nult be Jézus virágok között Jeruzsálembe. Ezzel a nap
pal kezdődik a nagyhét. Nagycsütörtökön szerezte
Jézus az Úrvacsorát. Nagypénteken feszítették keresztre.
Ez a mi legnagyobb ünnepünk. Húsvétvasárnap és
Húsvét hétfő Jézus feltámadásának az ünnepe. Ezzel
végződik a böjt. Húsvét után 5 vasárnap van, de ez a
40 napi idő már az öröm ideje. A Húsvét utáni negy
venedik napon van Áldozócsütörtök, Jézus mennybe
menetelének ünnepe. — Áldozócsütörtök után van 1
vasárnap (exandi) s ezzel kezdődik a pünkösdi ünnep
kör. Ehhez egy hétre, vagy Áldozócsütörtökhöz 10 napra
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Húsvéttól számítva pedig 50 napra van Pünkösd va
sárnap, azután Pünkösd hétfő, a Szentlélek kitöltésé
nek ünnepe. Pünkösd után van Szentháromság va
sárnapja, az Atya-, Fiú- Szentlélek, háromságos Isten
ünnepe. Ezzel záródik az egyházi esztendő ünnepes
fele. — Az ünnepnélküli félév vasárnapjait Szenthá
romság utáni vasárnapoknak nevezzük. Számuk 23 —
27, amint Húsvét korábban vagy későbben van. Ebben
a félévben néhány emlékünnepet szoktunk megtartani:
az aratási hálaadó ünnepet az ősz elején és otóber
31-ét, a reformáció emlékünnepét. Újabban nemzeti ün*
nép augusztus 20. I. István magyar király név, napja.
Isten igéjét tanulnunk is kell, tehát a templo
mon kívül is foglalkozunk vele. Isten igéjét tanuljuk az
iskolában, minden jó keresztyén pedig naponta otthon
olvassa a Bibliáját, sőt a család maga is gyakran házi
istentiszteleteket tart.
Aki az elmondottak szem e’őtt tartásával szentel1
meg az ünnepnapot, az pihent igazán.
É nek: 289. Örül mi szívünk . . .

A negyedik parancsolat.
Szüléink és uraink tiszteletéről szól.
Szüleiktől nyerik éle ükét a gyermekek. Együttvéve
családot alkotnak. A csal dhoz tartoznak még a roko
nok, sőt a cse édek is. A családokból tevődik össze a
nemzet, nemzetekből az emberiség.
A család fenntartói és urai a szülők. Isten után1
nekik köszönhetünk legtöbbet: ezért feltétlenül tisztel
nünk kell őket.

Éppen így a nagyobb családban, a nemzetben is
rendet kell tartani, erre valók a feljebbvalók, egyházi
és világi hatóságok. Legfőbb közöttük az állam feje kor
Hiányzója. Ezek is uraink, nekik is tisztelettel tartozunk.
I. Vétkezik a negyedik parancsolat ellen az, aki
szüleit és urait megveti és haragra ingerli.
Megveti szüleit és urait az, aki engedetlen velün
szemben, aki hanyag, dacos, hazug és civakodó. Olyan
pl. aki jobb sorba jutva szégyenli szegény és tudatla
nabb szüleit. Aki fellázad törvényes ura, felsőbbsége
ellen. Igazi keresztyén ilyesmit sohse tehet. (Absalon.)
Haragra ingerli szüleit és urait az, aki őket
bármilyen formában megveti és parancsaiknak ellene
szegül. A szülők és urak haragjukban megbüntetik az
ellenszegülőt.
II. Megtartja a negyedik parancsolatot az, ak*
szüleit és urait tiszteli, becsüli és szereti, nekik szolgál
és engedelmeskedik.
Tiszteli szüleit és urait az az ember, aki még
emléküket is szeretettel őrzi, szíve szerint gondol rájuk
és nemcsak a vér vagy bér köti hozzájuk, hanem az
igazi szeretet is.
Becsüli őket akkor, ha egész életével megbecsü
lést, becsületet szerez nevüknek, nem hoz reájuk szé
gyent. (József.)
Szereti szüleit és urait az, aki szeretetét tettek
kel tudja bizonyítani, amikor erre szükség van.
Szolgálhat szüleinek és urainak már a kis gyer
mek i s ; de igazi szolgálatot felnőtt korunkban azzal
tehetünk, hogy öreg szüléinkről illő módon gondosko
d u n k : (Jézus még a keresztfán is gondoskodott any
járól.) polgári kötelességeinket pedig híven teljesítjük.
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Engedelmesek akkor vagyunk szüléinknek és
urainknak, ha parancsolataikat híven megtartjuk, ked
vükbe járunk és tanácsukra még felnőtt korunkban is
hallgatunk. (A 12 éves JézusJ
Ám ha a szülők vagy urak Isten akaratával ellen
kező dolgokat kívánnak tőlünk, akkor inkább kell Isten
nek engedelmeskedni, semmint az embereknek.
Isten nemcsak gyermekektől és szó gáktól kéri
számon tetteiket, hanem a szülőktől és uraktól is.
Ének : 469. Szent neved magasztalom . . .

Az ötödik parancsolat.
Az élet elvételéről szól.
Élete van embernek, állatnak, növénynek. Öl az,
aki kioltja az életet. Ezt cselekszik a gyilkosok és az
öngyilkosok. (Kain, Judás.)
I. Vétkezik az ötödik parancsolat ellen az, aki
felebarátjának vagy önmagának testében kárt vagy fáj
dalmat okoz.

Kárt okoz az, aki megrongálja aláássa egészségét
másnak vagy önmagának. (Dohány, szeszes ital, sa
nyargatás, stb.) Aki testét vagy akár lelkét bármilyen mó
don túlerőlteti, (Sport, munka, állatkínzás) vagy máso
kat pl. agyondolgoztat, agyon hajszol.
Fájdalmat okoz, aki bajt, keserűséget, szenvedést,
hoz ránk vagy másokra. így tud ölni pl. a búslakodás,
harag, szívtelen beszéd, szüleinek csak keserűséget
okozó gyermek. (Absaolon )
II. Megtartja az ötödik parancsolatot az, aki fele
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barátjának meg önmagának is minden testi szükségé
ben segítségére és javára van.
Segítségére vagyunk önmagunknak, ha állan
dóan vigyázunk magunkra és idejekorán elejét vesszük
minden bajnak. Hogy másoknak hogyan kell segítsé
gére lenni bajukban azt az Irgalmas samaritánus-ról
szóló jézusi példázatból igen jól megérthetjük.
Minden téren segítséget kell nyúj'ani felebarátaink
nak; a keresztyénség szelleme azért teremtette m g a
kórházakat, mindenféle segítő intézeteket,, missziókat.
Mindezzel javára vagyunk embertársainknak,
magunknak. (Ábrahám és Lót elválása) — Az állatok
és növényekkel szemben is az ötödik parancsolat értel
mében viselkedjünk, s így mozdítjuk elő mindeneknek
javát (állatkínzás.)
Ének : 443. Aki azt állítja. . .

A hatodik parancsolat.
Felebarátaink és magunk tiszta és erkölcsös életéről szól.

I. Vétkezik a hatodik parancsolat ellen, aki pa
ráználkodik.
Paráználkodik az, aki rosszat és csúnyát gondol
mond, vagy cselekszik.
II. Megtartja a hatodik parancsolatot, aki szavai
ban és cselekedeteiben tiszta és szemérmes és aki hi
testársát szereti és megbecsüli.
Szavaiban és cselekedeteiben tiszta az, aki a
rosszat, a bűnt nemcsak nem gondolja, mondja vagy
■cselekszi, de ahol ilyesmire alkalma volna, onnét azon,14

rial távozik, elmegy. Ocsmány beszéd, rossz társaság
nem kell az ilyennek. (Rósz könyvek, képek.)
Aki szemérmes, az a bűnnek gondolatára is mind
járt elpirul és úgy érzi szégyenében a föld alá sülyed.
(József.)
Hitestársak a férj és feleség. Házastársaknak is
hívják őket. A házasságot Isten rendelte, mikor Évát
feleségűi adta Ádámnak.
Ahol szeretik egymást a hitestársak ott bé
kesség és boldogság van a családban.
Ahol a hitestársak megbecsülik egymást egész a
halálig, ott helyes családi eletet találunk.
Ezért kell a házasságot Isten nevében kezdeni és
folytatni. (Az esketés.)
É n ek : 495. Ifjúságom terem tője. . .

A hetedik parancsolat.
Felebarátunk és a magunk vagyonáról szól.
Vagyonnak nezezzük azokat a földi javakat amelyek
életünk fenntartásában segítségünkre vannak. Ilyenek
pl. az étel, ruha, ház, föld, pénz, idő, tehetség.
I. Vétkezik a hetedik parancsolat ellen az, aki fele
barátjának pénzét vagy vagyonát elveszi, hamis áruval
vagy csalással eltulajdonítja.
Aki más pénzét vagy vagyonát elveszi az tol
vaj, aki erőszakkal veszi el ?z rabló. Aki csak egy
gombostűt vesz is el, már tolvaj. (Talált tárgy!)
Hamis árúval úgy lehet eltulajdonítani, ellopni
más vagyonát, hogy rossz mértéket használunk, hogy
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felebarátunknak tudatlanságára, hozzá nem értésére szá
mítva drága pénzért rossz portékát adunk el. (Orgazda.)
Csaló az, aki a munkásnak a kialkudott és meg
dolgozott bérét nem adja meg, vagy abból levon, aki
a kezelésére bízott pénzt másra költi vagy megszökik
vele. — De éppen így csal és lop, aki idejét rossz
dolgokra pazarolja, aki kerüli a munkát és másoktól
koldul, amikor maga is dolgozhatna, aki nem tanul!
(Hamis sáfár, könnyelmű adósság csinálás)
II. Megtartja a hetedik parancsolatot az, aki fele
barátját támogatja, hogy vagyonát megőrizhesse és meg
élhetését javíthassa.
Felebarátunk iránt legyünk szívesek és szolgálatkészek. Segítsünk rajta bajban, veszedelemben, el ha
gyatottságában. Buzdítsuk, de támogassuk is szóval,
tettel tehetségünk és erőnk szerint.

Vagyonát így őrizheti meg.
Megélhetését így javíthatja.
És hogy mindebben segítségére lehessünk, őrizzük
meg mindenekelőtt a magunk vagyonát, használjuk ki
időnket, erőnket, tehetségünket. Legyünk szorgalmasak,
takarékosak és tanuljuk meg vágyainkat mérsékelni Így
aztán nem irigyeljük a gazdagot viszont annak sem
lesz kedve lenézni a szegényt. (Aki nem dolgozik, ne
is egyék!)
$ n e k : 453. Gyorsan folyó id ő m e t. . .

A nyolcadik parancsolat.
Felebarátunk és magunk becsületéről szól.
Becsülete annak van, aki kötelességét híven telje—
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siti. Épen ezért becsületünket senki el nem veheti, csak
mi magunk dobhatjuk el magunktól, ha nem teljesítjük
kötelességünket.
I. Vétkezik a nyolcadik parancsolat ellen, aki fele
barátját hazugságba keveri, elárulja, kisebbíti, rossz hí
rét költi.
Hazugságba keverni valakit, annyit tesz, mint
róla vagy neki olyat mondani, ami nem igaz. Ez nem
csak felebarátunknak árt, önmagunk becsületét tesszük
tönkre vele legelőször. Hazudni igen tudnak az embe
rek, ami bizony bűn. (A pásztorfiu és a farkas.)
Elárulja felebarátját vagy magát az, aki olyan
dolgokat beszél ki, amilyenekre semmi szükség sincs.
Áruló az árulkodó is, aki minden haszontalan dologgal
panaszra megy, hogy a másik büntetést kapjon. Áruló
az is, aki a bíróság előtt hamisan tanúskodik, vagyis
hamis tanúbizonyságot tesz. (Judás.)

Kisebbítünk valakit akkor, ha csak a rossz tu
lajdonságait emlegetjük és emeljük ki, de a jó tulaj
donságait szándékosan elhallgatjuk. (Az ócsárlók.)
Rossz hírét költjük felebarátunknak vagy önma
gunknak akkor, ha pletykálkodunk, vagyis mást meg
szólunk. Ha pedig olyasmit fogunk rá, ami nem igaz,
akkor rágalmazzuk őt. Nagyon sokan szeretik a pletykát.
II. Megtartja a nyolcadik parancsolatot, aki fele
barátját merni, jót mond róla és mindent javára ma
gyaráz.
Menti felebarátját az, aki védelmére kel, mihelyt
rosszat mondanak róla. (Igazi barátság.)
Jót mondjunk mindenkiről. Inkább semmit se
szóljunk, ha jót mondani nem tudunk.
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Mindent javára magyarázunk felebarátunknak
akkor, ha előbb a jót vagyunk hajlandók elhinni róla,
nem pedig a rosszat. Bizony a legtöbb ember fordítva
cselekszik, sőt akárhányszor a jóból is rosszat ma
gyaráz ki.
Sokan azt gondolják, ha elvesztegetik becsületüket,
azt párbajjal, hősködéssel visszaszerezhetik, pedig té
vednek mert a becsületet csak a hű kötelességteljesités
adhatja meg az embernek.
Ének : 464. Add Uram, az igazságnak . . .

A kilencedik parancsolat
a megkivánás bűnéről szól.
Az emberek sokszor többre becsülik más tulajdo
nát, mint a magú ét, azért azt megkívánják és azt sze
retnék, ha az övéké lehetne. Ilyenkor a megkivánás is
bűnné lesz, mert roszzra csábít.
I. Vétkezik a kilencedik parancsolat ellen az, aki
felebarátjának házára vagy örökségére álnokúl törekedik,
vagy azt az igazság színe alatt eltulajdonítja.
Álnokúl elvenni annyit tesz, mint alattomosan,
nem igaz úton elvenni felebarátunktól azt, ami az övé.
így cselekesznek a rossz testvérek, rokonok, akik el
akarják venni házunkat, birtokunkat, vagyonúnkat, holott
tudják, hogy az jogosan minket illet. (Jákob az első
szülöttségi jogot.)
Igazság színe alatt teszik ezt a bűnt azok, akik
úgy tüntetik fel a dolgot, mintha nekik volna igazuk.
II. Megtartja a kilencedik parancsolatot az, aki
felebarátjának segítségére és szolgálatára van, hogy ja
vait megtarthassa.
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Segítség és szolgálat ilyen esetben jól esik ne
künk is, mi is segítsünk hát másokon.
A megkívánás bűne ellen véd a megelégedés. (Ki
kevéssel be nem é ri. .. )
É nek; 457. Lelkem vigyázz serényen . . .

A tizedik parancsolat
is a megkívánás bűnéről szól.
Aki mindig a másé után kívánkozik, az végül még
felebarátjának a boldogságát is szeretné a magáévá tenni.
I. Vétkezik a tizedik parancsolat ellen az, aki
felebarátjának feleségét, cselédségét, vagy barmát el
idegeníti, erőszakkal elvonja, vagy hűtlenségre csábítja.
A feleség, cseléd, barom hozzátartozik a ház
jólétéhez. Elidegenítjük őket felebarátunktól, ha megutáltatjuk velük őt és azok szeretnék otthagyni mi
érettünk előbbi helyüket, ahol mindent meguntak már.
Erőszakkal úgy vonjuk el őket felebarátunktól,
ha állandó veszekedést szítunk a házban; ha őket meg
szöktetjük és azután a magunk szolgálatára alkalmazzuk,
(pl. egy szép kutyát)
Hűtlenségre akkor csábítjuk őket, ha magunkhoz
édesgetjük, szoktatjuk jobb bér, hízelgés stb. által, úgy
hogy otthon elhanyagolják kötelességüket.
II. Megtartja a tizedik parancsolatot az, aki azon
van, hogy felebarátjának felesége, cselédsége, barma
nála megmaradjanak és kötelességüket teljesítsék.
A bűnös veszedelemre figyelmeztetni a rossz útra
készülőket nemcsak szabad, de kötelesség is.
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Intsünk mindenkit, hogy kötelességét teljesítse,
akkor Isten áldása lesz rajta.
É n ek : 465. Az ártatlan tiszta öröm . . .

A 10 parancsolat befejezése.
A jó Isten a tíz parancsolatnak szigorú megtartá
sát követeli tőlünk.
I. Aki ne<n tartja meg ezeket a parancsolatokat,
azt Isten megbünteti. Igaz bizony, hogy a szülők vétké
ért még az unokák, szépunokák, dédunokák harmad és
negyed sorban, ízben is megbünhődnek, szenvednek.
Sok család nyomorúsága, betegsége az elődök bűnére
vezethető vissza: pl. iszákosságra, paráznaságra, tékoz
lásra.
II. Akik megtartják Isten parancsolatait, azok ke
gyelmet kapnak tőle, boldogok lesznek, jól lesz dolguk
és maradékaik is megérzik magukon az Isten áldását.
Sajnos, magunkról tudjuk, hogy a 10 parancsola
tot mennyire nem tartjuk meg, nem tudjuk megtartani.
Isten büntetését tehát megérdemeljük. Isten azonban
nem akarja, hogy meghaljunk, elpusztuljunk bűneink
ben, mert úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött
fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen,
hanem örök életet vegyen.
Ének: 325. Én Istenem, én bűnös e m b e r ...

A 10 parancsolatot ebbe a 2 parancsolatba foglal
hatjuk össze: (Máté 22, 37—39.)
Szeresd az Úrat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből.
Szeresd felebarátodat, mint magadat.
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II.

A HISZEKEGY.
A Hiszekegy egy hitvallás, mert benne és általa
valljuk meg, hogy mit hiszünk. Ennek a hitvallásnak
többféle neve van. Hiszekegy-nek azért nevezzük, mert
igy kezdődik : Hiszek egy Istenben . .. Nevezzük még
Apostoli hitvallás-nak is, mert az apostolok is ilyen
formán vallották meg hitüket. Nevezzük Keresztyén
hitvallás-nak is, mert ami ebben írva van, azt minden
keresztyén embernek hinnie és vallania kell.
A Hiszekegynek három része, három ága van, mert
a mi hitünk is három ágú. Vagyis hiszünk az Istenben,
akit Atyának nevezünk; hiszünk Jézusban is, akit meg
Fiúnak nevezünk és végül hiszünk a Szendétekben,
akiről meg azt mondjuk, hogy ő az Atyának és a Fiúnak
a lelke És mégis azt állítjuk, hogy ez nem három Isten,
hanem csak egy. Isten csak egy van, de három külön
böző személyben mutatta meg magát az embereknek.
Azért mondjuk így: Istenben három személy van : Atya,
Fiú és Szentlélek. Ez az úgynevezett Szentháromság.
Mi tehát a Hiszekegy alapján hiszünk a Szentháromság
egy igaz Is‘enben, aki lényegében egy, de személyében
három.
Ének : 49. Mennynek, földnek teremtője . . .

Az első hitágazat.
A teremtésről.
Az első hitágazat az Atyáról és az ő munkájáról,
a teremtésről szól.
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•1. Ebben a hitágazatban a teremtő Istenről van szó,
azért tudnunk kell, hogy kicsoda, micsoda az Isten?!
Őt egyetlen ember sem látta még, nem is mondhatná
meg, hogy kicsoda az Isten. Azért nem is ismerhetnénk
meg Istent, ha ő maga meg nem ismertetné önmagát.
Isten maga mondotta meg, azaz kijelentette, hogy ő
van, létezik. Isten kijelentette magát: 1. a természetben,
2. a lelkiismeretben, 3, a világ történetében és saját
életemben, 4. Jézusban, az ő fiában, aki az Isten igéjé
ben a legvilágosabban beszél Istenről.
Isten igéjéből pedig megtudom, hogy Isten lélek
és szeretet. Olyan lélek, aki mindent szeretettel és
szeretetből végez. (Samáriai asszony)
Ha elgondoljuk Istennek tulajdonságait, akkor azt
is megtudjuk, hogy milyen az Isten. Istennek a követ
kező tulajdonságai vannak:
1. örökkévaló, azaz: neki sem kezdete nem volt,
se vége nem lesz.
2. mindennütt jelenvaló, azaz: mindenütt ott
van egyidőben, pl. a mennyben is, meg minden ember
szivében is.
3. mindentudó, azaz: ha mindenütt ott van, akkor
tud és lát mindent. Tudja a múltat, tudja a jövőt.
4. bölcs, azaz: mindent a leghelyesebben tesz.
5. mindeható, azaz: mindent megtehet, amit akar.
6. szent, azaz: a rossznak az árnyéka sincsen
benne.
7. igazságos, azaz: mindenkit egyforma mérték
szerint Ítél meg.
8. irgalmas, azaz; mindenkin segíteni akar.
9. tökéletes, azaz: akiben ilyen tulajdonságok
vannak, azt egyszóval tökéletesnek mondjuk.
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Istent Jézus nevezte el Atyának s azóta mi is ezt
az elnevezést használjuk.
2. Az Atyáról már most azt hisszük, hogy ő te
remtette a mennyet és a földet, vagyis az egész mindenséget. Isten hat nap alatt semmiből teremtette a vilá
got. Aki semmiből valamit létre tud hozni, az tud te
remteni. Erre egyedül Isten képes. Azért hiszem, hogy
Isten teremtett engem, minden teremtménnyel együtt.
Isten teremtette az embert és pedig saját képére és
hasonlatosságára ártatlannak és boldognak. Hanem az
ember nem sokáig maradt ilyen. A rossz, amit ördög
nek vagy sátánnak is mondunk, bűnre csábította az
első embereket, akik ezáltal bűnösökké lettek. Félni kezd
tek Isten haragjától, boldogságukat és ártatlanságukat
elvesztették; ezután már szenvedéssel lett tele az életük
és végül meg is haltak. Istenhez való hasonlatosságuk
ezáltal igen meghomályosodott. Azóta pedig az ő bűnük
már vele született minden emberrel: ez az eredendő
bűn ! A bűn miatt van a sok szenvedés a világon; ez
nemcsak az emberen, de az állaton és általában az
egész természeten meglátszik. Azért szenvednek a te
remtmények egymástól (földrengés, mérges növények,
betegség stb.) Végül a bűn miatt kell meghalni mind
annyiunknak. Mivel egy a sorsunk itt a földön, azért
becsüljék meg egymást Isten teremtményei, senkivel és
semmivel soha embertelenül ne bánjunk.
Isten az embert úgy teremtette meg, hogy a maga
erejével ezután már megélhessen; teste, lelke, tagjai és
mindene használható legyen megfelelő munkára. Isten
mindezeket a szerveinket napról-napra fenn is tartja,
megőrzi épségben erre a célra. A fenntartáshoz nekünk
is hozzá kell járulnunk azzal, hogy testünket állandóan
tisztán tartjuk, egészségben megőrizzük; lelkűnknek
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pedig minden tehetségét az adott körülményekhez ké
pest kiműveljük.
Életünk fenntartását még azzal is elősegíti a jó
Isten, hogy minket mindenféle jóval ellát, (feleség, gyer
mek, barom s tb ) Szükségletünkről és táplálékunkról
így mindennap bőségesen gondoskodik.
t
Hogy baj se zavarja meg életünket, minden vesze
delem ellem megoltalmaz és minden gonosztól megvéd
és megőriz. Pedig száz halál is leselkedik naponként
reánk, de Isten észrevétlenül elhárítja rólunk azt. «Más
kor meg megmutatja, hogy milyen nagy veszedelemből
szabadultunk meg. Gondoljunk arra, hogy egy kicsi
gyermeket mennyi baj érhetne, akárhogy vigyáznak is
reá, ha Isten is nem őrködnék felette. Isten sokszor a
rosszat is jóra fordítja, vagy kisebb bajjal hárít el ró
lunk nagyobb veszedelmet.
Tudjuk, hogy bűneink miatt semmi jót sem ér
demelnénk az Istentől, mégis mennyi jót cselekszik ve
lünk ! Igen, mert ő a mi szerető mennyei Atyánk!
Akitől a jót elfogadjuk, annak hálával tartozunk
érte. Isten iránti hálánkat azzal mutathatjuk meg leg
inkább, hogy sose feledkezünk meg tiszteletéről, dicsé
retéről. Szolgálatkészségünket pedig bizonyítsa az, hogy
parancsolatait mindenkor engedelmesen megtartjuk.
Ez bizonnyal igaz! Ezzel a 3 szóval fejezzük ki
még egyszer nyomatékosan, hogy a hitágazat a mi igazi
hitünk, amely szerint élni akarunk halálunk órájáig!
Ének: 1. D icsőség mennyben I s te n n e k ,..!
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A második hitágazat.
A megváltásról.
A második hitágazat Jézusról és az ő munkájá
ról, a megváltásról szól.
1. Hogy kicsoda a mi Megváltónk, azt megtudjuk
az ő nevéből és életéből.

Jézus az egyik neve, ami magyarul azt jelenti:
Szabaditó, Üdvözítő, Megtartó.
Krisztus a Megváltó másik neve. Ez a név görög
szó. Azt jelenti: felkent. Ugyanezt jelenti a használatos
zsidó: Messiás szó is.
Régente nagy méltóságokra jutott emberek fejét
olajjal kenték meg. Ma pl felkenés helyett megkoro
názzák a királyokat. Jézust Isten kente fel a megváltói
méltóságra, persze nem olajjal, hanem az ő Szendéiké
vel. Ebben a méltóságban Jézus próféta, aki tanította
Isten akaratát; főpap, aki állatok helyett magát áldozta
fel Istennel; király, aki uralkodik, kormányozza híveit.
A Káté szerint a Megváltó még Isten egyszülött
Fia nevet is viseli. Ha Isten fia, akkor maga a valósá
gos Isten, mert Isten fia csak Isten lehet és mint ilyen
az Atyától öröktől fogva született. Vagyis mindig volt
és mindig lesz!
Ő a mi, Úrunk. Éppen úgy, amint az Atya Istent
is nevezzük Úrunknak.
A Messiás elküldését Isten régen megígérte az
embereknek. Augusztus római császár idejében született
Jézus a betlehemi istálóban. Szülei József és Mária
voltak. Gyermekkora Názáretben telt el. H trmincéves
korában megkereszteltette magát Keresztelő Jánossal;
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majd 12 tanítványt választott maga mellé s tanítani
kezdett Isten országáról. Tanítását életével és csodákkal
bizonyította. Bejárta az országot, többször megfordult
Jeruzsálemben is. Mintegy három évig tanított, amikor
a zsidó főpapok éjjel elfogatták s Pontius Pilátussal, a
római helytartóval halálra Ítéltették. Pénteken feszítették
keresztre római szokás szerint. Egyik követője elkérte
Jézus holttestét s még akkor este egy sziklasirba
helyezte. Harmadnap reggelig maradt ott az Úr. Lelke
ezalatt azokhoz szállt, akik az ő születése előtt haltak
meg, hogy nekik is megmondja Isten akaratát. Követői
vasárnap reggel keresték a sírban a holttestet, de nem
találták ott, mert feltámadott. Majd többek előtt meg is
jelent. Tanítványaival is érintkezett s a feltámadása
utáni 40. napon szemük láttára felemelkedett a menynyei dicsőségbe. Egyszer majd visszajön Ítéletet tartani
az egész világ felett.
Jézus az Isten fia, amikor emberré lett, megalázta
magát, mert az isteni dicsőségből a földre jött. Ez a
megaláztatás állapota, amely születésétől eltemetteté
séig tart. Az atya aztán felmagasztalta Jézust, vagyis
újra egészen Istenné tette. Ez az állapot a pokolraszállással veszi kezdetét.
Jézus Isten fia volt, tehát valóságos Isten ; de mint
Szűz Mária gyermeke meg valóságos ember volt. Hogy
ilyen legyen, arra azért volt szükség, mert az Istent
csak Isten, vagyis Jézus ismertethette meg velünk; vi
szont ember meg azért volt, mert embert csak a másik
ember értheti meg.
2.
Jézus, az Isten-ember munkája az, hogy mink
megváltott.
Az emberek élete sok bűnük miatt hasonlít a régi
rabszolgák életéhez, akik rabtartójuktól nem szabadul
hattak meg halálukig. Egy esetben lehettek csak szabad
26

emberekké, ha valaki kiváltotta őket a rabságból sok:
pénzért. Mi is igy vagyunk. A bűn, az ördög, olyan
mint egy rabtartó úr, mi pedig a szolgái vagyunk. Soha
meg nem szabadulhatnánk hatalmából, még halálunk
után is pokolra jutnánk, ha Krisztus meg nem szabadí
tott volna minket ebből az állapotból. Megszabadított
hogy ne legyünk a bűn szolgái, hanem az ő követői. Nempénzt fizetett értünk, mert azzal a bűn hatalmából
kiváltani senkit nem lehet. Önmagát adta úgy, hogy
ártatlanul szenvedett és meghalt mindnyájunkért. Mi
tehát most már nem vagyunk kőtelesek szolgálni a
bűnnek; ellenben hálából és szeretetből szolgáljunk
Krisztusnak úgy, hogy ártatlan és igaz életet élünk.
Akkor boldogok is leszünk.
Hogy mindez így van, azt bizonyítja Jézus fel
támadása és mennybemenetele s felettünk való örökös
uralma.
Rá is mondjuk, „ez bizonnyal igaz,“ mert Krisztus
nélkül a bűnből sose szabadulhatnánk meg. Ezt tapasz
talásból jól tudjuk.
Ének : 174. Krisztus ártatlan bárány . . .

Harmadik hitágazat.
A megszentelésről.
A harmadik hitágazat a Szentiélekről és annak munká
járól, a megszentelésről szól.
1. A Szentlélek Istennek és Jézusnak lelke. Krisz
tus mennybemenetele után maga helyett küldötte eF
vezérül tanítványainak az első Pünkösd napján. Azóta
láthatatlanul állandóan közöttünk munkálkodik a Szent
lélek.

A Szentlelket azért küldte el Jézus, hogy elvezes
sen bennünket az igaz hitre. Ugyanis saját értelmünkkel
-vagy erőnkkel nem tudnánk Jézus Krisztusban hinni,
sem őhozzá eljutni. Erre a Szentlélek segít el minket
ágy, hogy meghív az evangélium által. (Királyi menynyegző.) Ezért Kell szeretettel hallgatnunk, olvasnunk és
-tanulnunk az Isten igéjét, vagyis az evangéliumot. Saj
nos igen sokan nem hallgatnak erre a hívásra. Aki vi
szont hallgat a hívásra azt megvilágosítja a Szentlé
lek. (Saul.) A megvilágositott ember szomorúan látja,
hogy ő milyen bűnös, mennyit vétkezik naponta s emiatt
most fájdalmat érez. Akkor megvallja bűneit, bűn b án a
t i tesz, sajnálja, hogy vétkezett s szeretné ha többé
nem fordulna ilyesmi elő életében. Azért elhatározza,
hogy ezentúl Krisztus tanítása szerint igyekszik jobbá
Jenni. Hisz abban, hogy Jézussal ez sikerül is neki.
Jézusba veti minden bizodalmát, hiszen Jézus meghalt
'érte és Isten Jézus miatt már nem haragszik a bűnös
emberre, sőt az ilyen hívőt már igaznak tekinti, mintha
nem volna bűnös. Ez az Isten előtt való megigazulás.
.{Farizeus és Publikánus.) A megigazult ember a Szent
lélek segítségével igyekszik megmaradni új életében,
.amelyben újra születettnek, érzi magát. Ez a megszeniesítés. A meghívást, megvilágosítást, bűnbánatot,
megigazulást és megszentesítést együttvéve az üdvös
s é g rendjének nevezzük, mert legtöbbször ilyen sor
rendben következik el az ember jó útra térése. Gyö
nyörűen példizza a megtérést Jézus a Tékozló fiú c.
példázatában.
íme a Szentlélek így tart meg az igaz hitben;
így jutok majd üdvösségre. Tehát nem saját cseleke
detem, erőm által, hanem egyedül igaz hitem által.
2. A Szentlélek a maga ajándékait nem csak
egyedül nekem adja, hanem minden keresztyénnek fel-

kínálja, Ezért hiszünk egy keresztyén Anyaszentegyházatr
szenteknek közösségét. A Szenlélek által megszentelt
(ezért szentek!) emberek együttvéve alkotják az egy ker,Anyaszentegyházat. Ezt az egyházat máskép Éten országának is nevezzük. Az Isten országának tehát csak
a Szentlélek által megszentelt keresztyének a tagjai.
Sokan vannak azonban olyanok, akik mert meg vannak
keresztelve, már magukat igazi, szent keresztyéneknek
gondolják. Pedig ők csak névszerint keresztyének, a
valóságban nem. Bele tartoznak ugyan az egyházba,
de nem Isten országába, hanem csak abba az egyházba,,
amelyet a Szentlélek segítségével emberek szerveztek,
meg. Ez az egyház azért alakult, hogy abban a Szentlé.ek a keresztyének között működhessen. Az első
Pünkösdkor alapították meg a tanítványok az első ke
resztyén gyülekezetei, majd utána még igen sokat ala
pítottak. Ám az idők folyamán ezekből a gyülekezetek
ből álló kér. Anyaszentegyházat az emberek megrontot
ták. Emberi okoskodásokat kevertek Jézus szent taní
tásába Kb. 1000 évvel K, u. annyira megromlott már
a keresztyénség, hogy a hamis tanítás folytán két félre
szakadt az egyház. Egyik fele lett a görögkeleti vagy
röviden keleti egyház; a másik fele pedig a róm.
kát., vagy nyugati egyház. A nyugati egyházban 500
év múlva megint szakadás állott be. Akkor támadtak
ugyanis olyan férfiak (Luther,) akiknek sikerült a kér.
egyházat a téves tanításoktól megtisztítani és folytatni
Jézus tanítását ott, ahol az apostolok elhagyták.
így a történet folyamán több különféle kér. fele
kezet akakult. Már most ezek közül a felekezetek kö
zül abban valósúl meg legjobban az Isten országa,
amelyik Jézus tanítását tisztán és igazán hirdeti és au.
szentségeket Jézus rendelése szerint szolgáltatja ki. A
mi szent meggyőződésünk szerint ez az egyház az
evangélikus anyaszentegyház, mert a mi egyházunk
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egyenes folytatása az apostoli keresztyénségnek. Jézus
tanítását tisztán a Biblia alapján hirdeti s a szentsége
ket is Jézus rendelése szerint osztja ki, amint az a Bib
liában rendelve van. Ezért ev. egyházunkhoz mindha
lálig nagy szeretettel ragaszkodnunk kell, hiszen az
tanítja legigazabban az üdvösség útját. Más felekezetüeket lenézni, kigunyolni, mert nem evangélikusok, nem
csak, hogy nem szabad, hanem éppen szeretettel és
igazi evangéliomi élettel kell mindenkinek megmutatni,
hogy milyen az igazi kér. élet!

3.
Most még arra tanít a Kis Káté, hogy ebb
az igaz keresztyénségben a Szentlélek minden hívőnek
naponként bünbocsánatot ád, majd pedig feltámadást
és örök életet a túlvilágon.
Aki tehát igazán hiszi, hogy Krisztusért minden
bűne naponként megbocsáttatott, az mindennap új erő
vel törekszik a jóra és az emberek szeretetére. Az ilyen
^mber napról-napra közelebb jut a tökéletességhez,
amelyet el is ér majd a halál után a mennyben.
A mennybejutás a feltámadás után következik be
az igazak számára. A biblia azt mondja a feltámadás
ról, hogy a lelkünk és a testünk is feltámad. Csak a
feltámadott test sokkal tökéletesebb lesz, mint amelyik
meghalt: azért megdicsőült testnek is hívják. Mint az
elvetett magból pl. új búza lesz, úgy lesz új test a meg
holt testből is. Jézus feltámadása biztosit minket, hogy
diozzá hasonlóan az ember is feltámadhat halottaiból.
Aki igazán hisz a Krisztusban arra örök élet vár.
Az örök élet kibeszélhetett lelki boldogság. (Gazdag
<és Lázár)
A gonoszok ellenben örökké gyötrődnek és kíndódnak bűneikben. Ez lesz a büntetésük.
Mind a három hitágazat magyarázatát e szavakkal
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zárjuk le: Ez bizonnyal igaz! Vagyis mindannyiszor ki
jelentjük, hogy meggyőződésünk szerint az üdvösségre
csakis a Hiszekegyben megjelölt utón juthatunk e l!
É nek: 236. Jövel Szentlélek, Úristen . . .

III.

A MIATYÁNK.
A Miatyánk a legszebb imádság, amelyre az Úr
Jézus tanított meg minket. Épen ezért nevezzük az Ú r
im ádságának is.
Mikor imádkozunk, akkor az Istennel beszélgetünk.
Az imádság tehát: beszélgetés Istennel, (Az imádság a
lélek lélekzetvétele.) Imádni egyedül Istent szabad.
Többféle imádság van. Leggyakoribb a kérő, há
laadó és dicsérő imádság. (Salamon bölcs szivet kért
Istentől. Jézus ellenségéiért imádkozik a kereszten.)
Bármit kérhetünk ugyan Istentől imádságunkban,
de sohse szabad felejtenünk, hogy mégis minden csak
Isten akarata szerint történhetik. (Jézus utolsó éjszakája)
Nem elég csupán kérni, tanuljunk meg hálát is
adni az Istentől kapott jókért. (Noé oltárt épit az özön
víz után.)
Mikor isten nagyságát és jóságát megérezzük,
meglátjuk, akkor dicsérjük őt. (Dávid zsoltárai.)
A keresztyének Jézus nevében imádkoznak, mert
Jézus maga tanított bennünket arra, hogy Istenhez
mindig az ő nevében imádkozzunk.
Mindenkor, szüntelenül imádkozzunk. Ne csak ak
kor, ha szükségünk van valamire. A szokásos imádsá
gokról pedig sohse feledkezzünk meg.
Imádkozni bárhol lehet. Jézus is mindenütt imád
kozott. Mégis a templomban, vagy a csendes magány
ban legelőbb nyilik ajkunk imádságra. (A templom az
„imádság háza.“)
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Máté

A Miatyánk három részből áll. (Luk. 11 1—4.,
69—13) Bevezetés, 7 kérésből és a befejezésből.
É n ek : 27. Miatyánk, ki vagy . . .

A kezdő szavak.
Ml Atyánk, ki a mennyekben vagy!
Mi atyánknak szólitjuk Istent, mert Jézus úgy taní
tott minket, hogy Isten minden embernek atyja, az em
berek pedig egymásnak testvérei.
Isten mindenütt jelen van, de mikor azt mondjuk,
ki a mennyekben vagy, ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy
most a világ urával beszélünk!

Az első kérés.
Szenteltessék meg a Te neved!
Isten neve úgyis szent, csakhogy sokan megfeled
keznek erről. Bántják Istent és szent nevét, pedig ezt
tiltja a második parancsolat is. Mi éppen azt kérjük itt
Istentől, hogy ilyen bűnöktől őrizzen meg minket és
szentnek tudjuk tartani az ő nevét.
Ez aképen lehet, ha mi Isten igéjére tisztán és
igazán taníttatunk és azután aszerint is élünk.
Isten igéjét tisztán és igazán evangélikus anyaszentegyházunk tanítja, nekünk tehát tanítását szivvellélekkel követnünk kell!
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A második kérés.
Jöjjön el a Te országod!
Isten országa az a lelki ország, amelybe Jézusnak
minden igaz követője beletartozik. Ez az ország a mi
kérésünk nélkül, magától is napról-napra terjed itt e
földön; de mi épen azt kérjük Istentől, hogy mi is bele
tartozhassunk ebbe az országba.
Ez aképen történik meg, hogy a Szentlélek
minket is eltölt: igy tudunk hinni Isten igéjében és igy
élhetünk kegyes életet. Példaadásunkkal aztán mi is
hozzájárulunk Isten országa terjesztéséhez. (A misszió
támogatása)

A harmadik kérés.
Legyen meg a Te akaratod, mint a menny
ben, úgy itt a földön is!
Isten akarata meglesz a mi kérésünk nélkül is, de
mi ép azt kérjük, hogy közöttünk is úgy teljesedjék
az, mint a mennyben,
A mennyország tökéletes ország, ahol semmi sem
igyekszik Isten útjába állni; de a földön nem így van.
A rossz, a gonosz, máskép az ördög vagy a sátán és
a bűn épen mindig Isten akarata ellen cselekszenek,
(lózsefet eladják, Jézust megfeszítik.) Tőlük kell meg
szabadulnunk.
Ez aképen történhetik, ha Isten segítségével igyek
szünk ellenállani minden gonosznak, ördögnek, a világ
ban lévő csábításoknak, rossz embereknek, saját testünk
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:gonosz vágyainak és indulatainak. Isten teljesiti kéré
sünket csak magunk is szent komolysággal kérjük se
gítségét.

A negyedik kérés.
A mi mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma !
Az első három kérésben lelki boldogságot kértünk
Istentől, a negyedik kérésben testi boldogságért esede
zünk. A testi boldogságot ez a szó fejezi k i: kenyér.
Isten a jóknak meg a gonoszoknak is mindennap ad
kenyeret; ám a gonoszok nem látják be, hogy Isten
adja nekik azt. Azért nem is hálálkodnak érte. Mi épen
azt kérjük itt, láttassa be velük az Úr, hogy minden
adományt egyedül tőle kapunk s ezért neki hálaadással
tartozunk. (Imádkozzál evéskor!)
Ha elgondoljuk, hogy a test boldogságához nem
csak a puszta kenyér szükséges, hanem minden más is,
ami a test táplálására és szükségletére kell, akkor már
közel jutottunk annak belátásához, hogy mindezeket Isten
adhatja csupán nekünk.
Aki ennek belátására eljutott, az be is éri azzal,
amit Isten neki mindennapi kenyér gyanánt becsületes
munkája után juttatott. Isten pedig mindennap megadja,
ami szükséges, azért elég a messze jövő helyett minden
napnak a maga gondja.
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Az ötödik kérés.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Naponként vétkezünk Isten ellen. A jót elmulaszt
juk, a rosszat véghez visszük. Isten mindezt tudja.
Ha csak bűneinket nézné semmi jót nem várhatnánk
tőle. Mi könyörgünk hozzá, hogy engedje el bűneink
büntetését, bocsásson meg nekünk kegyelmesen. Ő ezt
meg is teszi, tudván, hogy a bűnbocsánatra olyan szük
ségünk van, mint a mindennapi kenyérre; viszont el
várja tőlünk, hogy mi is így bocsássunk meg ember
társainknak. Nagyon szép példa erre Jézus példázata az
Irgalmatlan szolgáról.

A hatodik kérés.
És ne vígy minket kísértésbe!
Kisérteni annyit jelent, mint próbára tenni valakit;
de a bűnre csábítás is kisértés!
Isten próbára tesz minket sokszor (Jób) és épen
ilyenkor, a megpróbáltatás idején hagyjuk legkönnyeb
ben elcsábítani magunkat a rossztól. (A nyomor a bűn
melegágya). Az ördög, a világ és a mi testünk csábíta
nak rosszra, tehát ezek visznek igazán a kisértésbe, nem
pedig Isteni Azért kérjük imádságunkban az Úrat, áll
jon mellettünk ilyenkor is, hogy végül mi győzhessünk
a rósz ellen.
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A hetedik kérés.
De szabadíts meg minket a gonosztól!
Itt a földön minden bajunknak oka a rossz, a go
nosz. Ez dönt bennünk annyi nyomorúságba. Azért
hívják sokan a földet nyomorúság völgyének.
Itt a nyomorúság völgyében Isten az egyetlen vé
delmezőnk, szabaditónk, azért csak egyedül tőle kérhet
jük, hogy szabadítson meg minket a gonosztól.
Isten segítségünkre is van, hogy nyomorúltúl el ne
pusztuljon testünk, lelkünk, vagyonunk és becsületünk.
De teljesen mégis csak akkor szabadulunk meg a go
nosztól, ha az Űr magához vesz minket a mennybe a
halál után. Ez akkor lesz meg, ha hitünket a sírig
megtartjuk.

A befejező szavak.
Mert tied az ország és a hatalom és a
dicsőség. Mindörökké. Ámen.
Mi Máté evangéliuma szerint imádkozzuk a Miatyánkot, ott ezek a befejező szavak.
Ezek a szavak is azzal biztatnak, hogy Isten meg
hallgatja kérésünket. Hisz övé az isteni ország, benne
a hatalom, tehát minden dicsőség is. Aki hozzá fordul
igaz szívvel azt meghallgatja Isten s teljesíti kérését.
Ének: 10. Dicsérd én lelkem . . .
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IV .

A SZENT KERESZTSÉG
SZENTSÉGE.
A Szentlélek Isten ajándékát, kegyelmét az Ige és
a szentségek által biztosítja számunkra. Azért ezeket
kegyelmi eszközöknek is mondjuk.
A szentség (Sakramentom) Jézus által rendelt val
lásos szertartás, amelyben külső látható jelek alatt
mennyei ajándékot kap a hivő.
Ilyen szentség 2 van. A szent Keresztség szentsége
és az Úr szent vacsorája.
Az egyik szentség a Keresztség. Keresztelés volt
már Jézus előtt is pl. Keresztelő János keresztelése. A
Jézus által rendelt keresztség azonban más.

Először.
A keresztséget Jézus rendelte Áldozócsütörtökön,
mennybemenetele előtt. A keresztelés az Atya, Fiú és
Szentlélek Isten nevébe történik úgy, hogy vízzel le
öntik, meglocsolják a megkeresztelendő fejét. A keresztségben adnak nevet is a megkereszteltnek. A keresztség
látható jele a víz. A keresztségben Isten szövetséget
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köt velünk, azaz Jézusért minket is gyermekévé fogad
s megengedi, hogy a Szentlélek vezessen ezután ben
nünket.
Az apostolok és az első keresztyének jobbára a
felnőtteket keresztelték meg, de mikor már nem volt a
felnőttek között megkereszteletlen, akkor egészen áttértek
a gyermekek keresztelésére. Ma is így van. A gyer
mekek megkeresztelése nem ellenkezik Jézus rendelke
zésével. A megkeresztelt gyermek nevében a kereszt
szülők tesznek fogadást, hogy a gyermek Jézus pa
rancsolatait igyekszik majd megtartani, s ezért igaz ke
resztyén hitben nevelik fel. A gyermek azután 12—16
éves korában a konfirmáció (a hit megerősítése) alkal
mával ezt a fogadást önmaga megújítja, mert akkor
már elég érett arra, hogy hitéről bizonyságot tegyen.
Ekkor él először, a másik szentséggel, az Úrvacsorával.

Másodszor.
A keresztség Isten mennyei ajándékaiban részesít
minket. Ezeket az ajándékokat Krisztusnak köszönhetjük,
mert ártatlan szenvedésével és halálával ő szerezte meg
azokat számunkra.
De íme ezeket az ajándékokat csak azok kapják,
akik igazán hisznek. Még ha valaki megkereszteltetett
is, de hitetlen, az nemcsak az ajándékban nem része
sülhet, hanem még örök büntetést kap.

Harmadszor.
A víz a keresztségnek csak külső jele, de a vele
járó, a hozzákötött ige, meg az ember hite, amely az
igében bízik, ezek művelik ezt a nagy dolgot.
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A keresztség azért olyan, mint egy fürdő, amely
ből tisztán, megfrissülve, megújulva, mintegy újra szü
letve kerül ki az ember. Az ilyen megújult ember reménykedhetik csak abban, ha vigyáz erre a tisztasá
gára, elnyeri az örök életet.

Negyedszer.
A régiek kereszteléskor az egész embert lebuktat
ták a folyóvíz alá: eltűnt a régi ember; aki felbukkant
a vízből, az uj ember volt. A bennünk levő régi ember
a bűnös természetünk. Az új ember pedig az, ami ben
nünk már Jézushoz hasonlít. Arra kell törekednünk,
hogy napról-napra nőjjön bennünk az új ember és
fogyjon a régi ember.
A keresztségben erre vagyunk elkötelezve, de a
hozzávaló erőt is megkaptuk a keresztségben.
Ének: 300. Oh Jézus, hálás kebelem . . .
303. Ma újra hűséget fogadok . . .
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A G Y Ó N Á SR Ó L
A második szentséget, vagyis az Úr szent vacso
rájával való élést mindig gyónásnak kell megelőznie.
Kétféle gyónás van: nyilvános és magán-gyónás. A nyil
vános gyónás a gyülekezet előtt történik, ahol a lelkész
által feltett gyónási kérdésekre nyilvánosan megváltjuk
bűneinket. De nem csak egyes bűnökre gondolunk ilyen
kor, hanem általában minden bűnre, mert bizony igen
sok olyan bűnünk van, amelyekről nem is tudunk. A
magángyónás úgy történik, hogy a lelkipásztornak négyszemközt mondjuk el töredelmesen bűneinket, amikor
külön vigasztalásra és megerősítésre szorulunk. A lel
kész a bűnbánót meghallgatja és Isten igéjével vigasz
talja. A beszélgetést a lelkész természetesen senkinek el
nem mondhatja, azt mint örök titkot őrzi szivében.
A bűnvallás után következik a feloldozás, vagy
bfinbocsánat, amikor a lelkész kijelenti az Úr nevében,
hogy e bűnök megbocsáttattak. Ennek megtételére Jézus
adott felhatalmazást az apostoloknak, azaz az egyháznak
s az egyház ezt a hatalmat a szent szolgálatra felavatott
lelkészek által gyakorolja.
Ének: B 19. Oh nagy Isten sok a vétkem . . .
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V.

AZ ÚR SZENT VACSORÁJA.
(AZ OLTÁRI SZENTSÉG.)
Az evangélikusok második szentsége.

Először.
Ezt a szentséget Jézus halála előtti napon, Nagy
csütörtökön este rendelte, amikor tanítványaival zsidó
szokás szerint a húsvéti bárányt elfogyasztotta. Ez volt
Jézus utolsó vacsorája. Oltári szentségnek is nevezik,
mert rendesen az oltárról osztják ki. E szentség látható
jelei: a kovásztalan kenyér és a bor. A benne adott
ajándék: a bűnök bocsánata.
Az Úrvacsoráról az egyes felekezetek különféle
képen vélekednek. A szerzési igékből azonban világos,
hogy egyedül az evang. felfogás a helyes. Az ostya,
vagyis a finomított, kovásztalan kenyér és a bor, meg
marad mindig kenyérnek és bornak. Jézus azt mondot
ta róluk: ez az én testem és vérem; akkor azokban
valahol mégis benn van Jézus teste és vére, mert csak
igy mondható a kenyér és bor testnek és vérnek.
Továbbá a kenyérrel együtt a poharat is odanyujtotta
Jézus minden tanítványának, azért aki a kenyérből eszik,
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annak a torból is kell innia. A bort Jézus új szövetség
vérének nevezi. Hajdan Isten Ábrahámmal, majd a Sinai
hegyen a zsidókkal kötött szövetséget Mézes által: ez
az Ó szövetség. Most Isten az egész emberiséggel
szövetséget köt a golgothai kereszten Jézus által: ez
meg az Új szövetség. Jézus meghozta ott a kereszten az
új szövetségért az áldozatot, tehát nincs semmi szükség
reá, hogy ezt az áldozatot újra elvégezze valaki, (mise)
de nem is teheti senki, mert arra csak Isten jogosult.

Másodszor.
Az Úr szent vacsorája is mennyei ajándékban ré
szesít minket, ép úgy mint a keresztség szentsége. A két
szentség összefügg, amennyiben a keresztségben adva
van az új élet kezdete, az Úr szent vacsorájában pedig
megfelelő táplálékot kap időnként a megkezdett új
élet.

Harmadszor.
Az Ur szent vacsorájában is a nagy dolgot a je
lekhez mondott isteni ige és az igében bizó emberi hit
műveli.

Negyedszer.
Tehát csak, aki hisz Isten szavában „érettetek:
adatott“, az járuljon az Ur asztalához. Ez az igazi elő
készület. Sokan ugyan böjtölni szoktak az Úrvacsora
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vétele előtt, ami szép és önfegyelmező eszköz lehet
ugyan, de végeredményben nem lényeges dolog és ér
téke is csak akkor van, ha szívből jön az erre való el
határozás.
Azért próbálja meg az ember magát, hogy teljes
hittel és az uj élet folytatására való elhatározással já
ruljon az Ur szent vacsorájához. Mert aki méltatlannak
találtatik az kárhozatot eszik és iszik magának, mivel
<hogy nem becsüli meg az Urnák testét.
Ének: 308. Készítsd magad kedves lélek*... \
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FÜGGELÉK
IMÁDSÁGOK
A Kis Kátéban levő, e cim alatt található imádsá
gokat és intéseket mindenki szorgalmasan olvasgassa.
Ének : 2. Jer dicsérjük Istent. . .

