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Luther Kiskátéja kivonatban.
Első rés*. — A ’ ti* parancsolat.

1. p a ra n cs . Én vagyok a’ te Urad Istened. 
Ne legyenek én előttem idegen istenid.

Mit kíván e’ parancsolaté Azt kívánja, 
hogy mi az Istent mindenek felett féljük, sze
ressük és benne bizzunk.

2. p á r  a ncs. Urad Istened nevét hiába ne 
vegyed, mert nem hagyja az Ur büntetés nél
kül, ki az ő nevét hiába veszi.

Mit kíván é  parancsolaté Féljük és sze
ressük az Istent, hogy az ő neve által ne átko- 
zódjunk, ne esküdjünk, ne varázsoljunk, ne 
hazudjunk, ’s ne csaljunk; hanem őt minden 
szükségeinkben segédeimül hívjuk, imádjuk ’s 
hálásan dicsérjük.

3. p a r a n c s. A ’ szombatnapot megszenteljed.
Mit kíván e’ parancs f  Féljük és szeres

sük az Istent, hogy az ő szent igéjét és annak 
hirdetését meg ne vessük; hanem azt szentnek 
tartsuk, örömest hallgassuk és tanuljuk.

4. para  ncs.  Tiszteljed atyádat és anyádat, 
hogy jól legyen dolgod, és hosszú idejű légy 
a’ földön.
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Mit kíván e’ parancs ? Féljük és szeressük 
az Istent, hogy a’ mi szüléinket és urainkat 
meg ne vessük, se haragra ne indítsuk; hanem 
tiszteletben tartsuk, szolgáljunk és engedelme
sek legyünk nekik, szeressük és becsüljük őket.

5. p a ra n c s .  Ne ölj.
Mit kíván e’ parancs? Féljük és szeressük 

az Istent, hogy embertársainknak testében kárt 
vagy sérelmet ne okozzunk; hanem minden élet
szükségeiben segedelmére és javára legyünk.

6. p a r a n c s .  Ne paráználkodjál.
Síit kíván e’ parancs ? Féljük és szeressük 

az Istent, hogy tisztán és szemérmesen éljünk 
mind szavainkban mind tetteinkben ’s kiki az 
ő hitestársát szeresse és becsülje.

7. p a ra n c s .  Ne lopj. (Ne orozz.)
Mit kíván é1 parancs? Féljük és szeressük 

az Istent, hogy embertársunk pénzét vagy va
gyonát el ne vegyük, se hamis áru vagy hamis 
kereskedés által magunkévá ne tegyük; hanem 
vagyon ’s élelmi dolgai körül segedelmére ’ s 
gyarapodására legyünk ’s a’ kártól mentsük őt.

8. parancs .  Felebarátod ellen hamis tanú
ságot ne mondj.

Mit kíván é  parancs? Féljük és szeressük 
az Istent, hogy embertársunkat álnokul meg ne 
hazutoljuk, el ne áruljuk, ne kisebítsük se rá
galommal ne illessük; hanem mentsük ki őt, 
szóljunk jót felőle, mindeneket jóra magya
rázván.
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9. p a r a n c s .  Ne kívánd felebarátod házát.
Mit kíván e' parancs ? Féljük és szeressük

az Istent, hogy embertársunk háza vagy örök
sége után álnoksággal ne ólálkodjunk, se az 
igazságnak színe alatt el ne sajátítsuk; hanem 
segedelmére és szolgálatára legyünk, hogy ő 
megőrizhesse azokat.

10. p a r a n c s .  Ne kívánjad felebarátod fe
leségét, se szolgáját, se szolgálóját, se mar
háját, se semmijét, a’ mi az övé.

Mit kíván e’ parancs ? Féljük és szeres
sük az Istent, hogy embertársunktól feleségét, 
cselédjét vagy marháját el ne vonjuk, erősza
koljuk vagy idegenítsük; hanem azokat szor
gosuk, hogy nála maradjanak és kötelességü
ket teljesítsék.

Mit mond már Isten mind ezen parancso
latok jelöl egyetemben/? „Eu vagyok" úgymond 
„a’ te Jehova Istened, erős boszuálló, ki meg
büntetem az atyák vétkeit a’ fiákban, harmad és 
negyed iziglen azokban, kik gyűlölnek enge- 
met ; de irgalmasságot cselekszem ezer iziglen 
azokkal, kik szeretnek engemet és az én paran
csolataimat megtartják.

Mit tesz ez? Fenyegetőzik Isten, hogy meg
bünteti mindazokat, kik ezen parancsolatokat 
áthágják; miért is félnünk kell az ő haragjától, 
hogy ezen parancsolatok ellen semmit ne te
gyünk. Egyszersmind kegyelmet és mindeujót 
igér mindazoknak, kik ezen parancsolatokat



megtartják; miért is szeressük őt és bizzunk ő 
benne ’s örömest éljünk az ő paracsolatai szerint.

Második Rész. — A ’ Ilit ágazatairól.

1. C z i kk .  A ’ teremtésről.

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

Mit tesz ez? Hiszem, hogy engemet Isten 
alkotott minden teremtményekkel egyetemben; 
nekem testet és lelket, szemet, fület ’s egyéb 
tagokat, észt es minden érzékeket adott és 
most is fentartja azokat; ehhez ruhát és sarut, 
ételt és italt (házat és udvart, feleséget és gyer
meket, szántóföldet, barmot) és minden javakat; 
engemet mindennel, mit a’ test és élet táplálása 
szükségei, bőven és naponként ellát, minden 
baleset ellen oltalmaz ’s minden gonosztól 
megóv és védelmez. ’S mindezt egyedül az ő 
atyai isteni jóvoltából és irgalmasságából min
den én érdemen és méltó voltomon kivül, mel- 
lyért én ő neki hálával, dicsérettel, szolgálat
tal ’s engedelmességgel tartozom. Ez bizony
nyal igaz.

2. Cz ikk .  A megváltásról.
Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyetlen 

fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélek- 
től, születék sziiz Máriától, kinzaték Pontzius 
Pilátus alatt, megfeszíteték, meghala és elte-



' metteték. szála alá poklokra, harmad napon
halottaiból feltámada, felmene mennyekbe, üle 
Istennek a’ mindenható Atyának jobbjára, hon
nan leszen élj övendő Ítélni eleveneket és holtakat.

Mit tesz ez? Hiszem hogy az én Uram a’ 
Jézus Krisztus, az Atyától öröktől fogva szü
letett valóságos Isten és a’ Szűztől született 
valóságos ember, ki engemet elveszett és el- 
kárhozott embert megváltott, minden bűntől, a’ 
haláltól és az ördög birodalmától megszabadí
tott, nem arannyal és ezüsttel, hanem az ő szent 
drága vérével, és az ő ártatlan szenvedésével 
és halálával; hogy egészen az ő tulajdona 
legyek, és az ő országában ő alatta éljek ’s 
neki szolgáljak örök igazságban és boldogság
ban: valamint ő is feltámadott a’ halálból, él és 
uralkodik mind örökké. Ez bizonnyal igaz.

3. C z i k k .  A ’ megszentelésről.
Hiszek Szentlélekben, egy egyetemes ke

resztyén anyaszentegyházat, szentek egységét, 
bűneink bocsánatát, a’ test feltámadását és az 

I  örök életet. Ámen.
Mit tesz ez f  Hiszem, hogy sem saját ér

telmem vagy erőm által hihetek Jézus Krisz
tusban az én Uramban, vagy járulhatok őhoz
zá; hanem a’ Szentlélek hivott engemet az 
evangyéliom által, ajándékaival felvilágosított, 

I az igaz hitben megszentelt és tartott, valamint
hogy az egész keresztyénséget is a’ földön
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liivja,gyűjti, világosítja, szenteli és Jézus Krisz
tusnál mégtartja az egy igaz hitben. Melly 
kereszténségben ő nekem és minden hívőknek 
naponként minden bűneinket gazdagon megbo
csátja és az ítélet napján engemet és minden 
holtakat feltámaszt és nekem a’ Krisztusban hí
vőkkel egyetemben örök életet adand. Ez bi
zonnyal igaz.

Harmadik Rész. A ’ 3Ii Atyánk.

Mi Atyánk, ki vagy a’ mennyekben.

Mit tesz ez ? Ezzel Isten minket édesgetni 
akar, hogy őt a’ mi igazi Atyánknak higyjük, 
magunkat pedig az ő gyermekeinek; hogy bíz
vást és teljes bizodalommal kérjük őt, mint 
kérik a’ szeretett fiák kedves atyjukat.

1. K é r é s .  Szenteltessék meg a’ te neved.
Mit tesz ez? Istennek neve szent ugyan ő 

magában is, de mi kérjük ezen kérelemben, 
hogy nálunk is szentté legyen.

Hogyan történik ez ? Hahogy Istennek igé
je tisztán és híven hirdettetik ’s mi is szentül, 
mint Isten fiai, ahhoz képest élünk. Erre se- 
gélj minket édes mennyei Atyánk! A ’ ki pedig 
máskép tanít avagy él hogysem mint Isten 
igéje oktat, az szentségtelenné teszi Isten ne
vét közöttünk. Ettől óvj meg minket édes men
nyei Atyánk!



2. K ér  és. Jöjjön el a’ te országod.
Mit tesz ez? Isten országa eljő ugyan en 

magától a’ mi kérelmünk nélkül is; de mi 
kérjük ezen kérelemben, hogy hozzánk is jö j
jön el.

Hogyan történik ez? Midőn a’ mennyei 
atya az ő Szentleikét adja nekünk, hogy az ő 
szent igéjébe az ő kegyelme által higyjiink ’s 
istenesen éljünk mind itt e’ világon mind az 
öröklétben.

3. K é r é s .  Legyen meg a’ te akaratod mi
ként a’ mennyben úgy a' földön is.

Mit tesz ezl Istennek jó  és kegyelmes aka
rata meglesz ugyan a’ mi kérésünk nélkül i s ; 
de mi kérjük ezen kérelemben hogy legyen 
meg nálunk is.

Hogyan történik ezl Hahogy Isten mindeu 
gonosz tanácsot és akaratot megtör ’s azokat, 
kik nem engedik hogy Isten neve szentté le
gyen ’s országa eljőjön, a’ miilyen az ördög, 
a'világ és a’ mi testünk hatalma, meggátolja; 
ellenben minket megerősít és szillárdan megtart 
az ő igéjében és a’ hitben életünk végeiglen. 
Ez az ő kegyelmes és jó  akarata.

4. K éré s .  A ’ mi mindennapi kenyerünket 
add meg ma.

Mit tesz ezl Isten a’ mindennapi kenyeret 
megadja ugyan a’ mi kérelmünk nélkül is min
den gonosz embereknek; de mi kérjük ezen
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kérelemben, hogy ezt megismertesse velünk ’s 
mi hálaadással vegyük a’ mi mindennapi kenye
rünket.

Mit jelent a! mindennapi kenyéri Mindazt 
mi a’ testnek szükségére és táplálására tarto
zik, mint: az étel, ital, ruházat, saru, ház, 
udvar, szántóföld, barom, pénz, vagjmn, ke
gyes és jó  előjárók, jó  kormány, jó  időjárás, 
béke, egésség, jámborság, becsület, jó  bará
tok, hűséges szomszédok, ’sa’t.

5. K é r é s .  És bocsásd meg a’ mi vétkein
ket, valamint mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezteknek.

Mit tesz ez ? Kérj ük e’ kérésben, hogy a’ 
mennyei Atya ne nézze a’ mi bűnünket ’s en
nek miatta ne tagadja meg a’ mi kérelmünket. 
Mert a’ kérteknek egyikére sem vagyunk mél
tók, nem is érdemiettük azt, hanem kérjük, 
hogy mindent kegyelemből adjon meg nekünk, 
mert mi naponként vétkezvén, büntetésnél 
egyebet nem érdemiünk. Mi is viszontag szinte 
örömest megbocsátunk és jót teszünk azokkal, 
kik vétkeztek ellenünk.

6. Kérés .  És ne vigy minket kisértetbe.
Mit tesz ez? Isten senkit sem kisért ugyan,

de mi kérjük ezen kérelemben hogy Isten min
ket megőrizzen és megtartson, nehogy az ördög, 
a’ világ és testünk megcsaljanak, vagy álhit-, 
kétségbeesés- s’ egyéb nagy szégyen- vagy
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bűnbe ejtsenek. ’S hogy ha mindjárt ezek meg
kísértenének is, végre győzhessünk rajtok ’s a’ 
győzelmet meg is tarthassuk.

7. K é r é s .  De szabadíts meg a’ gonosztól.
Mit tesz ez ? Mintegy summában kérjük e’ 

kérelemben, hogy Atyánk a’ mennyben, szaba
dítson meg minket minden testi és lelki, vagyon 
és becsületbeli veszteségtől ’s végre ha utolsó 
óránk eljövend, adjon nekünk boldog kimúlást, 
’s a’ ny omorúság ezen völgyéből kegyelmesen 
a’ mennybe magához béfogadjon, Ámen.

Mit jelent az Ámen? Hogy legyek bizo
nyos, miként ezen kérelmek a’ mennyei Atya 
előtt kedvesek és meghallgatja azokat, mert ő 
maga parancsolta hogy igy imádkozzunk és 
megígérte, hogy meg akar hallgatni minket. Ámen 
Ámen, az az Igen, igen, ekként legyen meg.

Negyedik rés*. A ’ szent keresztse”

Mi d  keresztség'? A ’ keresztség nem puszta 
v í z , hane m Isten parancsába foglalt, Isten igé
jével egy esült viz.

Mellyik az Istennek ezen igéje ? Midőn Krisz
tus Urunk, Máté utolsó részében igy szól: Men
jetek el mind e’ világba, tanítsatok minden né
peket, megkeresztelvén őket Atyának, Fiúnak 
és szenti éleknek nevébe.

Mit ad ’s mit használ a’ keresztség? Szerez 
bűnöknek bocsánatát, megvált a’ haláltól és az
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ördögtől és örök üdvösséget nyújt mindazok
nak, kik Isten igéjének és Ígéretének kitelt 
adnak.

Mellyek Isten ezen igéi és Ígéretei ? Midőn 
Krisztus Urunk Márknál az utolsó részben igy 
szól: A ’ ki hiszen és megkeresztelkedik üdvö
zöl, a’ ki pedig nem hiszen elkárhozik.

Hogyan mivelhet a1 víz Hlyen dolgokat ? A ’ 
v í z  csakugyan ezt nem miveli, hanem az Isten 
igéje, melly a’ viz mellett és a’ vízzel van és 
miveli a’ hit, mellynek bizalma van Isten igéje 
iránt a’ vízben. Mert Isteu igéje nélkül a’ viz 
puszta viz és nem keresztség; de Isten igéjé
vel keresztséggé lesz; az az, az életnek kegye
lemteljes vize ’s az uj szülöttnek a’ Szenti élek
ben fördeje, miként Pál Títusnála’ 3-dik részben 
mondja: Isten megtartott minket az ujouuau 
való születésnek fördője és a’ Szentlélekuek 
megújítása által, mellyet kitöltött reánk bőség
gel a’ Jézus Krisztusnak a’ mi megtartónknak 
általa; hogy az ő kegyelmébőlmegigazulvánaz 
örök élet örökösei legyünk, a’ reménység s zeriut. 
Ez bizonnyal igaz.

Mit jelent az illy vizzelkeresztelés ? Azt je 
lenti, hogy az ó Ádám benuünk mindennapi 
bűnbánat és szánalom által megfojtandó, hogy 
meghaljon minden bűnnek és gonosz kívánság
nak, ’s viszont naponként előjöjj ön és támad
jon uj ember, ki igazságban és tisztaságban 
Isteu előtt éljen mindenörökké.
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Hol van ez megírva ? Sz. Pál a’ rómaiak
hoz irt levelének 6-dik részében igy szól: Mi 
a’ Krisztussal egyetemben a keresztség által 
eltemettetünk a’ halálban, hogy a’ miképen 
Krisztus halottaiból feltámadott az Atyának di
csősége által, azonképen mi is uj életben jár
junk.

Ötödik rész. Az Úrvacsora.

Mi az Urnák, végvacsorája? A ’ mi Urunk 
Jézus Krisztusnak valóságos teste és vére, a’ 
kenyér és bor alatt, melly nékiink keresztyé
neknek ételül ás italul maga Krisztus által ren
deltetett.

Hol van ez megírva? Máté, Márk, Lukács 
sz. evangyélisták és Pál apostol igy Írták meg 
azt: A ’ mi Urunk Jézus Krisztus azon éjszakán 
mellyen elárultaték, vévé a’ kenyeret, megáldá, 
megszegé, és az ő tanítványainak adá, ezt mond
ván: vegyétek és egyétek ez az én testem melly 
érettetek adatik, ezt cselekedj étek az én emlé
kezetemre. —  Hasonlóképen miután vacsoráit 
volna, vévé a’ poharat ’s hálákat adván ő ne
kik adá ezt mondván: Igyatok ebből mindnyá
jan. E ' pohár amazuj szövetség az én véremben, 
melly érettetek és sokakért kiontatik bűnöknek 
bocsánatára. Ezt cselekedj étek valahányszor 
iandjátok az én emlékezetemre.

Mit használ már az Hlyen étel és ital? Azt
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megmutatják nekünk ezen igék: É r e t t e t e k  
adat ot t  és k i o n t a t o t t  b ű n ö k n e k  b o 
csánatára.  Az az, hogy ezen igék által az 
úrvacsorában bűnök bocsánata, élet és üdvös
ség nyujtatík nekünk, mert a’ hol bűnök bocsá
nata van, ott élet és üdvösség is van.

Hogyan mivelhet a' testi étel es ital illy nagy 
dolgokat ? Ezt az étel és ital csakugyan nem 
miveli, hanem az ott álló igék: É r e t t e t e k  
adatott  és k i o n t a t o t t  b ű n ö k n e k  b o 
csánatára.  Melly igék a’ testi étel és ital 
mellett a’ szentségnek velejét teszik, ’s ki ezen 
igéknek hiszen, az nyerte el azt a’ mit mon
danak és hirdetnek t.i. a’ b ű n ö k  bocsánatát .

K i veszi tehát méltóan az Urnák vacsoráját*} 
Böjtölni és testileg előkészülni, szép külső szo
kás ugyan, de igazán méltónak és elkészültnek 
csak az tartható, a’ ki hiszen ezen ig  éknek : 
É r e t t e t e k  a d a t o t t  és k i o n t a t o t t  b ti- ' 
n ő k n e k  b o c s á n a t á r a .  Ki ellenben nem hi
szen ezen igéknek vagy pedig kételke dik, az 
méltatlan és készületlen; mert ezen ig e : „ Érette
tek" merő hivő sziveket kiván.



1. §•
Mi keresztyének vagyunk, mert Krisz

tusban megkereszteltettünk, és az ő tanitását 
vagy vallását liiszszük.

2- § .

A vallások különfélék. Főbbek : 1) a po
gány, 2) a zsidó, 3) mohamedán, 4) keresztyén 
vallás.

3. §.
P o g á n y  vallás az, melyben az emberek 

teremtett dolgokat és kigondolt isteneket s ezek 
képeit és bálványait imádják. Péld. a napot, 
holdat, csillagokat, a régi egyiptomiak pedig 
az ápis nevű ökröt. A kigondolt istenek imá- 
dása bálványimádásnak neveztetik.

4- §•
A  bálványokimádását a biblia tiltja. Péld. 

Zsolt. 115, 4— 7. —  1. Kor. 8, 4. stb.

5. §.
A z s i d ó  vallás az ó testamentomban és 

Talmudban van foglalva. Ez utóbbi oly könyv, 
mely az ó szövetségnek rabínok által írt külön-
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féle magyarázatait tartalmazza. A zsidó vallás 
egy Istent ugyan, de sok szertartást tanít, me
lyeket Krisztus urunk eltörölt. A zsidók az új 
szövetséget nem ismerik el.

6. §.
Muhamedán vallás az, melynek szerzője 

Muhamed. Született ő Arabia Mekka nevű vá
rosában ; kereskedést tamilt, s ott egy keres
kedő özvegy asszony szolgálatában lévén, ezt 
végre nőül vette s általa tetemes vagyonhoz ju 
tott. —  Jósnak (prófétának) adta ki magát, ál
lítván, hogy neki Isten magát Gábor angyal ál
tal kijelentette s őt oktatja. És mert nehézség
ben szenvedett, e betegséget bizonyos föl- 
magasztaltságnak tulajdonította, melyben ma
gát az Isten kijelenti. Vallását pogányból, 
zsidóból és keresztényből szerkesztette. Krisz
tust elismerte ugyan prófétának, de magát na
gyobbnak tartotta. Midőn Mekkában az elöl
járóság üldözni kezdte, meg akarván őt öletni: 
Medinák városába futott Kr. urunk születése 
után 622-évben. E futástól számítják a muka- 
medánok éveiket, mint mi Krisztus születésétől. 
63 éves korában halt meg. Vallása K o r á n  
nevű könyvben van megírva.

7- §•
A k e r e s z t é n y  vallás Jézus Krisztus



17

tanítása Istenről az ő imádásáról és üdvössé
günkről. Szerzője tehát Jézus Krisztus, ki azt 
előbb maga tanította, azután pedig tanítványai 
által,kik apostoloknak neveztetnek, hirdettette. 
Meg van írva azon könyvben, melyet líj szövet
ségnek vagy ríj testamentomnak nevezünk. Jé
zus Krisztus máskép Isten fiának, Isten egy
szülött fiának, világ világosságának, üdvözítő
nek, úrnak, mesternek, püspöknek, jó  pásztor
nak, egyház fejének, pásztorok fejedelmének 
(1. Péter 5, 4.), Isten képének (2. Kor. 4, 4.) is 
neveztetik.

8. §.
A k é r  e s z t é n y  nevezet legelőször An- 

tiochia városában származott. Ap. csel. 11, 26.

9. §.
A keresztények több felekezetre vagy 

egyházra oszlottak. így  van péld. római, görög 
egyház, mely ismét kétféle: egyesült (görög 
keleti) és nem egyesült; evangélikus, mely 
szinte kétféle: ágostai és helvét hitvallású. Ez 
utóbbi reformátának is neveztetik.

10. §.
A római egyház neveztetik máskép: 1) 

l a t innak  is, hogy ez által a görögtől meg-
Dr. Szeberányi con f. ó it, 2
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különböztessék, és mert benne az Isteni tisztelet 
többnyire latin nyelven végeztetik. 2) K a t h o -  
likusnak, mert magát közönségesnek és egye
dül üdvözítőnek tartja. Legfőbb feje vagy ura 
a római püspök vagy pápa, kit római vagy 
szent atyának is neveznek. Ez egyház magát 
egyedül üdvözítőnek hirdet, mi ellenkezik 
Krisztus evangyéliomával. Ap. csel. 10,34 és 35.

11. § .

A görög egyház Krisztus születése utáni 
9-ik században szakadt el a rómaitól. Elválá
sára a római püspök és konstantinápolyi pátri
árka elsőség fölötti vitája, valamint azon körül
mény is szolgált okiil, hogy a görög egyház a 
húsvétot a zsidókkal egy időben tartotta. A l l  
dik században 1054, IX  dik Leó és Mihály 
Pátriárka egymást egyházával együtt kiát
kozta. A görög egyház a pápát nem ismeri el 
az egyház fejéül; az isteni tiszteletet auyanyel- 
ven végzi, úrvacsoránál a kelyhet is élvezi, a 
tisztító tüzet nem hiszi, papoknak a házasságot 
nem tiltja. De sokban a római egyházzal meg
egyez. Péld. ebben is van papi rend, a szente
ket és képeiket, különösen a szűz Máriát tisz
telik; bőjtölnek, hét szentséget hisznek, misét 
tartanak, továbbá vannak bene zárdák, füstölés 
stb. —  E g y e s ü l t  görög egyház az, mely a 
tanítás és hit sok pontjaira nézve a rómaival
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megegyez, különösen a római pápát egyház fe
jének elismerte.

12. § .

Sok viszaélés és babonás szokás követ
keztében, melyek a római egyházban uralkod
tak, tőle többen még Luther előtt elszakadtak. 
Például:

1) W  a 1 d Péter, lioni (franciaországi) 
gazdag kereskedő, 1182-ben támadt föl. Aján
lotta a szentirás olvasását, megvetette a szer
tartásokat; a bérmálást, fülbevaló gyónást, 
utolsó keuetet nem tartotta szentségeknek. Az 
egyházi menetek (processiókat), esküvést, fegy
ver használatát tilosaknak tartotta. Követői 
waldiaknak neveztetnek. Közülök sok ezeret 
megyilkoltak; a megmaradtak leginkább Pie- 
mont szegény völgyeiben laknak Olaszhonban.

2) W  i k 1 e f  János, Angolország oksz- 
fordi egyetemében tanító 1360-ban kelt föl. Ő 
a pápa, szerzetesek, s az egyházban az emberi 
találmányok ellen küzdött; a szentirást angol 
nyelvre fordította. Csontjait halála után kiásván, 
irataival együtt megégették.

3) H ú s z  János, tudós cseh, Krisztus 
tanításáról épebb tudományt a waldiaktól és 
Wiklef könyveiből szerzett. Kívánta úrvacso
ránál a kehelynek s isteni tiszteletben az anya
nyelv használatát. Követőit huszitáknak hívták.

2*
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1415-ben Konstanc városában (Svájcban) az 
egyházi zsinat parancsára elevenen megégették, 
valamint segédjét prágai Jeromost is 1416-ban. 
A csehek e tanítást magokévá tették, miből a 
huszitaháború származott, melyben a husziták 
vezérei Zsizska János és Huszineci Miklós 
voltak. Húsz követőiből származtak aztán a 
cseh és morva testvérek, kik vallásuk miatt sok 
üldöztetést szenvedtek s a reformáció alkalmá
val az evangélikusokkal egyesültek.

13. §.
Ezután 1517-ben támadt fel dr. L u t h e r  

Márton, Wittenberg városában, ki róm. katho- 
likus szerzetes volt, de ez egyházból kilépett 
azért, mert sokat máskép tanít, mint a szent 
írásban van megírva.

14. §.
Némely nevezetességek Luther életéből 

következők:
1) Született Izlébia városában 1483. no

vember 10. esti llórakor. Atyja Luther János 
bányász, anyja Lindeman Margit volt, kik 
Mőra helységben lakvák Izlébiába vásárra 
mentek, hol Luther született. Márton napkor 
megkereszteltetett.

2) Mint tanuló szegényül élt és ajtó előtt
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szokott volt énekelgetni. 1501-ben 18 éves ko
rában Erfurt városába mentfőiskolába, hol tör
vényt tanúit. De miután oldala mellett, Alexis 
nevű barátját a villám sújtotta volna Ágoston 
rendű szerzetessé lett.

3) 1508. tanárnak ment a wittembergi új 
egyetembe, honnan Rómába is utazott, hol saját 
szemeivel látta a sok visszaélést az egyházban.

4) 1517. október 31. dél után a wittem
bergi vártemplom ajtajára 95 tételt szegeztetett 
a bűnbocsánati levelek ellen, melyeket szom
szédságban Tecel János nevű Domonkos rendű 
szerzetes árult. E naptól kezdődik a reformáció, 
vagyis Krisztus magrontott vallásának újítása 
és javítása.

5) 1520-ban X  Leó pápa bullát vagyis 
pápai iratot adott ki ellene, azt kivánván tőle, 
hogy 41 pontot vonjon vissza, mit ha 60 nap 
alatt nem tenne, egyházból való kizárással fe
nyegette. Luthere bullát ugyanazon évidecemb. 
10. a tanulók és sok polgár jelenlétében a város 
kapuja előtt megégette.

6) 1521. april. 16. délelőtti 10 órakor 
Worms (v. Vormácia) városába ért s 17. és 18- 
dikán a császár és német rendek előtt állt, hol 
azt kívánták tőle, hogy tanítását vonja vissza; 
ő azonban kijelenté, miképen azt nem teheti, ha 
csak a szent Írásból be nem bizonyítják, hogy
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tanítása helytelen,—  „Isten engem úgy segél- 
jen! Ámen."*)

7) 1546. február 18. Izlébia városában 63 
éves korában meghalt. Testét Wittembergbe 
hozván, itt temették el azon templomban, mely
ben szónokolni szokott volt, s itt nyukszik mind 
a mai napig.

8) Luther nagyon istenfélő és kegyes, 
igazságszerető, bátor és rendíthetlen férfi volt. 
Nem volt nyereség és dicsvágyó, de munkás 
és tudós. Legnagyobb hibája az indulatosság 
volt.

9) Keresztények iránti legnagyobb jóté
teményei és érdemei közé tartozik, hogy a 
szent írást 1520-ban német nyelvre jól lefordí
totta, és e nevezetes könyvet rangkülömbség 
nélkül valamennyi keresztyénnek kezébe adta. 
hogy belőle Krisztus valódi tanítását megis
merjék, —  és hogy két katakizmust írt: na
gyobbat a tanítók és papok, kisebbet a köznép 
számára.

10) Fő segéd a reformáció müvében Me- 
lanchton Fülöp, ugyanazon egyetemi tanár, 
nagy tudományit, csendes és kegyes férfi volt. 
0  irta az ágostai hitvallást.

15. §.
Mi, kik Lutherrel a római egyházból kilép-

*)'Wartburg. 1821 Máj 4.



23

tünk, midőn ennek tagjaitól megkülönböztetjük 
magunkat, neveztetünk:

1) Evangélikusoknak, mert hitünk egészen 
Krisztus tanítása, és igy a mi vallásunk Krisz
tus tanítása.

2) Protestánsoknak azért, mert a) a német- 
országi evangélikusok Spájer városában 1529. 
apr. 19, egy vallásügyi törvény ellen protestál
tak, azaz, ellene mondtak s el nem fogadták 
azt. b) Mai napig is protestálunk a Krisztus 
tanításához való minden hozzáadások, és a hit 
dolgábani minden erőszak ellen. Mi a hit és lel
kiismeret szabadságát hirdetjük és kívánjuk; 
mert ez az embernek természetes joga, melyet 
Istentől nyert. Krisztus senkit nem kény szeri
tett a maga tanítására.

3) Ágostai hitvallású evangélikusoknak, 
mert vannak helvét hitvallású evangélikusok is. 
A németországi evangélikusok ugyanis 1530. 
jun. 25 Agosta városában V. Károly császár és 
a német országgyűlés előtt hitüket Írásban val
lották, és mi e hitvalláshoz ragaszkodunk. E 
hitvallás Ágosta városától, hol benyujtatott, 
ágostainak neveztetik, s a szentirásból van 
merítve.*)

*) Az ágo st. h i t  va l l  á s ó n  kívül, ennek v é 
delm ez é se (apológia) a s e h m a l k a l d i  c z i k k e k ,  
Luther n ag y  és ki s kátéja és a zegy esség formulája (for
mula concordiae),a mi lutheránus egyházunk hitvallásai.
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16. §.

Gyakran lutheránusoknak is neveztetünk, 
kivált mások által. így  azonban nem kell ma
gunkat neveznünk; nem azért, mintha e nevet 
szégyelníiuk kellene, mert Luther tüdős, ke
gyes és tiszteletre méltó ember volt; de azért, 
mivel Luther maga nem akarta, hogy követői az 
ő nevéről neveztessenek, mert az ő tanítása 
nem az övé, hanem Krisztusé.

17. §.

Ugyanazon időben, midőn Tecel Szász
országban bűnbocsátó leveleket árúlván, Lu
ther az egyházat újítani kezdte, Svájcban 
(Helvéciában) ugyanazt tette Z v i n g l i  Ulrik, 
ki szinte a bűnbocsánatot áruló Sámson nevű 
Ferenc rendi szerzetes ellen kelt ki 1519-ben. 
Ezután 1522. Zürichben, Svajcz fővárosában,az 
isteni tiszteletet egészen máskép rendezte, és e 
tekintetben a helvét evangélikusok tovább men
tek, mint a szászok. Azok elvetettek minden 
templomi ékességet, papi öltözetet, oltárokat, 
imádságok és szentirási helyek éneklését, zenét 
stb. Zürich városa példáját a többi városok és 
helységek is követték, miből a r. katholikusok 
és evangélikusok közt háború támadt. Ebben 
Zvingli is elesett, a fő zászlónál állva, 1531-ben.
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Holttestét az ellenség felnégyelvén megégette. 
—  Azután Kálvin János kezdte Franciaország
ban ugyanazon igazságot hirdetni, és onnan 
elüzetve Genfbe ment, hol 1564-ben meghalt, 
így támadt a másik evangélikus vallás, mely 
reformátusnak is neveztetik.

18. §.

A mi evangélikus egyházunknak és taní
tásának alapja a bib l ia .  Ennél fogva szüksé
ges róla valamit tudni.

1) A biblia azon könyv, melyben az ó és új 
szövetség vagy testamentom könyvei foglalvák.

2) A biblia tehát két fő részre oszlik, u. 
m. ó és új testamentomra.

3) ó  testámeutom azon könyvek, melye
ket Krisztus születése előtt Mózes, a jósok (pró
féták) és más bölcs zsidók írtak. Magában fog
lalj aa zsidó vallást és e népnek történetét.

4) Mózes a zsidó nép vezére volt Egyip
tomból Kanaán földére, ki neki Isten nevében 
törvényeket szabott.

5) Jósok (próféták) a zsidó nép oly férfiai 
voltak, kikhozzá Isten nevében szólották, taní
tották, intették, vigasztalták, erre Isten által 
különösen lévén rendeltetve. Elosztanak
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nagyokra és kicsinyekre. Nagy van 4, kicsiny 12.

Az ó szövetség könyvei;

1) Mózes öt könyve.
2) Jozsué,
3) Bírák,
4) Rút,
5) Sámuel két könyve,
6) Királyok kétkönyve, 
71 Krónikák két könyve, 
8. Ezdrás,

9) Nehemiás,
10) Eszter,
11) Jób,
12) Zsoltárok,
13) Példabeszédek,
14) Prédikátor könyve, és
15) Énekek éneke.

Jósok könyvei:

1) Ézsaiás,
2) Jeremiás, 

Jeremiás siralma,
3) Ezéchiel,
4) Dániel,
5) Hózseás,
6) Jóéi,
7) Ámos,
8) Abdiás,

9) Jónás,
10) Mikeás,
11) Nábum,
12) Habakuk,
13) Zoíoniás,
14) Aggeus,
15) Zakariás
16) Malakiás.

6) Új testám entom a Krisztus születése 
után írt könyvek, melyek a keresztyén vallást
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foglalják magokban. Ezeket az apostolok és 
evangyélisták Írták.

Az új szövetség könyvei:
1) Máté,
2) Márk,
3) Lukács és
4) Jánosevangyélioma.
5) Apostolok cseleke

detei.
6) Pál levele rómabe- 

liekhez.
7. 8. Pál két levele ko- 

rintusbeliekhez.
9) Pál levele galatabe- 

liekhez.
1 OjPáll.efezusbeliekkez.
11) Pál 1. filipibeliekhez-
12) Pál 1. kollosebeli- 

ekhez.

13. 14. Pál 2 1. tessalo- 
nikabelielvbez.

15. 16. Pál 2 levele Ti- 
móteushoz.

17) Pál 1. Titushoz.
18) Pál 1. Filemonhoz.
19) Pál 1. zsidókhoz.
20) Jakab levele.
21. 22. Péler két levele.
23.24. 25. János 3 levele
26) Jiída levele.
27) János jelenésekről 

irt könyve.

7) Az apostolok Jézus Krisztus tanítványai 
voltak, kik vele társologtak, tőle tauúltak s kik
nek megparancsolta, hogy az egész világba el- 
menvén, az embereket kereszteljék és azevan- 
gyéliomot hirdessék. Hlyen volt 12, kiknek 
neveik Máté 10. 2— 4 v. vannak megírva. —  
Pál mint tizenharmadik, szinte az apostolok 
sorába tartozik. Néhányan köztilök evangyéli- 
omokat, mások különféle egyházakhoz és né
mely tanítókhoz, —  péld. Timóteushoz, Titushoz, 
—  leveleket írtak.
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8) Evangyélistáknak azok neveztetnek, 
kik az evangyéliomoknak nevezett négy köny
vet írták, u. m. Máté, Márk, Lukács és János 
evangyélioma. Ezekben Jézus Krisztus élete, 
tanítása, szenvedése és halála vau megírva.

9) A biblia fő forrása vagy alapja a ke
resztyén vallásnak, különösen az új testamen- 
tom. A mi egyházunk azt tanítja, hogy azt va- 
lameny keresztyénnek és nem csupán a 
papoknak van joguk olvasni, sőt hogy ez köte- 
lességök, a kik csak olvasni tudnak.

19. §.
Az evangélikus és r. katholikus vallás 

közti különbség á következő:
1) A v a l l á s  k ú t f e j é r ő l .  Mi evangéli

kusok hiszszük, hogy a szentirásban foglalt 
Isten igéje a vallás kútfeje. A róm. katkoliku- 
sok azt hiszik, hogy a szent írás kútfeje ugyan 
Krisztus vallásának, de ezen kivűl a hagyo
mányok is, vagyis az egyháznak régi történetei 
és magyarázatai, sőt az egyházi zsinatok és 
pápák Ítéletei és nyilatkozatai is. Ezen kivűl az 
evang. egyház az apokrifus könyveket nem 
fogadja el isteni eredetüeknek, a katholika 
egyház igen.

2) Az i g a z u l á s r ó l .  Mi azt tanítjuk, 
hogy egyedül a Jézus Krisztusban való hit 
által i g a z u l u n k ,  azértbünbocsánatot nyerünk
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és idvezülünk, mert Jézus Krisztus ami Isten - 
nel való engeszdelődésünknek eszközlője. Rom. 
3, 23— 28. Ján. 3, 16.6, 40. Apóst. Csel. 15,11 
16, 31. Gál. 2, 16. 3, 26. stb. Ellenben a rom., 
katholikusok azt tanítják, hogy az ember jó  
cselekedetek által bűneit megváltani és üdvös
ségét megnyerni tartozik.

3) A z  e g y h á z f e j é r ő l .  Mi evangéliku
sok hiszszük, hogy az egyház feje maga a Jé
zus Krisztus, ki azt alapította és ki a vallás 
szerzője. —  A rom. katholikusok hiszik ugyan, 
hogy Krisztus az egyház feje, de csak láthatat
lan, a látható pedig és amannak helytartója a 
rómaipápa, mi az újtestamentomban nincs 
megírva.

4) Már i áró l .  Mi őt mint másokat, tisz
teletre méltó és jámbor asszonynak, s Krisztus 
urunk anyjának tartjuk; miért mint ilyent tisz
teljük is, mert minden anya, kivált ajó és jám
bor, azt megérdemli. —  A r. katholikusok 
Isten anyjának nevezik és imádják, —  mit sem 
Krisztus, sem az apostolok, se nem tanítottak, 
se nem tettek.

5) A s z e n t e k r ő l .  Mi hiszszük, hogy 
egyedül Isten szent, és hogy emberek lehetnek 
nagyon erényesek és jámborok, de soha sem 
egészen hibátlanok és bűntelenek. —  Ok pedig 
hiszik, miszerint némelyek oly szentek, hogy 
több jót tettek, mintartoztak volna, —  s hogy 
e fölösleget az egyház mint valami kincset, má-
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sok javára őrzi. E szenteket tehát imádják, 
azaz különös tisztelettel illetik őket s hozájok, 
mint Isten előtt közbenjárókhoz, imádkoznak. 
Minderről az iij szövetség mit sem tud.

6) A buc s u j ár ás r ó l .  Mi hiszszük, hogy 
Isten mindenhol meghallgat bennünket, s bűne
inket megbocsátja, ha megtérünk, és hogy bár
hol imádkozzunk hozzá lélekben és igazságban, 
ez imádság előtte kedves és nekünk hasznos —  
A  róm. katholikusok u. n. szent helyekre búcsút 
járnak, hol a papoknak gyónnak, — és a búcsú
járásoknak rendkívüli jelentőséget tulajdoníta
nak.

7) A z  i s t e n i  t i s z t e l e t r ő l .  Mi azt ta
nítjuk, hogy Istent legjobban tiszteljük anya
nyelven, mert csak úgy művelődhetünk, azaz 
tauúlhatunk, szivünkben jó  szándékokat ébreszt
hetünk, hitben és erényben öregbedhetünk, ha 
értjük, mi történik az isteni tiszteletnél. —  Ők 
pedig isteni tiszteletűk legfőbb részét, a misét, 
latin nyelven végzik, sőt az evangyéliomokat 
és epistolákat is ezen olvassák.

8) A s z e n t s é g e k r ő l .  Mi azt tanítjuk, 
hogy csupán két szentség van. mivel Krisztus 
urunk csak kettőt szerzett, u. m. a keresztség 
és a végvacsora. —  A r. katholika egyház hét 
szentséget tart, melyek: a keresztség, úrvacsora, 
bérmálás, (bűnbánás) poeuitentia, utolsó kenet, 
papi rend, házasság.



31

9) A g y ó n á s r ó l .  Mi általános gyónást 
tartunk, azaz elegendőnek liiszszük, ha Isten 
előtt elismervén bűnös voltunkat, bűneinket 
megbánjuk. —  A róm. katholikusok fülgyónást 
tartanak, azaz egyenkint nevezik bűneiket a 
pap fülébe, —  mi ismét nincs az új testámentom- 
ban megírva.

10) A z  ú r v a c s o r á r ó l .  Mi liiszszük, 
hogy két szín alatt, a megszentelt kenyér evése 
és megszentelt bor ivása által részesülünk 
Krisztus testében és vérében, s hogy e vacso
rával Krisztus halálának emlékére kell élnünk. 
1 Kor. 10, 16. 11, 26— 28. —  A róm. katkoli
kusok azt hiszik, hogy a pap megszentelése 
által a kenyér Krisztus valóságos testévé, a bor 
valóságos vérévé változik, s így ezeket úgy 
tekintik mint magát Krisztust. Á kelyhet pedig 
a laikusoknak, azaz nem papoknak nem adják. 
Ez ellenkezik Krisztus világos rendeletével.

11) A mi sé rő l .  Nekünk evangélikusok
nak nincs misénk, és liiszszük. hogy a keresz
tyéneknek az úrvacsorával Krisztus rendelete 
szeriut az ő halálának emlékére mindkét szia 
alatt kell élniük. —  A r. katholika egyház mi
sét tart, vagyis áldozatot, melyet a pap Istennek 
naponkint hoz az emberi bűnökért, —  és tanítja, 
hogy a pap az oltárnál a kenyeret valóságos 
Krisztus testévé, s a bort valóságos Krisztus 
vérévé változtatja. De ez az új szövetségben
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sehol sincs megírva, hogy a papok Krisztust 
mindennap mintegy teremthetnének s hogy ezt 
Istennek áldozni kellene, mert Krisztus maga 
magát áldozta fel, midőn meghalt.

12) A b ö j t rő l .  Mi hiszszük, hogy szabad 
ugyan böjtölni, de az nincs megparancsolva. 
Böjtölhetünk tehát mi is, ha akarunk, de erre 
az egyház nemkötelez. — A római katholikusok 
ellenben bizonyos napokon, de csak húsételeket 
nem esznek, mert ezt az egyház kívánja, és 
csak azoknak szabad bizonyos napokon húst 
enni, kiknek azt a püspök megengedi.

13) A p a p s á g r ó l .  Mi hiszük, hogy a 
papi rend tiszteletre méltó és nagyon szüksé
ges, és hogy a lelkészeknek kötelességök 
Krisztus evangyéliomát hirdetni, szentségeket 
kiszolgáltatni, Isten kegyelmét a bűnbánó bű
nösöknek nyilvánítani. —  A róm. katholikusok 
hiszik, hogy a papi rend szentség, és hogy a 
papoknak hatalmuk van az embereknek bűnei
ket megbocsátani.

14) A h á z a s  s ágr  ól. Mi azt hiszszük, 
hogyez nem szentség azon értelemben, min t a 
keresztség és úrvacsora, és hogy házasságra 
lépni a papoknak szinte úgy szabad, mint más 
embereknek, mert a házasságot Isten szerzetté, 
s Péternek és más apostoloknak feleségeik vol
tak. (Máté 8, 14. 1. Kor. 9, 5.) és csupán VII. 
Gergely pápa rendelte meg erővel a papi nőt-
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leuséget. — A r. katholikusok a házasságot szent
ségnek tartják, s a papoknak nem szabad há
zasságra lépni.

15) A z e s k ü v é s r ő l .  Mi egyedül Istenre 
esküszünk, mert csupán ő mindentudó és min
denható ; ők pedig Máriára és minden szentek
re is.

16) A ha l á l ró l .  Ali hiszsziik hogy az em
beri lélek a test halála után mindjárt illető he
lyére jut, melyre méltó és mely Isten igazsága 
szerint megilleti. —  Ők pedig azt hiszik, hogy 
előbb a tisztító tűzbe (purgatoriumba) jut, hon
nan csak misék és könyörület által szabadul 
meg, mi sehol sincs az új testámentomban 
megírva.

20. §.
A r. katholika egyház szemünkre hányja:
1) hogy a mi hitünk új. Felelet erre : A mi 

hitünk oly régi, mint Krisztus tanítása. Luther 
semmi újat nem tanított, csak azt, mi a szent 
irásben foglaltatik. 0  Krisztus tanítását meg
tisztította emberi találmányoktól.

2) Hogy az ő vallásukon királyok és ma
gas állású emberek vannak. Felelet: A mienken 
is vannak. Példáid evangélikus királyok korunk
ban: az angol, holland, porosz, würtembergi 
stb., úgy szinte sok fejedelem és sok nagy tu
dományit férfi. De ha egy király sem volna

Dr. Szeberényi conf. okt. 3
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evangélikus, abból nem következik, hogy tévval- 
lás.Az igazságnak ugyanis más alapja van, mint 
az, vájjon tartják-e azt királyok és más magas ál
lású emberek. Ezek is tévedhetnek, vagy tév- 
tant igazságnak tarthatnak.

3) Hogy isteni tiszteletünk egyszerű és 
pompa nélküli. Felelet: Istennek nincs szüksége 
szertartásokra, gyertyákra, zenére. Mire való 
volna nekünk a sok gyertya, ha a nap és Krisz
tus evangyélioma világít? Végeztessék csak is
teni tiszteletünk lélekben és igazságban, mint 
aztJán. 4, 24. Krisztus kívánja.

21. §.
Krisztus tanításának és így keresztyén 

hitünknek fő cikkei következők:
1) E g y  az Is ten ,  és ez Atya, Fiú és szent 

Lélek. Ö lélek, ki teremtette, föntartja és igaz
gatja az egész világot, különösen pedig az em
beri nemet. Máté 28, 19. Ap. csel. 17, 24— 28. 
Ez Isten

a) ö r ö k k é v a l ó ,  azaz kezdet és vég nél
küli. Zsolt. 90, 2.

b) s z e n t ,  azaz vétek nélküli, ki a bűnt 
gyűlöli, a jót szereti. 1 Pét. 1, 16.

c) b ö l c s ,  azaz ki jó  céljaihoz a legjobb 
eszközöket használja. Róna. 11, 33— 34.

d) i g a z s á g o  s, azaz ki a jókat jutalmazza, 
a roszakat bünteti. Róm. 2, 6— 9.
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e) jó, azaz ki bérmünkét boldogítani akar, 
s velünk naponkint sok ióttesz. Ap. csel. 14,17. 
1. Tim. 2, 4.

f) m i n d e n h a t ó ,  azaz ki mindent tehet, a 
mit akar. Luk. 1, 37.

g) m i n d e n ü t t  j e l e n l e v ő ,  azaz, ki az 5 
hatalmával minden helyen van. Ap. csel. 17, 
27— 28. Zsolt. 139, 7— 10.

h) m in d ent ud  ó, azaz, ki mindent tud, 
tehát múltat, jelent és jövőt, sőt a mi gondola
tinkat, beszédeinket és cselekedeteinket is. Ap. 
csel. 15, 18. Zsolt. 139, 2— 4.

2) E z  I s t e n  a mi  a t yá n k ,  ki minket 
szeret, gondunkat viseli, ha bűneinket megbán
juk, azokat megbocsátja. És ezért megérdemli, 
és kivánja is tőlünk, hogy őt mint gyermekei 
szeressük, tiszteljük, benne bízzunk és neki en
gedelmeskedjünk. Ján. 3, 16. Máté 22, 37.

3) E z  I s t e n  az  á l ta l  mutat ta  ki  l e g 
i n k á b b  i ránt unk  v a l ó  s z e re t e t é t ,  h o g y  
J é z u s  K r i s z t u s t h o z z á n k  kiildvén,általa 
a maga akaratját a mi üdvösségünkről kijelen
tette. Ján. 3, 16. 1. Ján 4, 9.

4) E z a J é z u s  K r i s z t u s  v á l l á s u n k  
s z e r z ő j e ,  a mi mesterünk  és  v e z  é r ü n k  
az ö r ö k k é v a l ó s á g r a .  Ki neki engedeL 
meskedik, Istennek engedelmeskedik. Máté 16, 
16. Ján. 3, 16. Luk. 2, 11. Ján. 8, 12. Eféz. 5,
23. Ján. 14, 24. — 13, 20.

3*
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5) E z  a J éz u s K  r i s zt u s m e g v  ál to 11
b e n n i i n k e t a  tudatlanságtól, babonától, tévely
géstől és ezekből származó ideig és örökkévaló 
boldogtalauságtól. Kol. 1, 13, Tit. 2, 11— 12.

6) Jézus Krisztus az ő tanítása, szenvedése 
és halála által váltott meg bennünket, s követé
sűi fölállította az erénynek, hitnek és Istenben 
való bizalomnak jeles példáját. Ján. 18, 37. 
1 Tim. 2, 6. 1. Pét.  2, 21— 2 3.

7) Ó nem maradt a sírban, hanem Isten 
végzése szerint visszatért életre. Halálának 
napja nagypéntek: feltámadását husvétkor ün
nepük a keresztyének.

8) Jótéteményeiért, melyekben minket ré
szesített, megérdemli, hogy őt valljuk és tisztel
jük. Mát é  1 0 ,  3 2— 3 3. Filip, 2, 9— 11.

Jegyz és .  Itt magyarázandó a keresztyén hit- 
ágazat második cikke a megváltásról, és a harmadik 
a megszentelésről.

9) A z  e m b e r i  l é l ek  ha lh at a t l an ,  az
az van örök élet, mely ez ideiglenes után követ
kezik, s melyben a jók  jutalmukat, a roszak 
büntetésöket veszik. Máté 10, 2 8. -— 28, 
31— 46. Hóm. 2, 6— 10. Gálát 6, 7— 8.

10) Mint keresztyéneknek erényesen és 
kegyesen élnünk, azaz, Isten parancsait kell 
teljesítenünk. Mát. 7, 21. Ján 4,34. Tit.2,11— 12.

11) Azon eszközök, melyek által hitben és 
kegyességben erősödhetünk és öregbedhetünk, 
következők:
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a) Imádság. (Ittaz ür imádságának magyarázata.)
b) Isten igéje, mely a szent Írásban foglaltatik. 

(Itt megmagyarázandó az egyházi szónoklat érve és 
célja, valamint a nyilvános isteni tiszteletnél, 
úgy más alkalmaknál és házi ájtatoskodásnál.)

c) A. szentségek.
12) Ez eszközök megtartására alakúit a 

keresztyén egyház, vagyis a keresztyének tár
sasága, kik Krisztusban megkeresztel tettek és 
tanítása szerint élnek s az Istent tisztelik. 
Ennek feje és mestere Jézus Krisztus. (Itt az 
egyházszervezetről.)

22. §.
A s z e n t s é g e k r ő l ,  k i i l ö n ö s e n a z  

íi rv a c s o r á r ó 1.
1) Szentség (sákrameutom) Krisztus urunk 

által szerzett cselekedet, melyet a keresztyének
nek a végre kell megtartaniok, hogy őt ez által 
vallják, s keresztyén kötelességeikre figyel
meztessenek.

2) Ily szentséget Krisztus urunk csak ket
tőt szerzett, u. m. a keresztséget és a végvacsorát.

3) A keresztség azon szentség, mely által 
az ember a keresztyén egyházba fölvetetik, s 
melynél kötelezi magát az Atyában, Fiúban és 
sz. Lélekben hinni és Krisztus tanítása sze
rint élni.

4) Krisztus tanítása szerint élni aunyitje- 
lent mint úgy hinni, gondolkozni és cselekedni
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mint arra Krisztus a maga tanítása és példája 
által tanított.

5) A keresztséget világosan megrendelte 
Krisztus az ő menybemenetele előtt. Máté 28, 
19. Csak az szentség, mit Krisztus rendelt.

6) Eleinte csak meglett embereket keresz
teltek. A második század óta a gyermekek ke
resztelése hozatott be, mi szép és hasznos intézke
dés. De csak oly gyermekek keresztelendők, 
melyek már megszülettek. Melyek azonban 
keresztség nélkül halnak el, azért el nem kár
hoznak.

7) Mit a gyermekek vagy szülők a ke
resztszülők által a keresztségnél fogadtak, t. i. 
hogy Istenb en Krisztus tanítása szerint fognak 
hinni és kegyesen élni, —  és miről lemondtak, 
u. m. a bálványimádásról és az ördög vagyis 
bűn minden cselekedeteiről, azt magok is meg
újítják a k o n f i r m á c i ó n á l .

8) A k o n f i r m á c i ó  a keresztségnél tett 
fogadásnak ünnepélyes megújítása, hogy a 
Krisztus vallásában oktatott gyermekek ebben 
mind halálukig megmaradván, szerinte fognak 
élni. E fogadást melyet a mindentudó Isten 
előtt az egész egyház jelenlétében tesznek, az 
úrvacsorával való első éléssel erősítik és pecsé
telik meg.

9) A z  úr v a c só r  áj  a, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak valóságos teste és vére, a kenyér
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és bor alatt, mely nekünk keresztyéneknek 
ételül és italul maga Krisztus által rendeltetett. 
A látható dolgok az Úrvacsorájánál, a kenyér 
és bor ; a láthatatlan és mennyeiek: Krisztus 
teste és vére. 1 Kor. 10, 16. 17.

(Itt az úrvacsoráról szóló cikk Luther katekiz
musa szerint.)

10) Az lirvacsorának szerzése abban áll, 
hogy azon éjjel, midőn elárultaték, vévé a ke
nyeret, megszegé és tanitványinak adá mond
ván: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, 
mely értetek adatik; ezt cselekedj étek az én 
emlékezetemre. Hasonlókép miután vacsoráit 
volna, vevén a poharat és hálákat adván, nekik 
adá mondván: Igyatok ebből mindnyájan, epo
hár az új szövetség az én véremben, mely ér
tetek kiontatik bűnök bocsánatjára; ezt csele
kedj étek, valahányszor ivandjátok, az én em
lékezetemre.

J e g y z é s .  Itt jól megmagyarázandók az úrva
csorája szerzésének igéi.

11) Űrvacsora előtt egyházunkban g y ó 
n á s  és f e l o l d o z á s  tartatik. A gyónás az úr
vacsora méltó ünneplésére való előkészület. Lzt 
az egyház azért rendelte, hogy az emberek az 
úrvacsorához könnyelműen ne járúljanak. All 
pedig abból, hogy a lelkész az úrvacsorával 
élni akarókhoz beszédet tart, mely által őket 
bünbánásra és jobbulásra buzdítja; azután az 
előterjesztett kérdések szerint bűneiket Isten
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előtt általánosan meg-vallják, bánják s javulást 
Ígérnek s Istenhez bűneik bocsánatáért imád
koznak. —  A f e l o l d o z á s  pedig a bűnök bo
csánatáról vagy Isten kegyelméről való bizto
sítás a megtérés föltétele alatt. Ez rendesen úgy 
történik, hogy a lelkész az oltárhoz lépők fe
jeire tevén kezét, Krisztus e szavait mondja : 
Bízzatok, megbocsáttatnak vétkeitek stb. Mi 
annyit jelent, hogy a milyen bizonyos, hogy a 
lelkész kezét fejeikre teszi, oly bizonyos, hogy 
Isten a megtérőknek bűneiket megbocsátja.

12) E feloldozásra következik a kenyér és 
bor megszentelése. Ez az úr imádságának és 
az úrvacsora szerzése igéinek elmondása vagy 
éneklése által történik. Ezután rövid imádság 
következvén, a keresztyének az oltárhoz járul
nak, hol nekik a szentelt kenyér és bor nyujtatik.

13) Az úrvacsorának egész jelentősége 
nem evésben és ivásban áll, hanem abban, ha 
azt Krisztus iránti szerétéiből és engedelmes
ségből teszsziik, ki azt kívánta, és ha magunkat 
vizsgáljuk, bűneinket megvalljuk, erényre és 
szeretetre buzdítjuk egymást. Ez neveztetik az 
úrvacsorával való méltó élésnek 1 Kor. 11, 
26— 27.

J egy zés.  Itt a betegek által otthon vétetni szo
kott úrvacsoráról.

24. §.
K e r e s z t y é n  erkö l cs tan.
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1) Krisztus evangyéliomának azon része, 
mely kötelességeinket és azok teljesítését ismer
teti velünk, k e r e s z t y é n  e r k ö l c s t a n n a k  
neveztetik. Ez tehát épen oly lényeges része 
Krisztus evangyéliomának, mint a Ilit, mely azt 
tanítja, mit kell mint keresztyéneknek hinnünk, 
mit a 21. sz. alatt hallottunk.

2) K ö t e l e s s é g  mindaz,mit a keresztyén 
tenni vagy elhagyni tartozik, mivel az Isten 
akaratja. És így midőn nem teszi azt, mit tennie 
kellene, vagy teszi azt, mit el kellene hagynia, 
vétkezik. A bűn tehát a törvénynek áthágása 
(megrontása) Jakab 4, 17. —  1 Ján. 3, 4.

3) Az emberek háromféleképen vétkeznek: 
rósz gondolattal, rósz beszéddel és rósz csele
kedettel.

4) Az, mit Isten Krisztus által megparan
csolt, hogy cselekedj ük. vagyis, mi Isten aka
ratját mutatja, Isten törvényének vagy paran
csolatjának neveztetik.

5) Az egész isteni törvénynek foglalatja 
vagy summája, következő: Máté 22, 36—40.

6) Fő és lényeges dolog kötelességeink 
teljesítésében, hogy azokat Isten iránti szeré
téiből és engedelmességből tegyük. Ez e r é n  y- 
nek neveztetik.

7) Keresztyén kötelességeink négyfélék:
a) Isten iránt, b) magunk iránt, c) felebarátaik 
iránt és dj egyéb teremtmények iránt.
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25. §.

Magok e kötelességek következők:
I. I s t e n irántiak : legfőbb tisztelet. Ján. 

jel. 4,11. —  Máté 10, 28. —  Szeretet, Máté 
22, 37. —  Háladatosság. Zsolt. 116, 12. —  
Engedelmesség. 1. Ján. 5, 3. —  Alázatosság és 
gyermeki bizalom. Zsol. 37, 3— 5.

II) M a g u n k  irántiak:
1) L é  l e k r e  nézve:
a) Tekintse magát mindenki Isten képére 

teremtettnek. Ebben áll a többi teremtmények 
fölötti méltóságod és előnyöd.

b) Ügyekezzél tökéletesedni, azaz napról 
napra bölcsebb és jobb lenni. És így műveld 
üdvösséged munkáját, gyarapodjál ismeretben 
és erényben.

c) Emlékezzél meg lelked halhatatlanságá
ról; azért meg ne sértsd azt. Máté 10, 28. — 
16, 26.

2) T e s  tre nézve:
a) Tartsd főn egészségedet és életedet, ha 

magasb kötelességek föláldozását nem kíván
ják. így  az igazság és hit nyilvánítása, a haza 
és emberi nem közjava főbb kötelességek mint 
azéletföntartása. Példa: Krisztus.—  Az öngyil
kosság mindig bűn, szinte ligy a veszedelmek 
könyelmű és ok nélküli keresése.

b) Szeresd tested, ruházatod és a szobai
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levegő tisztaságát,mert ez az egészséget föntartja.
c) Légy mértékletes ételben, italban, mun

kában, pihenésben, mulatságban; mert mindez 
hasznos az egészségre nézve, mig ellenben a 
mértékletlenség ártalmas.

d) Betegségben gondoskodjál egészséged 
helyre állításáról. Ne folyamod jál tehát babonás 
szerekhez, de értelmes orvoshoz, és kövesd ta
nácsát s rendeletét.

3) K ü l á l l a p  o t ra  nézve:
aj Tedd tisztedet híven és lelkiismeretesen.
b) Igazságosan és becsületesen élj.
c) Őrizd meg azt, mivel Isten munkád után 

megáldott és használd azt bölcsen.
III. F e l e b a r á t i n k  iránt:
1) E kötelességek foglalatja e két paran

csolatban van. Máté 22, 39. Máté 7, 12. Feleba
rátunk minden ember, akár barát, akár ellenség.

2) Felebarátink iránt lelkűkre, testökre és 
külállapotjokra nézve ugyanazon kötelessé
geink vannak, mint magunk iránt.

Ezek á l t a l á n o s  kötelességek. De vannak 
k ü l ö n ö s e k  is; péld. a szülőkéi gyermekeik 
iránt sviszont; urakéi ésgazdákéi cselédeik iránt 
s viszont; házas társak kötelességei 1. Péter3, 
7. —  Eféz. 5,21, —  31. Kolos. 3, 18— 19; 
elöljárók kötelességei az alattvalók, és ezekéi 
amazok iránt. Kőm. 13, 1— 7. —  1. Péter 2, 
13. 14. 17,—  1. Tim. 2, 1 —  2.
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IV. E g y é b  t e r e m t m é n y e k  iránti kö
telességek. Ezeket is Isten teremtette és hasz
nunkra szolgálnak. Számukra is alkottatott a 
világ. Ok is érzik a fájdalmat. Az embernek 
már maga miatt, méltóságánál fo Vva nem sza
bad őket kínoznia, kegyetlenül ütnie, sőt in
kább kíméletesen tartozik velek bánni és jó l  
tartani. 2. Móz. 23, 5 . - 5 .  Móz. 25, 4. —  Pél- 
dab. 12, 10.



Szentirási Alapmondatok.

1) Máté  5. r. 16. v. Úgy fényljék a ti vi
lágosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó 
cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyá
tokat.

2) M á t é  5. r. 44. és 45 v. Szeressétek 
ellenségiteket, áldjátok a kik titeket átkoznak, 
tegyetek jó l azokkal, a kik titeket gyűlölnek 
imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és ül
döznek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei 
atyátoknak fiai, ki napját feltámasztja jókra és 
gonoszokra és esőt ad mind az igazokra mind 
az igasztalanokra.

3) M á t é  6. r. 33. v. Keressétek először 
az Istennek országát és annak igazságát, és 
mindazok megadatnak nektek.

4) Máté  7. r. 12. v. Valamit akartok, 
hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 
azt cselekedj étek velők, mert ez a törvény és 
a próféták.

5) M át é 7. r. 21. v. Nem minden, ki azt 
mondja nekem: Uram, uram! megy be menny
országba, hanem a ki cselekszi mennyei atyám 
akaratját.
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6) Mát é  10. r. 28 v. Ne féljetek azoktól, 
kik a testet ölik meg, a lelket pedig nem ölhe
tik meg; hanem inkább féljetek attól, ki mind 
a lelket, mint a testet elvesztheti a pokolban.

7) Máté  10. r. 32. és 33 v. Valaki vallást 
teszen rólam az emberek előtt, én is vallást 
teszek arról, mennyei atyám előtt; valaki pedig 
megtagad engemet az emberek előtt, megtaga
dom én is azt mennyei atyám előtt.

8) Máté. 11. r. 28— 30. v. Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, kik elfáradtatok és megterhelve 
vagytok, és én megnyugosztlak titeket. Vegyé
tek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd és alázatos szivű vagyok; és talál
tok nyugodalmat a ti lelkeiteknek. Mert az én 
igám gyönyörű és az én terhem könnyű.

9) M á t é  16 r. 26. v. Mit használ az em
bernek, ha az egész világot megnyerné, lelkét 
pedig megsérti? Vagy milyen váltságot adhat 
az ember az ő lelkeért?

10) Máté 22 r. 26— 40. v. Mester! me
lyik a nagy parancsolat a törvényben ? Jézus 
pedig monda neki: Szeressed a te urad Istene - 
det teljes szivedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A 
második pedig hasonló ehhez: Szeressed fe le 
barátodat, mint tenmagadat. E Két parancso
lattól függ az egész törvény és a próféták.
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11) Máté 28 r. 19 és 20. v. Elmenvéu, 
tanítsatok minden népeket, keresztelvén őket 
Atyának, Fiúnak és szent Léleknek nevében. 
Tanítsátok őket megtartani, mindazt, mit én 
parancsoltam nektek. Esime én veletek vagyok 
minden napon a világ végéig, ámen.

12) Márk 7. r. 15 v. Nincs semmi az em
beren kívül, a mi bele menvén, megfertőztetné 
őt, de a mi az emberből származik, az fertőz- 
teti meg őt.

13) Márk 9. r. 41 v. Valaki innotok ad csak 
egy pohár vizet az én nevemben, azaz, mivel 
Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el 
nem veszti jutalmát.

14) M á r k  12. r. 17 v. Adjátok meg, a mi 
a császáré, a császárnak; a mi az Istené, az 
Istennek.

15) L u k á c s  5 r. 31 és 32 v. Nem szűköl
ködnek az egészségesek orvos nélkül, hanem 
a betegek; nem azért jöttem, hogy az igazakat 
hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

16) L u k á c s  12 r.47. és 48 v. A mely 
szolga tudván ura akaratját, ahhoz nem készült, 
és akaratja szerintiiem cselekedett, sokkal bün
tetetik meg. A ki pedig nem tudta, és büntetésre 
méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel biintet- 
tetik. Mert mindenkitől, kinek sok adatott,sok 
kívántatik, és a kinél sokat tettek le, attól 
többet kérnek.
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17) L u k  ács 16. r. 10 v. Ki hű a kévésén 
sokon is hű az, és ki a kévésén hamis, a sokon 
is hamis ez.

18) L u k á c s  17. r. 10. v. Ha mindazt meg- 
cselekszitek is, a mi parancsoltatott nektek, ezt 
mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk, mert 
a mit kellett cselekednünk, azt cselekedtük.

19) L u k á c s  22. r. 42. v. Atyám, ha aka
rod távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal 
nem az én akaratom, hanem a tied legyen.

20) J á n o s  3. r. 16 v. Úgy szereié Isten 
e világot, hogy az ő egyszülött fiát adná, hogy 
minden, ki hiszen benne, elneveszszen, hanem 
örök élete legyen.

21) J á n o s  4. r. 24. v. Az Isten lélek, és 
a kik őt imádják, szükséges hogy lélekben és 
igazságban imádják.

22) J á n o s  4. r. 34. v. Az én eledelem ez, 
hogy annak akaratját tegyem, a ki engemet 
elbocsátott, és elvégezem az ő dolgát.

23) Já no s  5. r. 39. v. Tudakozzátok az 
írásokat; mert nektek úgy tetszik, hogy örök 
életetek van bennök, és azok tanúbizonyságot 
tesznek rólam.

24. J á n o s  7. r. 16 és 17 v. Az én tudo
mányom nem enyim, hanem azé a ki engemet 
elbocsátott. A ki akarja annak akaratját csele
kedni, megérti, vájjon Istententől vagyon e a 
tudomány, vagy én magamtól szólok.
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25) Já n os  8 r. 12 v. En vagyok a világ 
világossága; a ki követ engem, nem jár setéi
ben, hanem az élet világossága lesz annak.

26) János  8. r. 34 v. Valaki bűnt cselek
szik, szolgája a bűnnek.

27) J án o s  13 r. 35. v. Erről ismerik meg 
mindenek, hogy az én tanítványim vagytok, lia 
egymást szeretni fogjátok.

28) Ján os  14 r. 1. 2. és 6. v. Ne hábo
rodjék meg a ti szívetek, hisztek Istenben, hi- 
gyetek bennem is. Az én atyám házában sok 
hajlék van; mert ha külömben volna, megmon
dottam volna nektek. Én vagyok az út, az igaz
ság és az élet; senki nem mehet az atyához ha 
nem én általam.

29) Ján os  15 r. 12 —  14. v. Ez az én 
parancsolatom, hogy szeressétek egymást, mint 
én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mint ha valaki életét adja bará 
tiért. Ti barátim lesztek, ha azt cselekszitek, 
mit én parancsolok nektek.

30) J á n o s 37 r. 3. v. Ez az örök élet, 
hogy tégedet egyedül ismerjenek igaz Istennek, 
és a kit elbocsátottál, a Jézus Krisztust.

31) Ap. cselek.  5 r. 29 v. Az Istennek 
inkább kell engedni, mint az embereknek.

32) Ap. c s e l e k .  10 r. 34 és 35 v. Bi
zonnyal látom, hogy az Isten nem személyvá-
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lógató; hanem minden nemzetségben kedves 
neki, ki őt féli és igazságot cselekszik.

33) Ap. c se l .  17 r. 24— 28. v. Az Isten,ki 
teremtette a világot és mindent, mi benne van, 
ő levéli a menynek, földnek ura, kézzel csinált 
templomokban nem lakik. Nem is tiszteltetik 
emberi kezektől, mintha valami nélkül szűköl
ködnek, holott ő ad mindeneknek életet, lehel
letet és mindeneket. Es az egész emberi nemet 
egy vérből teremtette, hogy lakoznának a föld 
egész színén, elrendelvén az időknek alkalma
tosságit és az ő lakásokat meghatározván. 
Hogy keresnék az Istent, hogy talán tapogatva 
megtalálnák őt, jóllehet nem messze van miu- 
denikünktől; mert általa élünk, mozgunk és 
vagyunk, mikép a ti költőitek közűi mondták 
némelyek, hogy nemzetségéből valók vagyunk.

34) II ó m. 2 r. 6— 11 v. Az isten megfizet 
mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azok
nak, kik jó  cselekedetben való állhatatossággal 
dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot ke
resnek, megfizet örök élettel; azoknak pedig, 
kik versengősek, és kik nem engednek az igaz
ságnak, hanem engednek a hamisságnak, bosz- 
szankodással és haraggal. Nyomorúság és szo
rongás legyen minden gonoszt cselekedő ember- 
leikének, zsidónak először, azután görögnek. 
Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden 
jó  cselekedőnek, zsidónak először, azután gö
rögnek. Mert nincs Isten előtt személy válogatás.



35) R ó m. 6 r. 23 v. A bűnnek díja halál; 
az Istennek ajándéka pedig az örök élet a mi 
urunk Jézus Krisztusban.

3 6 ) Róm.  11 r. 33— 36 v. Oh Isten böl
csességének és tudományának mélységes gaz
dagsága ! mely igen megtudhatlanok az 6 ítéle
tei, és végremehetlenek ő utai! Mert ki ismerte 
meg az úr akaratját? vagy ki volt tanácsosa? 
vagy ki adott valamit először neki, hogy azt 
megadná neki? Mert tőle és általa, és benne van
nak mindenek; neki legyen dicsőség mind 
örökké, ámen.

37) R ó m. 12. r. 20. v. Ha éhezik ellenséged, 
adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt 
míveled, az ő fejére eleven szenet gyüjtesz.

38) Róm . 14 r. 7 és 8 v. Senki sem él 
közülünk magának, és senki sem hal magának; 
mert ha élünk is, azúrnak élünk,ha meghalunk 
is, az úrnak halunk meg. Akár éljünk azért, 
akár meghaljunk, az úréi vagyunk.

39) 1 Kor .  10 r. 31 v. Akár esztek, akár 
isztok, akár mit cselekesztek, mindeneket az 
Isten dicsőségére műveljetek.

41) 1 Kor .  11. r. 28 v. Vizsgálja meg 
minden ember magát, és úgy egyék abból a ke
nyérből, és úgy igyék abból a pohárból.

42) 1 Kor .  13. r. 1 — 3. v. Ha emberek
4*



vagy angyalok nyelvén szólnék is, szeretet 
pedig nincs bennem, olylyá lettem, minta zengő 
érc és pengő cimbalom. És ha jövendőt tudnék 
is mondani, és minden titkokat és minden böl- 
cseséget tudnék is ; és ha egész hitem volna is, 
anynyira, hogy a hegyeket elvinném helyekről, 
ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És ha 
minden marhámat a szegények táplálására 
költeném is, ha testemet a tűzre adnám is, ha 
szeretet nincs bennem, semmit az nem használ 
nekem.

43) Gálát .  6. r. 7 és 8 v. Meg ne csalat
kozzatok, az Isten nem csúfoltatik meg. A mit 
az ember vet, azt aratja. Mert a ki vet az ő tes
tének, a testből arat veszedelmet: a ki pedig 
vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

44) Efez .  4. r. 25. v. Levetvén a hazug
ságot, szóljon igazságot mindenki az ő feleba
rátjával; mert egymásnak tagjai vagyunk.

45) E f ez .  6. r. 1 —  4. v. Ti magzatok, 
engedelmesek legyetek az úrban a ti szülőite k- 
ne k ; mert ez az igaz. Tiszteljed atyádat és 
anyádat, (mely első parancsolat az Ígérettel 
együtt) hogy jó l legyen dolgod és hosszú életű 
légy e földön. Ti is atyák, ne ingereljétek ha
ragra magzatitokat, hanem növeljétek őket a 
tudományban és az úr beszédének intésében.

46) F i l i p .  2. r. 5. v. Azon indulat legyen 
bennetek, mely volt Krisztus Jézusban.
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47) K o l o s s .  3. r. 16. v. Krisztus beszéd 
lakozzék bennetek bőséggel minden bölcseség- 
gel, tanítván és intvén egymást magatok között 
zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki énekkel, 
nagy kedvvel énekelvén szívetekben az úrnak.

48) K o l o s s .  4. r. 1. v. T i urak, igazság
gal és egyenlőséggel legyetek a ti szolgáitok
hoz, tudván hogy nektek is uratok legyen a 
menynyekben.

49) 1. T e s s á l .  5. r. 21 v. Mindent meg
próbáljatok; a mi jó  azt megtartsátok.

50) 1. T imot .  4 r. 8. v. A test gyakor
lásának kevés haszna van; de az isteni tisztelet 
mindenre hasznos, és mind e, mind a jövő élet
ben bír ígérettel.

51) 2. T i m o t  4. r. 7. és 8. v. Ama nemes 
harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam. Végre eltétetett nekem az 
igazság koronája, melyet nekem ad ama napon 
az úr, amaz igaz bíró; nem csak nekem, hanem 
mindeneknek, kik szeretik az ő dicsőséges 
eljövetelét.

52) Ti t .  2. r. 11 és 12. v. Megjelent az 
Istennek amaz üdvözítő kegyelme minden em- 
bérnek, mely minket tanít, hogy megtagadván a 
hitetlenséget és e világi kívánságokat, mérték
letesen, igazán és szentül éljünk e jelen életben.

53) Z s i d. 3. r. 4. v. Minden ház építtetik
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valakitől; a ki pedig mindezeket rendelte, az 
Isten az.

54) Zs id .  13 r. 17. v. Engedjetek elöljá
róitoknak és hallgassátok azokat; mert ők vi
gyáznak a ti leikeitekért úgy mint számadók, 
hogy örömmel műveljék azt és nem bánattal, 
mert az nektek nem használ.

55) Jakab.  1 r. 17. v. Minden jó  adomány 
és minden tökéletes ajándék onnan felni van, 
mely leszáll a világosságnak atyától, kinél nincs 
változás, vagy változásnak árnyéka.

56) 1. Ján.  4. r. 20. és 21. v. Ha valaki 
ezt mondja: Szeretem az Istent, és az őatyafiát 
gyűlöli, hazug a z : mert a ki nem szereti az ő 
atyafiát, a kit látott, mi pnódon szeretheti az 
Istent, a kit nem látott ? És ilyen parancsolatot 
vettünk tőle, hogy a ki szereti az Istent, sze
resse az ő atyafiát is.

57) 37. Z s o l t .  3 —  5. v. Bízzál az úrban 
és cselekedjél jó t; lakozzál e földön és élj hit 
által. Gyönyörködjél az úrban, és megadja ne
ked a te szivednek kérését. Hagyjad az úrra a 
te utadat és bizzál benne, és ő megcselekszi.

58) 116. Zso l t .  12. v. Mivel fizessek az 
úrnak minden én hozzám való jótéteményéért?

59) 139. Z s o l t .  1 —  4. v. Uram, te meg
kísértettél és ismersz engemet. Te tudod az én 
ülésemet és felkelésemet, távol látod az én gon
dolatomat. Az én ösvényemet és lefekvésemet
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körülvetted, és mindenútaimat jó l tudod. Mikor 
még az én nyelvem alatt nincsen a beszéd, ime, 
Uram, te mindezt jól tudod.

60) 139. Zso l t .  7 —  10. v. Hová mennék 
a te lelked elől, és a te orcád elől hová futnék ? 
Ha a mennybe megyek, ott vagy; ha a kopor
sóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy. 
Ha olyan szárnyaim volnának is, mint a haj
nalnak, és a tengernek utolsó határánál laknám 
is: oda is a te kezed vinne engemet.




