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E L Ő S Z Ó
A H A R M A D I K  K I A D Á S H O Z .

Mind a hat elemi osztály ev. vallási tananyagát röviden ma
gába foglaló Vallástanomnak a bírálat értelmében kijavított s 
az egyetemes tanügyi bizottság által 93/928. sz. alatt jóváhagyott 
Ill-ik  kiadását ezennel a hitoktatók és tanulóink rendelkezésére 
bocsátom.

E kiadás bővebb tartalmú, mint az előbbiek s az egyetemes 
tanterv előírta összes bibliai és egyháztörténetet, káté és az elő
írt énekeket (az 1925. évi egyet, gyűlés 73. §-ában előírtakat is) 
magába foglalja. így használható nemcsak szórványokban, (me
lyek részére az illető hitoktató által a minimális anyag külön is 
kijelölhető), hanem ev. gyülekezeteink úgy osztott, mint osztatlan 
elemi iskoláiban, valamint a polgári iskolai vallástantervnek kissé 
figyelembe vételével (I. osztály ó-, II. osztályban újszövetségi 
bibliatörténetek és jellemképek; 3—4 osztályban egyháztörténet) 
a polgári iskolában is.

Mivel tökéletes munkát alkotni és minden igényt kielégíteni 
nem lehet, azért a hitoktató az illető egyházkerület, illetve egye
temes egyház időnkint változó vallási tantervére mindig figyelem
mel legyen s ha az, e Vallástan sorrendjével, tartalmával nem 
egyezne meg, azt a tanításkor igazítsa ki és pótolja.

Az 1—2. osztály amúgy is rövid tananyagában felvettem 
„A tanítványok“, „A hegyi beszéd“, (bővebb magyarázat nélkül, 
mint szép bibliai igék tanítandók be) s „A szegény asszony fillére“ 
c. bibliatörténeteket, melyek ha úgy tetszik, a 3—4. osztály tan
anyagánál „Jézus megkísértése“ c. történet után is tárgyalhatok. 
Ábrahám és Lót története, melyet a könnyebb áttekintés kedvéért 
Izsák feláldozásával együtt a 3—4. osztálynál vettem fel, az 1—2. 
osztálynál is már taníthatók, a 3-^4. osztályban azonban meg- 
ismétlendők. Az 1—2. osztály tananyagánál a fősúlyt az újszövet
ségi szakaszokra fordítottam.

A 3—4. osztálynál az első évben ószövetségi bibliai törté
netekkel kezdem, a második évben a főiinnepekre szóló evangéli- 
omi szakaszokat egymásután egy áttekinthető egységben közlöm.
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de felvettem hozzá karácsony II. ünnepi: „István vértanú“, liusvéi 
II. ünnepi: „Az emmausi tanítványok“, szentháromság vas.: „Niko- 
démusról“ és némely gyülekezetben templomfelavatási emlékünne
pen, a prédikáció alapjául szolgáló: „Zakeusról“ szóló biblia
történetet.

Nagy fontosságúnak tartottam, hogy tanulóink nagy több
ségét képező népiskolai növendékeink, kik középiskolákba nem 
mennek és az iskolától úgyszólván végleg búcsút mondanak, az 
ev. öntudat megerősítése végett az újszöi. írói életrajzával, ó- és 
újszövetségi jellemképekkel, a bel- és kiil misszióval, az ev. sajtó 
s az ev. egyházi ének jelentőségével is megismerkedjenek. 
Azért az V—VI. osztály tananyagában * csillaggal jelölt 61., 62., 
63., 85., 86., 87. §., melyeket az egyetemes tanterv elő nem ír, 
a felsőbb osztályban, különösen pedig az ismétlő iskolákban 
figyelemmel áitolvastatandók s ha csak /lehetséges, nagyjából 
meg is tauítandók. Luther házasságát, családi életét és halálát is 
részletesen közlöm. (73. §.) Az utolsó §.: a helyi egyház történe
tének tudása is hozzátartozik az ev. öntudat kimélyitéséhez. Ev. 
énekszerzőink névsorát Payr Sándor egyetemi tanár e tárgyban 
írt munkája után közlöm az előzetes hozzájárulásával. Az egy
házi énekek a dunántúli új énekeskönyv szerint vannak felvéve.

Az ismétlősök vallási tananyaga három részre felosztva 
ugyanaz, mint az elemi iskolásoké. A bibliaolvastatás mellett fő 
itt „az ismeretek mélyítése és állandósítása a tiszta keresztyén 
szellem megszilárdítása érdekében“.

E kiadást is nagy áldozattal magam adtam ki és miután az 
előbbieknél bővebb terjedelemben és szebb kiadásban jelent meg, 
s több- kiissét újonnan készíttettem, árát is mérsékelten fel kellett 
emelni. Tekintve azonban, hogy hat évre szól és más könyvek 
árához viszonyítva is, e Vallástankönyv még mindig elég olcsó
nak mondható. Nagyobb megrendelésnél megfelelő árengedményt 
biztosítok.

Jó igyekezetemet fogadják szívesen, hitoktatót és tanulót 
áldja meg az Isten!

Magyarbóly (Baranya in.), 1928.

Vértesi Zoltán,
ev. lelkész, hitoktató.

U. i.: Vallási tanterv s az előírt énekek kimutatását lásd e 
tcönyv végén!



1. A vallás! a la p ism eretek .

A vallás.

Az iskolában sok jó t és szépet tanulunk. Ilyen jó  és 
-szép, amit most tanulni akarunk : a  Daliás. A vallásból 
m egtanulhatjuk azt, hogy kiben kel! hinni és mit kell 
cselekedni, hogy boldogok lehessünk.

Vallás tanulásra minden tanulónak  el kell járni.
Sokféle vallás van.
Én ágostai hitvallású evangélikus vallású vagyok.
Röviden ezt így is m ondhatjuk: Én evangélikus 

vallású vagyok. Az evangélikus vallás a keresztyén 
valláshoz tartozik. Én is keresztyén vagyok.

Az evangélikus vallás Isten adom ánya.
Isten felséges adománya,
Vallás te vagy legjobb hívem;
Midőn éltemet szélvész hányja,
Mit tenne nélküled szívein!
Te bölcseségre tanítasz,
Ha hanyatlóm gyámolítasz. (Dté. 357. sz.)

Az Isten.

Isten a világ teremtője s gondviselője és a mi meny- 
nyei Atyánk.

Isten, jő, mindenható, m indenütt jelenvaló, szent, 
igazságos és maga a  szeretet.

Istent azért m ondjuk jónak, m ert ő csak jót akar.
Isten minden ember javá t akarja .
A jó Isten adta testünket, lelkünket, szüleinket, ő 

ad naponkint ételt, italt, ruházatot, egészséget.



b

Isten minden embernek szerető mennyei A ty ja . 
Mivel Isten minden embernek mennyei A tyja, azért 
mindnyájan istennek gyermekei és egymásközt testvé
rek vagyunk. A testvéreknek kötelessége, hogy egym ást 
szeressék.

A jó  Isten azt kívánja tőlünk, hogy őt mindenek 
felett szeressük, neki engedelmeskedjünk és őt tisztel
jü k  és imádjuk.

Dicsőség mennyben Istennek,
Ég és föld őt áldja!
Ő teremtője mindennek,
Örök az ő jósága.
Védőszárnnyal minket béfed.
Ő ád igaz békességet.
Csak ő a mi oltalmunk. (1.)

A templom.

A Isten tiszteletére és im ádására a templomba 
megyünk.

A templom szent hely, Isten háza.
A templomba csendesen és alázatos szívvel szabad 

csak belépni.
A templomban van az oltár, szószék, orgona, stb.; 

a templom toronyban vannak a harangok. A torony te
te jén  lá tható  a kereszt. Némely templomon a kereszt 
mellett csillag is van.

N ekünk is van templomunk.
Evangélikus templom unk itt hélyben (vagy lakó

helyünktől messzebb) van.
H a templom unk lakhelyünktől messzebb esik is, 

kötelességünk oda istentiszteletre elm ennünk szüléink
ké! együtt, különösen a főbb ünnepeken.

Zengd lelkem ez új reggelt,
A nap im ismét felkelt;
Óh nap mily gyönyörű vagy 
Az Ür jósága mily nagy. (67.)
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Az evangélikusok főünnepei.

Mi evangélikusok hetenként a vasárnapot ünnepel
jük meg. l'Vmnnepeink: karácsony, nagypéntek', húsvét, 
áldozócsütörtök és pünkösd.

Prédikáció, Ima és Egyházi ének.

A tem plom ba azért megyünk, hogy Istennek beszé
dét (igéjét) hallgassuk.

Istennek beszéde a bibliában, vagy szentírásban van 
megírva.

Azokat a szép történeteket, am elyek a bibliában 
vannak megírva, bibliai történeteknek nevezzük.

I
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Az Istennek beszédét a lelkészek prédikálják, vag'v 
hirdetik.

A templomba még azért is megyünk, hogy ott 
imádkozzunk és énekeljünk.

Mi a jó Istenhez imádkozunk. — Nemcsak a tem 
plomban kell Istenhez imádkozni, hanem otthon is: reg
gel mikor felébredünk, este mikor lefekszünk, étel 
előtt, étel után s egyéb alkalomkor is.

Az imádságok főképen az imakönyvben vannak  
feljegyezve.

Énekünkkel a jó Isteni dicsőítjük. Azokat az éne
keket, am elyeket a templomban énekelünk, templomi, 
vagy egyházi énekeknek nevezzük.
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Az egyházi énekek főként az éneke-s könyvben van
nak  feljegyezve.

Bibliának, továbbá ima és énekeskönyvnek egy 
evangélikns házban sem szabad hiányoznia.

Egyházi énekek.

Az Ür az én hű pásztorom 
És megtart oltalmában,
Azért meg nem fogyatkozom 
Semminemű javában,
Engem ő maga legeltet 
És szent beszédével éltet 
Gyönyörűséges helyen. (368.)

Szívem szerint Úristen, 
Neked zeng énekem 
Ma és míg élek itten, 
Minden új reggelen. 
Buzgó fohászomat 
Fiadnak szent nevében, 
Ki vérét ontá értem, 
Kegyelmesen fogadd. (5 i.)

A na]) immár elenyészett 
Világa fényével,
Ki nappal sírt s megfáradott, 
Most alszik békével. (86.)

Az evangélikus istentisztelet sorrendje.

N álunk evangélikusoknál az istentisztelet rendsze
rin t a  következő sorrendben folyik le: I. Kezdő ének, 
2. Ima  és Bibliaolvasás (az oltár előtt), 3. Főének, 4. 
Prédikáció, Ima, Mi A tyánk, Áldás (a szószéken). Be
fejező ének.

Némely templom ban a prédikáció után a befejező 
im át és áldást nem a szószéken, hanem az oltár előtt 
m ondják.

V asárnap délutánonkint az ima és éneklésen kívül 
írásm agyarázat, vagy katekizáció. gyermeJdstentisztelet 
is tarta tik .



Istentisztelet kezdetén :
Kegyes Jézus itt vagyunk 
Te szent igéd hallására.
Gyűljön fel kívánságunk 
Igazság tanulására,
Hogy e földtől elszakadjunk,
Csak te hozzád ragaszkodjunk. (293.)

Istentisztelet végén:

Áldd meg édes Istenünk,
Bejöttünket, kimentünket,
Jó s balsorsban légy velünk,
Add meg napi kenyerünket;
Áldj meg csendes kimúlással,
S végre örök boldogsággal. (299.)

Egyházi ének:



E lső  é s  m ásod ik  oszt. ev . va llás tananyaga
1—2 év .

11. Im ádságok .

Tanulás előtti ima.

Az A tyának a  F iúnak és a Szentlélek Istennek 
nevében. Ámen.

A mi segedelmünk legyen az Úrtól, ki terem tette 
a m ennyet és a földet. Ámen.

Jó  Istenünk téged kérünk, légy m unkánkban se
gítségünk. Ámen.

Tanulás utáni ima.

H ála neked A tyánk, jóságos Istenünk,
Hogy a tanulásban előbbre m ehettünk. Ámen.

H ála neked U runk, kitől erő tt vettünk,
H ogy a tanulásban előbbre m ehettünk;
O ltsd mélyen lelkűnkbe a jót, óh Istenünk,
M ert a mit tanultunk , drágább, mint m indenünk. Ámen.

Reggeli ima.

Jó Istenem felébredtem.
Te őrködtél én felettem,
Köszönöm, hogy m egtartottál.
Hogy felettem  válasz to ttá l. Ámen.
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Reggeli ima és ének.
(Dallama: Meats meg engem Uram.)

Irta: Székács József.

Hozzád fohászkodom. Óh Isten, jó  Atyám,
Te őrzél engemet, Homályos éjszakán,
Vezesse szent karod, Ma is gyermekedet.
Hogy el ne tévesszem, A te ösvényedet.

Óh ad j erőt nekem. A jóhoz Istenem,
Engedd áldásidat, H álásan érzenem.
Óh védje szent karod. Kedves szülőimet,
Istenem és Atyám, Halld meg kérésemet. Ámen. (472).

Esti ima.

A nap lement, az éj beállt,
Álom jő  szememre.
Jó Istenem  viselj gondot.
Alvó gyermekedre. Ámen.

Én Istenem, jó Istenem ; 
Becsukódik már a  szemem, 
De a tied nyitva Atyám , 
Amíg alszom vigyázz reám.

Vigyázz kedves szüléimre,
* Meg az én jó testvérimre.

Mikor a nap ú jra  felkel 
Csókolhassuk egym ást reggel. Ámen.

Esti ima.
(Dallama: Uram rosszul cselekedtem.)

Irta: Pósa Lajos.

K ét kezemet összetéve.
Leborulok jó  Atyám,
Kegyelmedből szálljon béke,
Csöndes álom csókja rám.
Ringass, ringass hű öledben.
O tt nyugszom leg'édesebben!



Védj meg Uram, áldást hintve,
Minden bajtó l engemet!
G ondjaidba, kezeidbe,
Ajánlom a lelkemet.
Ringass, ringass hű öledben.
O tt nyugszom legédesebben!

Nyisd meg Atyám  trónodig’lan,
Éj sötétjén az eget!
Had lássam meg álmaimban,
Ragyogó szent képedet,
Ringass, ringass hű öledben,
O tt nyugszom legédesebben!

Étel előtti ima.

Jövel Jézus légy vendégünk,
Áldd meg am it ad tá l nékiink. Amen.

Étel utáni ima.

Aki ételt, italt adott,
A nnak neve legyen áldott. Amen.

Szülőkért.

Istenem Teremtőm! Hallgasd meg im ám at: 
Áldd meg minden jóval apám at, anyám at.
Óh segítd meg őket, hogy felneveljenek,
Hogy m ajd jóságodra én is méltó legyek. Amen

Szeress engem jó Istenem!
„Szüléimét tartsd meg nekem,
O ltalmazd meg kis tanyánkat.
Áldd meg, áldd meg szép hazánkat.“ Amen.

A vallásos lelkű költő így szól gyermekéhez:

„A szegénynek drága kincs a hit 
Tűrni és remélni m eg tan ít. . .
Kis kacsóid összetéve szépen.
Im ádkozzál édes gyermekem.“



111. B ibliai történetek.

1. §. A világ terem tése.

(I. Mózes 1—2.)

A nagy világot Isten teremtette.
Isten akarta , hogy legyen világ és a k a ra tjá ra  lett 

világ.
Isten a világot hat nap a la tt teremtette.
Az első öt napon  teremtette Isten a világosságot, 

eget, földet, vizeket, növényeket, azután a napot, hol
dat, csillagokat, különféle állatokat és végül a hatodik 
napon az embert.

Amikor Isten az embert teremtette. így szólt: 
„Teremtsünk embert ami képünkre és hasonlatossá
gunkra és szaporodjék és uralkodjék az egész földön.“ 
Isten az embert a  földnek porából terem tette és lelket 
lehelt belé. Az első ember neve volt Ádám. Amikor 
Isten látta, hogy Ádám egyedül van, azt mondotta: 
„Nem jó az embernek egyedül lenni: szerzek néki 
segítő társat.“ És Isten megteremtette az asszonyt, k i
nek neve Éva volt és feleségül ad ta  Ádámnak.

És látta Isten, hogy mindaz, am it terem tett jó.
A hetedik napon Isten megnyugodott és megszen

telte azt a napot.
TANULSÁG: Isten mindeneket jól és bölcsen te

remtett.
A z ünnepnapot megszenteljük.
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Egyházi ének.

Mennynek, földnek teremtője,
Óh szentséges háromság,
E világnak éltetője,
Véghetetlen boldogság!
Te bölcs rendelésednek 
A menny és föld engednek. (49.)

2. S. Ádám és Éva az édenkertben.
(I. Mózes II. 8—17—III.)

A teremtés u tán  Isten Ádámot és Évát egy szép 
édenkertbe helyezte. Az édenkertben sok szép gyümölcs
fa  volt. Isten azonban m egparancsolta Ádámnak és 
Évának, hogy a  kert m inden fá jának  gyümölcséből 
ehetnek, csak a  kert közepén levő jó és gonosz tudásá
nak  fájából ne egyenek, m ert meghalnak.
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A kígyó azonban, amely legravaszabb minden á lla
tok között, azt mondta Évának: „Bizony nem kaitok 
meg, ha esztek is e fának  gyümölcséből, sőt olyanok 
lesztek, mint Isten: „jónak és gonosznak tudói.“ -■ Éva 
hallgatott a kígyó csábítására és szakasztott a tilto tt 
fa gyümölcséből, és adott férjének is és ettek belőle 
m indketten. ^

Ezután elbújtak  a kert fái közé, mivel érezték, 
hogy vétkeztek. Isten azonban m indent látott s meg
büntette őket. A kígyónak azt m ondta: „Átkozott légy 
minden állatok között, hasadon járj és port egyél!“

Évához így szólt: „Megsokasítom fájdalmadat!“
Ádámnak pedig azt mondta: „Orcádnak verítéké

vel egyed a te kenyeredet, mert por vagy te és porrá 
leszesz!“

Ezután Ádámot és Évát kiűzte az Ür az éden- 
kertből.

TANULSÁG: A  gonosz csábítására tie hallgassunk, 
haniem tartsuk meg a jó Isten parancsolatát.

Dicsérlek Uram tégedet,
Hogy az éjjel megőrzél,
És áldalak, hogy engemet 
A gonosztól megmentéi. (Dt. 50.)

3. Dávid és Góliáth.
(I. Sámuel 17.)

Történt egyszer, hogy a filiszteusok m egtám adták az 
izraelitákat. A filiszteusok harcra készen az innenső, az 
izraeliták pedig a tidsó hegyen álltak  fel. K özöttük egy 
völgy volt.

A filiszteusok táborából kijött egy óriás em ber 
Góliáth, aki páncélba volt öltözve, kard  lógott az olda
lán, dárda és paizs volt a kezében és gyalázta az izra
elitákat s azt kiáltotta feléjük: „Válasszatok m agatok
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közül egy embert, aki velem megvív és ha ő engem le
győz, mi a  ti szolgáitok leszünk, ha pedig én győzöm le 
őt, akkor ti legyetek a mi szo lgáink ." Erre az izraeliták s 
k irá lyuk  Saul is nagyon megijedtek. — Ekkor jö tt oda 
egy pásztorfiú Dávid, ki az izraeliták k irályának  Saul
nak  azt mondotta: Ne féljen  senki, elmegyek és meg
vívok vele! Saul király így szólt: Hogyan mehetnél te 
oda, hiszen te még gyerm ek v a g y ? ! . . .  Azonban Dávid 
így szólt: Mikor Atyám ju h a it őriztem s az oroszlán 
és medve elragadott egy juhot, utánuk mentem, kivet
tem szájukból és megöltem őket. Erre Saul király azt 
m ondta D ávidnak: „Eredj el és az Úr legyen veled!“

A kkor Dávid vette a bo tját, kivett a patakból öt 
sím a kövecskét, beletette táská jába  s p aritty á já t is ma
gához véve, úgy indult el G óliáth ellen.

Mikor az óriás Dávidot meglátta, megvetéssel szólt 
hozzá: „H át eb vagyok én, hogy bottal jössz reám, és 
szidalm azta Istenével együtt.“ Dávid így felelt: „Te 
karddal, dárdával és paizzsal jössz ellenem, én pedig 
a seregek Urának Istenének nevében, akit te szidalmaz
tál.“ És Dávid kivett táskájából egy kövecskét, parity- 
ty á jáb a  tette, kissé előre szaladt s hirtelen Góliáth felé 
hajíto tta . A kő az óriást éppen a homlokán találta, ki 
azonnal a földre bukott. A kkor Dávid hozzáfutott és le
vágta a fejét.

A filiszteusok pedig midőn látták, hogy vezérük 
meghalt, megfutamodtak.

Ki dolgát csak Istenre hagyja 
És benne remél mindenkor,
Azt ő csudaképpen megtartja 
Minden szomorú ínségkor.
Ki magát bízza Istenre,
Nem épít az a fövényre! (373.)

Vértesi Z.: Vallástan 2



4. §. Jézus születése.
(Luk. II. 1—21.)

Augusztus róm ai császár parancsolatot adott ki. 
hogy mind az egész föld népe összeírattassék. Felment 
azért József is M áriával, ki eljegyzett felesége volt, 
N ázárethből Betlehembe. Itt született Jézus és az ő 
an y ja  Mária bepólyázta őt és a jászolba helyezte, mivel, 
hogy nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál.

Ugyanekkor pásztorok voltak a mezőn, kik éjjel a 
n y á ju k ra  vigyáztak. És íme nagy fényesség vette őket 
körül és megijedtek. De az Ür angyala azt mondotta 
nekik: „Ne féljetek, mert ím hirdetek nektek nagy örö
möt, mely minden népnek öröme lészen. mert ma szü
letett nektek a Megtartó, ki az Ür krisztus, a Dávid 
városában.“

A zután az angyalok serege így dicsőítette az Is-
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ten t: „Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, a 
földön békesség és az emberekhez jóakarat.“

A pásztorok azután sietve elmentek Betlehembe és 
m egtalálták a  kis Jézust és leborultak előtte. Majd 
pedig hazatérve dicsőítették az Istent mindazok felől, 
am iket hallo ttak  és láttak.

TANULSÁG: „Ügy szerette Isten a világot, hogy az 
ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.“

5. §. A napkeleti bölcsek.
(Máté II. 1—12.)

Mikor Jézus megszületett Betlehemben, napkelet 
felől bölcsek jöttek Jeruzsálem be és az t kérdezték: 
„Hol van a zsidók királya, aki megszületett, mert lát-

2*

I

Boldog örömnap derült ránk, 
Vigadjon szívünk, zengjen szánk; 
Az egész világ vigadjon, 
Istenünknek hálát adjon. (139.)

Dicsérd Istent keresztyénség 
Ő dicsőségében,
Kitől árad ránk üdvösség 
Atyai kedvében. (134.)
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tűk az ö csillagát napkeleten s azért jöttünk, hogy 
tisztességet tegyünk néki.“

Heiódes, Zsidóország' királya, midőn ezt meg
hallotta, nagyon m egijedt s vele együtt az egész Je ru 
zsálem. Egybegyüjtötte ezért a főpapokat és írástudó
kat s m egtudakolta tőlük, hol kell a K risztusnak meg
születnie. Azok azt felelték néki: „a judeai Betlehem
ben, mert így jósolta meg a próféta."

Ekkor Heródes titkon hívatta a  bölcseket és azt 
m ondotta nékik: „M enjetek el Betlehembe és szorgalm a
san kérdezősködjetek a gyermek felől és mihelyt meg
találjátok, adjátok tudtom ra, hogy én is tisztességet te
gyek neki.“

A bölcsek erre elindultak Betlehem felé. És íme a 
csillag, amelyet napkeleten lá ttak , előttük ment mind
addig, míg ahhoz a  helyhez nem értek, ahol a  gyerm ek 
volt. És midőn bem entek a házba, ott ta lálták  a gyer
meket anyjával, M áriával és leborulván, tisztességet 
te ttek  neki és ad tak  neki kincseket: aranyat, tömjént 
és mirhát.

És mivel álom ban megintettek, hogy Heródeshez 
vissza ne térjenek, más úton tértek vissza hazájukba.

. TANULSÁG: Jézust nemcsak a szegény pásztorok, 
hanem a gazdag bölcsek is felkeresik, megajándékoz
zák és imádják őt. Keressük fel mi is a Jézust és aján
dékozzuk meg őt hittel, szeretettel és imádkozó lélekkel.

\
6. §. A 12 éves Jézus a templom ban.

(Luk. II. 41—52.)

Jézus szülei, évenként a húsvéti ünnepek alkalm á
val, el szoktak menni Jeruzsálembe. Jeruzsálem messze 
volt az ő lakhelyüktől Názárettől és több napi járóföldet 
kelett megtenniük, míg odaértek.
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Mikor Jézus tizen kétéves lett, őt is elvitték szülei 
Jeruzsálem be. Midőn az ünnepek elm últak, hazafelé 
indultak.

Egy napi járóföldet m ár meg is tettek, amikor ész
revették. hogy Jézus nincs velük. Azt gondolták a ro
konok és ismerősök útitársaságában van; de midőn ott 
sem ta lá lták , sietve visszamentek Jeruzsálem be és ott 
keresték. H arm adnapra ta lálták  meg a templomban, 
ahol a  bölcsekkel és tudósokkal Isten szent dolgairól 
beszélgetett. És jnindnyájan, akik őt hallgatták, csodál
koztak az ő értelmén és bölcs feleletén.

Midőn any ja  őt meglátta, így szólt hozzá: „Fiam, 
mért cselekedted ezt velünk? íme atyád és én nagy bá
nattal kerestünk téged." Jézus pedig így felelt: „Mért 
kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy azokban kell 

foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?“
E zután  Jézus visszament N ázáretbe s engedelmes
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volt szüleinek és gyarapodott bölcsességben. Isten és 
emberek előtt való kedvességben.

TANULSÁG: A templomba szorgalmasan eljárjunk- 
Szüléinknek engedelmeskedjünk.

Uram Jézus fordulj hozzánk, 
Szentlelkedet áraszd ki ránk, 
Hogy hitünkben erősítsen,
Az igaz útra segítsen. (291.)

7. §. Jézus a gyerm ekek bará tja .
(Márk X, 13—16; Máté XVIII, 1—7.)

Jézus nagyon szerette a kis gyermekeket. Azért a 
szülők örömmel vitték hozzá kis gyermekeiket, hogy 
á ld ja  meg őket.

Egy alkalomm al a tanítványok meg akarták  a szü
lőknek tiltani, hogy gyerm ekeiket hozzá vigyék, Jézus 
azonban így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a gyer
mekeket, s ne tiltsátok el őket,, mert ilyeneké az Isten-
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nek o r s z á g a És ölébe vette a kis gyermekeket, kezét 
fejükre tette és m egáldotta őket.

Midőn pedig a tanítványok azt kérdezték: Ki na
gyobb a mennyek országában? Jézus egy kis gyerm eket 
állított eléjük és rnondá: Bizony mondom nektek, ha 
meg nem tértek és olyanok nem lesztek, m int a kis 
gyermekek, semmikép nem mentek be a mennyeknek  
országába.“

TANULSÁG: Akinek szíve ártatlan és tiszta, annak 
Jézus a barátja.

Jertek hozzám, Krisztus mondja 
Kiket a gond s a bűn zsoldja 
Megterhel és retteg tét:

Tekintsetek hittel reám 
Gyönyörűséges én igám,
S megnyugtatlak titeket. (424)

8. §. Az Értől tanult imádság.

U runk Jézus tanítványaitó l félre vonulva, a csen
des m agányban, többször imádkozni szokott. Midőn 
egyszer elvégezte a  könyörgést, egyik tan ítványa  arra  
kérte Jézust: ..Uram taníts meg minket im ádkozni!“ 
Jézus rnondá: „így im ádkozzatok“ :

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Szenteltessék meg a te neved,
Jöjjön el a te országod.
Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyek

ben, úgy itt e földön is,
A mi mindennapi kenyerünket add meg né- 

kiink ma,
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vig'y minket a kísértésbe.
D e szabadíts meg a gonosztól,
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind

örökké. Ámen.“
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Jézus ezt is mondta: „Vigyázzatok és im ádkozza
tok, hogy kísértésbe ne essetek, m ert jóllehet a lélek 
kész, de a test erőtelen (Máté 26, 41.)

9. §. A tanítványok.
(Ján. 1; Márk II; Máté X.)

Jézus 12 tan ítv án y t választott maga mellé. A ta 
n ítványok  ott h ag y ták  előbbi á llásukat és követték  az 
U rat. Feljegyezték  Jézus szép beszédeit és csodálatos 
dolgait és a nép között maguk is hirdették és terjesz
tették  a Krisztus igaz tudom ányát, a szeretet vallását.

Jézus tan ítványai (vagy apostolai):

Weh le I. R. után.

Péter volt az első, ki mellé jött András,
Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás,
Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás; 
így nevezé őket, rendben a szentírás. 

Iskariotes Júdás Jézust elárulván, öngyilkos lett, 
azért helyébe Mátyást választották tizenkettedik tan ít
ványul.



10. §. A hegyi beszéd.
(Máté 5, 1—10.)

Mikor Jézus lá tta  a nagy sokaságot és a hozzájövő 
tanítványokat, felm ent egy hegyre és többek között 
így tan íto tta  őket:

• Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyek
nek országa.

Boldogok akik sírnak: m ert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a  szelídek: m ert ők örökségül b írják  a 

földet.
Boldogok, ak ik  éhezik és szomjúhozzák az igazsá

got: m ert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok: m ert ők irgalmasságot 

nyernek.
Boldogok, ak iknek  szívok  tiszta: m ert ők az Istent 

m eglátják.
Boldogok a békességre igyekezök: m ert ők az 

Isten fiainak m ondatnak.
Boldogok, ak ik  háborúságot szenvednek az igaz

ságért: m ert övék a m ennyeknek országa.

11. §. Jézus 5000 embert megelégít.
(Ján 6, 1—15; Máté 14, 13—21.)

Jézus a galileai tengeren áthajózott és egy puszta 
helyre ment egyedül. Midőn ezt a sokaság megtudta, 
gyalog ment ki hozzá a városokból. Jézus megszánta a 
sokaságot, tan íto tta  őket és betegeiket meggyógyította. 
Mikor beesteledett, a tanítványok azt m ondták: „Bo
csásd el a sokaságot e puszta helyről, hiszen az idő már 
későre jár. hogy m enjenek el a falvakba és vegyenek 
m aguknak eleséget.“ Ámde Jézus azt felelte nékik: 
„Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enn iök '. A
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tanítványok azt felelték: ..Csak öt kenyerünk és két 
halunk van, de mi az ennyi népnek!?“ Jézus azonban 
megparancsolta, hogy a sokaság ül jön le a fű re  és ke
zébe vette az öt kenyeret, hálát adott Istennek, és 
megszegte s tan ítványainak  adta, hogy osszák ki a so
kaságnak, úgyszintén a két ha la t is. És m indnyájan 
ettek belőle és megelégedtek, pedig vagy ötezren voltak. 
E zután  Jézus azt mondotta tan ítványainak: „Szedjétek 
össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesz- 
szen“. És össze is szedtek még tizenkét kosárral.

Mikor az em berek látták, hogy Jézus mily csodá
latos módon tudo tt segíteni, k irállyá akarták  tenni. 
Jézus azonban ismét elvonult egym aga egy hegyre.

Adjunk hálát az Úrnak, 
Kegyelmes megtartónknak 
Az elvett ajándékért,
A sok jótéteményért.

Eledelt ád testünknek. 
Vigasztalást lelkűnknek;
A sebet meggyógyítja,
Melyet a bűn ejt rajta. (82, 1. 3.)

12. A szegény asszony fillére.
(Márk 12, 41—44.)

Egyszer Jézus leült a persellyel szemben s nézte- 
nézte, am int a nép a pénzt a perselybe veti. A sok gaz
dag sokat vetett bele.

Mikor azután egy szegény özvegy jött s két fillért 
te tt bele. előhívta tanítványait és azt mondta nékik: 
„Bizony mondom néktek, ez a szegény özvegy asszony 
többet vetett bele. m int a többiek, ak ik  a perselybe ve
tettek, mert azok m indnyájan a m aguk fölöslegéből ad 
tak, ellenben ő a maga szegénységéből mindenét, egész 
vagyonát vetette abba.“

Bibliai igék: „A jókedvű adakozót szereti az Isten“. (II. Kor. 
9, 7.).

„A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, 
mert ez az áldozat kedves az Istennek.“ (Zsid. 13, 16.)



13. §. Jézus feltámasztja a naini ifjút.
(Luk. VII. 11—17.)

Jézus egyszer N ain nevű városba ment. Vele voltak 
a tan ítványok és sok nép.

Mikor a  város kapujához érkezett, egy halottat 
hoztak ki. A halott egy özvegy egyetlen fia volt. Az öz
vegy édes anya nagyon szomorú volt és sírva ment a 
koporsó után.

Midőn Jézus ezt látta, m egkünyörült az özvegyen 
és azt mondotta neki: „Ne sírj.“ Aztán m egérintette a 
koporsót és a halotthoz így szólt: „Ifjú, neked mondom, 
kelj fel!“ És az if jú  felkelt, szólni kezdett és Jézus 
visszaadta az anyjának .

A sokaság pedig látván e csodát, így kiáltott fel: 
,,Bizony nagy próféia támadt közöttünk!“

TANULSÁG: Jézus a bánkódókat megvigasztalja 
és a halottakat feltámasztja.

Mind jó, amit Isten tészen,
Szent az ó akaratja:
E hit hív gyámolóm lészen 
S szívemet megnyugtatja.
Van Istenem, bár ellenem 
Támadjon veszély s halál,
Felfegyverkezve talál. (376.)

iá. §. Jézus tan ítása, halála  és feltám adása.

Jézus harm inc éves korában lépett fel nyilváno
san és három évig taníto tt a földön.

Jézus azt tan íto tta : Szeressük az Istent és szeressük 
felebarátainkat m int önmagunkat.

Jézus soha b ű n t nem cselekedett: mindenkivel jót 
tett és csak a szeretetet és az igazságot hirdette.

27
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Sokan hittek az ő tanításában, de sok ellensége is 
tám adt. Ellenségei voltak a zsidó írástudók, farizeusok 
és papi fejedelmek, kik azért haragudtak rá, m ert Jézus 
b á tran  a szemükbe mondta az igazságot és ostorozta 
bűneiket. Másrészt azért is haragudtak reá, m ert azt 
hitték, hogy Jézus elveszi tő lük világi hatalm ukat és 
tekintélyüket.

Egyik hűtlen tan ítványa Júdás pedig, harm inc 
ezüst pénzért e láru lta  Jézust, a  hamis tanuk  bevádolták 
és a  zsidó főpapi tanács halálra  ítélte. Pilátus helytartó  
Jézusban semmi bűn t nem talált, de a zsidó papok és a 
félrevezetett nép arra  kény7szerítették őt, hogy Jézust 
keresztfára feszíttesse.

Erre Pilátus átad ta  Jézust a katonáknak. A katonák 
kivitték Jézust a Golgotha nevű hegyre és ott kereszt
fá ra  feszítették és vele együtt, két gonosztevőt.
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A rim athiai József Jézus tan ítványa pedig titkon 
elkérte Pilátustól Jézus holttestét és levette a  keresztről 
s azt egy sziklasírba tem ette el.

Jézus azonban nem m aradt a sírban, hanem  har
m adnapon feltám adott a  halálból és él és uralkodik 
mindörökké.

TANULSÁG: „Semmit ne félj azoktól, a miket 
szenvedned kell! . . .  Légy hű mindhalálig s 
néked adom az életnek koronáját!“

Jézus Istennek báránya,
Kínáidat ég s föld szánja.
A nap, a nap setétté változik,
A föld, a föld, reng és ingadozik. (180.)

Az éj ím érkezik, Beborítja a földet;
Az Ür nem távozik, Megvilágosít minket. 
Te vagy óh Jézusom 
Én napom s világom. (88.)
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IV. Isten tíz  parancsolata m agyarázat nélk ü l. 

Isten  tíz parancsolata .

Első parancsolat: Én vagyok a te Urad, Istened, 
ne legyenek teneked én előttem idegen Isteneid.

Második parancsolat: A  te Uradnak, Istenednek 
nevét hiába ne vegyed, mert nem hagyja az Úr bünte
tés nélkül azt, aki az ő nevét hiába veszi.

Harmadik parancsolat: Megemlékezzél az ünnep
napról, hogy azt megszenteljed.

Negyedik parancsolat: Tiszteljed a te atyádat és 
anyádat, hogy jóllegyen dolgod és hosszú életű légy e 
földön.

Ötödik parancsolat: Ne ölj.

Hatodik parancsolat: Ne paráználkodj.

Hetedik parancsolat: Ne lopj.

Nyolcadik parancsolat: Ne mondj a te felebarátod 
ellen hamis tanúságot.

Kilencedik parancsolat: Ne kívánjad felebarátod
nak házát.

Tizedik parancsolat: Ne kívánjad felebarátodnak 
feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se barmát, se 
semmijét, ami az övé.

Maradj meg kegyelmeddel 
Velünk, óh Jézusunk,
Hogy a bűnös világnak 
Tőrébe ne jussunk. (290.)



H arm adik és  n eg y ed ik  oszt. ev . va llás tananyaga.
Első évb en .

V. Im ádságok .
Vallásóra előtt:

„Add ez órán  jó Istenem,
Hogy figyelmem éber legyen,
Hogy szent igédet megértsem.
Ellene szívem ne vétsen.

Adj kedvet a  tanuláshoz,
Buzgóságot a  valláshoz.
Add, hogy a  Jézust szeressem:
Szavát fogadjam , kövessem“. Amen.

Vallásóra után;
Köszönöm Jó Istenem. Hogy adtál figyelmet 
Hogy meggazdagítottad Elmémet szívemet:
Add, hogy am it tanultam , Javam ra szolgáljon 
Szívem reád gondoljon. Szeressen, im ádjon. Amen.

VI. A  káté fe lo sztá sa .
Egyházunk tana  röviden a Kátéban van feljegyezve. 
A kátét a mi reform átorunk, Dr. L uther Márton 

írta a biblia alap ján .
A Káté öt részre oszlik.
Az első rész szól: Isten tíz parancsolatáról; második: 

a keresztyén vagy apostoli hitvallásról (Hiszekegy): 
harm adik: a Mi Atyánkról; negyedik: a keresztség 
szentségéről; ötödik: az Űrvacsora szentségéről.
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Vll. Isten tíz  parancsolatáról álta lában.

Minden em bernek legfőbb célja, hogy boldog le
gyen. Ezen boldogságot úgy érheti el, ha Isten paran 
csolatait és törvényeit megtartja. A zsoltár író ja  is azt 
m ondja: „Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok ta
nácsán, . . .  hanem az Űr törvényében van az ő gyönyö
rűsége“.

Istennek törvényei röviden a tíz parancsolatban 
vannak összefoglalva.

Isten a tíz parancsolatot a sinai hegyen Mózes által 
a zsidó népnek és nekünk is adta. A tíz parancsolat két 
kötáblára volt felírva. Az egyik táb lán  volt három, a 
másik táblán hét parancsolat. Az első három parancsolat 
általában  Isten iránti, a másik hét parancsolat általában 
felebarátaink iránti kötelességekről szól.

Minden parancsolatban van egy parancs, a mely 
megmondja, hogy mit kell tenni és van egy tilalom, 
a mely megmondja, hogy mit nem szabad tenni.

Vili. Isten tíz parancsolata m agyarázatokkal.

ELSŐ PARANCSOLAT.

Én vagyok a te Urad Istened; ne legyenek tenéked 
én előttem idegen isteneid.

Ez azt teszi:

Hogy mi az Úr Istent m indenekfelett féljük  és sze
ressük és csak ő  benne bízzunk.

[Az első parancsolatban a parancs az, hogy mi csak az egy 
igaz Istent imádjuk, őt féljük és szeressük és csak ő benne bízzunk. 
(Példa Ábrahám, I. Mózes 15, 6: József I. Mózes 39, 9; Jób I. 21; 
Dávid, I. Sámuel 17, 45; Józsiié, 24, 25; Vámszedő, Luk. 18, 13; 
Apostolok, Ap. Csel. 4, 19). Tiltva van a bálványimádás, pénznek, 
vagyonnak, teremtett dolgoknak, vagy személyeknek az imádása, 
továbbá a testi erőben való elbizakodás. (Példa: A pogányok,



33

kik napot, holdat, állatokat (aranyborjúimádás II. Mózes 32); 
képeket, szobrokat (Baal, Moloch) imádnak; Góliáth I. Sám. 17; 
A gazdag ember, Luk. 16; A gazdag ifjú, Máté 19; A gazdag föld
míves, Luk. 12, 16.)]

Bibliai igék: „Az Urat a te Istenedet imádd és csak néki szol
gálj“ (Máté 4, 10).

„Isten félelme a bölcseség kezdete“. (Zsolt. 111, 10.)
„Az Isten szeretet. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett min

ket“. (I. Ján. 4, 16. 19.)

MÁSODIK PARANCSOLAT.
A  te Uradnak Istenednek nevét hiába ne vegyed, 

mert nem hagyja az Ür büntetés nélkül azt, aki az ő  
nevét hiába veszi.

Ez azt teszi:
Hogy mi az Ür Istent m indenekfelett fé ljük  és sze

ressük, az ő neve álta l ne átkozódjunk, ne esküdjünk, 
ne varázsoljunk, ne hazudjunk, se álnokul ne cseleked
jünk , hanem őt m inden szükségeinkben segítségül hív
ju k ; im ádjuk és hálaadással dicsőítsük.

[Parancs itt az, hogy bajainkban a Mindenható Istent hívjuk 
segítségül és ha ő a bajtól megszabadított, legyünk iránta hálásak 
és szent nevét buzgó imánkkal és énekünkkel dicsőítsük. (Példa: 
Noé I. Mózes 8, 20; A tanítványok Máté 8, 25; A samariabeli bél- 
poklos Luk. 17, 15). Tiltva van a káromkodás, hazudozás, kuruzs- 
lás és a hamis eskü. Példa: Góliáth; Sémei szidalma, II. Sámuel 
16; Herodes, A jövendőmondó leány, Ap. Csel. 16, 16; József 
testvérei.)]

Bibliai igék: „Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről“. (Zsoltár 103, 2.)

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadít- 
lak téged és te dicsőítesz engem“. (Zsoltár 50, 15.)

HARMADIK PARANCSOLAT.
Megemlékezzél az ünnepnapról, hogy azt meg

szenteljed.
Ez azt teszi:

Hogy mi az Úr istent m indenekfelett fé ljük  és sze-
Vértesi Z.: Vallástan 3
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ressziik, az ő szent igéjét és annak  hirdetését meg ne 
vessük, hanem szentnek tartsuk, örömmel hallgassuk és 
tanu ljuk .

[Parancs az, hogy ünnepnapon a templomba elmenjünk, a 
prédikációt, vagyis Istennek igéjét hallgassuk és otthon is öröm
mel olvassuk a szentírást; az imakönyvből imádkozzunk és az 
énekeskönyvből énekeljünk. (Példa: A 12 éves Jézus a templomban; 
Kornelius Ap. Csel. 10, 33; A magvető, Józsua 24, 15). Tiltva van 
Isten igéjének megvetése, a templomnak ünnepnapon elkerülése 
és az is, hogy ünnepnap dolgozzunk. De az olyan munka, amely 
az élet fenntartásához szükséges; betegek ápolása, veszélybe ke
rültek megmentése megvan engedve. (Példa: Ünnepnaprontók meg
büntetése, Nehemiás 13, 15—22; Vízkóros meggyógyítása, Nagy 
vacsora, Luk. 14.)]

Bibliai igék: „Uram szeretem a te házadban való lakozást és 
a te dicsőséged hajlékának helyét“. (Zsoltár 26, 8.)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Istennek szájából származik“. (Máté 4, 4.)

„Boldogok, akik hallgatják Isten igéjét és megtartják azt“. 
(Luk. 11, 28.)

NEGYEDIK PARANCSOLAT.

Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy jól legyen 
dolgod és hosszú életű légy e földön.

Ez azt teszi:

Hogy mi az Ür Istent m indenekfelett féljük  és sze
ressük, a mi szüleinket és u ra inkat meg ne vessük, se 
haragra ne indítsuk, hanem tiszteletben tartsuk, nekik 
szolgáljunk, engedelmeskedjünk és nagyrabecsiiljiik 
őket.

[Parancs az, hogy szüleinket szeressük, lelkészeinket, tanító
inkat, az egyházi és világi hatóságokat tiszteljük, nekik engedel
meskedjünk és munkaadó urainkat hűséggel szolgáljuk. (Példa: 
Jézus Luk. 2, 51: Máté 22, 20; Ján. 19. 27; József I. Mózes 45, 47, 
11; Salamon I. Kir. 2. 19. Tiltva van szüléinknek, vagy urainknak 
megvetése, kicsúfolása. (Példa: Absolon IT. Sámuel 18.)]
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Bibliai igék: „Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüléiteknek 
mindenben, mert ez kedves az Ürnak“. (Kolosse 3, 20.)

„Ti cselédek engedelmeskedjetek uraitoknak“. (I. Péter 2, 18.)
„Adjátok meg a királynak, ami a királyé, Istennek, ami az 

Istené.“ Máté 22, 21.)

ÖTÖDIK PARANCSOLAT.

Ne ölj.
Ez azt teszi:

Hogy mi az Ür Istent mindenekfelett fé ljük  és sze
ressük. felebarátainknak testében kárt vagy sérelmet ne 
okozzunk, lianem minden életszükségeikben segedel
mére és javára  legyünk.

[Parancs az, hogy felebarátainkat minden életszükségében se
gítsük. A gyengéket erősítsük, a betegeket, sebesülteket ápoljuk, a 
szegényeket, árvákat, jótékonycélú intézményeket pénz- és ter
ménybeli adományunkkal pártoljuk. (Példa: A Faraó király leánya 
II. Mózes 2; Irgalmas Samaritánus Luk. 10; Jézus jótettei.) Tiltva 
van az emberölés, sőt még az is, hogy embertársaink testében kárt, 
vagy sérelmet okozzunk. Rosszaságunkkal, haragtartásunkkal má
soknak, mértéktelen evés-ivás, mulatozással pedig a magunk-életét 
és egészségét ne rövidítsük meg. (Példa: Ádám és Éva gyermeke 
Kain megölte testvérét Abelt, I. Mózes 4; Heródiás Keresztelő Jánost 
megölette, Mat. 14; Judás; József testvérei.) A hasznos madara
kat és állatokat nem szabad kínozni és életüket ok nélkül elvenni.

Bibliai igék: „Aki embervért ont, annak vére ember által 
ontassék ki, mert Isten a maga képére teremté az embert“. (I. Mó
zes 9, 6.)

„Aki gyűlöli az ő atyafiát, minden ember gyilkos az.“ (I. Ján. 
3, 15.)

„A nap le ne menjen a ti haragotokon.“ (Efez. 4, 26.)

H A TOD IK  PARANCSOLAT.

Ne parázjiálkodjál.
Ez azt teszi:

Hogy mi az Úr Istent m indenekfelett fé ljük  és sze
ressük, tisztán és szemérmetesen éljünk, m ind szavaink-

3*



36

ban, mind cselekedeteinkben, s kik i az 6 hitvestársát 
szeresse és becsülje.

[Parancs az, hogy tiszta erkölcsűek legyünk gondolatban és 
cselekedetben (pl. József). A házastársak a polgári házasságkötés 
napján a templomban is megesküdjenek és kérjék Isten áldását hű 
szövetségükre. Tiltva van illetlen szavakat, mondani, illetlen tette
ket elkövetni, avagy másokat erkölcstelenségre csábítani. (Pl.: 
Potifár felesége.)]

Bibliai igék: „Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az 
Istent meglátják“. (Máté 5, 8.)

„Teremts bennem tiszta szívet óh Isten és az erős lelket újítsd 
meg én bennem.“ (Zsoltár 51, 12.)

„Fiam, ha a bűnösök elakarnak csábítani téged, ne fogadd 
beszédüket.“ (Péld. 1, 10.)

H ETED IK  PARANCSOLAT.

Ne lopj.
Ez azt teszi:

Hogy mi az Úr Istent m indenekfelett fé ljük  és sze
ressük, felebarátunk pénzét vagy vagyonát el ne ve
gyük, se hamis árú vagy csalárd kereskedés á lta l ma
gunkévá ne tegyük, hanem azon legyünk, hogy az o 
java i m egtartassanak és gyarapodjunk.

[Parancs itt az, hogy embertársaink javát előmozdítsuk. Ha 
vagyonát veszély fenyegeti, azon legyünk, hogy az megmaradjon. 
Legyünk figyelmesek, szorgalmasak, munkások, takarékosak. A 
gazdag segítse a szegényt, a szegény ne irigykedjék a gazdagra, 
hanem törekedjék ő is becsületes munkával megkeresni kenyerét. 
A gazdagság még nem boldogság. Boldogabb a szegény, ha meg 
van elégedve sorsával, mint a gazdag, ha elégedetlen. (Pl. Ábrahám 
I. Mózes 14, 16; Gazdag és Lázár Luk. 16, 19.) Tiltva van a lopás, 
csalás, lopott vagy talált dolgok eltulajdonítása és megvétele.]

Bibliai igék: „Senki meg ne károsítsa az ő atyafiát.“ (I. Tess.
4, 6.)

„A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az 
Ür szerzi.“ (Péld. 22, 2.)

„Aki nem dolgozik, az ne is egyék.“ (II. Tess. 3, 10.)
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NYOLCADIK PARANCSOLAT.

Ne mondj a te felebarátod ellen hamis tanúságot.
Ez azt teszi:

Hogy mi az Űr Istent m indenekfelett féljük és sze
ressük, felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne 
áru ljuk , ne kisebbítsük, se rágalommal ne illessük, ha 
nem őt mentsük, gondoljunk és szóljunk jót felőle, m in
deneket jó ra  m agyarázván.

[Parancs az, hogy felebarátunkról csak jót gondoljunk és be
széljünk. Ha rosszat szólnak felőle, igyekezzünk őt menteni és jó
hírnevét megőrizni. (Pl. V akonszületett Ján. 9, 24; Jonathán védi 
barátjának, Dávidnak jóhírnevét Saul előtt, I. Sám. 19, 4—6), 
Tiltva van felebarátunkat hamisan bevádolni, elárulni, megrágal
mazni, vagyis róla olyat mondani, ami nem igaz. (Pl. József test
vérei; Potifár felesége; Absolon; Hamis tanuk Jézust bevádolták; 
Judás.)]

Bibliai igék: „A hamis tanú büntetlen nem marad.“ (Péld. 
19, 4.)

„Vessétek el a hazugságot és szóljatok igazságot.“ (Efez. 4, 25.)

KILENCEDIK PARANCSOLAT.

Ne kívánjad felebarátodnak házát.
Ez azt teszi:

Hogy mi az Úr Istent m indenekfelett féljük és sze
ressük, felebarátunk háza vagy öröksége u tán  álnok
sággal ne törekedjünk, se az igazság színe a la tt el ne 
sajátítsuk , hanem segedelmére legyünk, hogy azokat 
meg is tarthassa.

[Parancs az: arra törekedjünk, hogy felebarátunk jogos bir
toka, háza, öröksége nála épségben megmaradjon, növekedjen és 
gyarapodjon. (Pl. Ábrahám és Lót.) Tiltva van mások földjét, va
gyonát, örökségét irigységből, pörlekedéssel, ravaszsággal elsajá
títani. (Pl. József testvérei; Aháb és Jezúbel Nábot szőllőjét akar
ták elvenni.) Nem szabad az országoknak és népeknek, önző ha
talmi vágyból meggazdagodás céljából egymással háborút viselni.]



38

Bibliai igék: „Az embernek szívéből jönnek a gonosz gondo
latok.“ (Máté 15, 19.)

„Akik hirtelen akarnak meggazdagodni, kisértetbe meg tőrbe 
és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket 
veszedelembe és romlásba merítik.“ (I. Tim. 6, 19. Péld. 28, 20.)

TIZEDIK PARANCSOLAT.

Ne kívánjad felebarátodnak feleségét, se szolgáját, 
se szolgálóját, se barmát, se semmijét, ami az övé.

Ez azt teszi:

Hogy mi az Ür Istent m indenekfelett féljük és sze
ressük, felebarátunk feleségét, cselédjét vagy barm át el 
ne idegenítsük, vagy erőszakkal el ne vonjuk, hanem 
azokat buzdítsuk, hogy nála m egm aradjanak és köte
lességüket teljesítsék.

[Parancs az, hogy azon legyünk, hogy felebarátunk háza- 
népe, így felesége, cselédsége, továbbá állatjai is, nála megmarad
janak és néki a munkában segédkezzenek. (Pl. Pál apostol ír File- 
monnak, hogy a tőle eltávozott Onesimus szolgáját újból vissza
vegye. Fii. 10.) Tiltva van mások feleségét, cselédjét hozzánk csa
logatni, másnak barmát, jószágát csellel vagy erőszakkal meg
kaparintani.]

Bibliai igék: „Mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall.“ (Máté 16, 26.)

Mit mond Isten eme parancsolatokról általában.

Én vagyok — úgymond — a te Istened, erős, bosszú
álló, s megbüntetem az a tyák  vétkét a fiákban, harm ad- 
és negyednemzedékig azokban, kik gyűlölnek engemet, 
de irgalmasságot cselekszem ezer nemzedékig azokkal, 
ak ik  szeretnek engemet és az én parancsolatom at meg
ta rtják .

Ez azt eszi:

Isten azzal fenyeget, hogy megbünteti m indazokat, 
k ik  ezen parancsokat á thág ják ; miért is félnünk kell
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az ő haragjátó l s nem cselekednünk semmit se ezen pa
rancsolatok ellen, (Pl. Ádám, Éva, Káin, özönvíz, Sodo
rna Gomorra, a Fáraó, Heródes, J údás, Jeruzsálem  pusz
tulása.)

De másrészről kegyelmet és minden jót ígér azok
nak, kik ezen parancsolatokat m egtartják: m iért is sze
ressük őt, bízzunk ő benne s éljünk örömest az ő pa
rancsolatai szerint. (Pl. Ábrahám, József, Jób, Jézus.)

Bibliai igék: „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő 
parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek. (I. Ján. 5, 3.)

IX. Ó szövetség i b ib liai történetek.

15. §. Kain és Ábel.
(I. Mózes 4.)

Á dám nak és Évának két fia volt: Kain és Ábel. Kain 
földmívelő volt, Ábel pedig a juhok pásztora.

Történt, hogy egyszerre m indketten égő áldozatot 
m utattak  be az Ürnak. Kain gabonát, Ábel pedig leg
kövérebb juhát. Kain áldozatának füstje felfelé szállt, 
Káiné azonban lefelé. Az Úr Ábel áldozatát kedvesebben 
fogadta, m ert Ábel emellett engedelmes, jó fiú is volt, 
míg Kain engedetlen, rossz volt. Mivel az Úr Ábel áldo
zatát kedvesebben fogadta, Kain e m iatt nagy haragra 
gerjedt. Az Úr így szólt Káinhoz: „Mért haragszol és 
mért csüggedsz el mindjárt? Hiszen, ha jól cselekszel 
emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn 
az ajtó előtt leselkedik és reád van vágyódása, de te 
uralkodjál rajta."

Azonban Kain h arag ja  nem csillapodott, sőt midőn 
egy alkalom m al testvére Ábel is a mezőn volt, megtá
m adta őt és megölte. E rre az Úr kérdőre vonta K áint és 
így szólt hozzá: „Hol van Ábel a te Atyádfia?“ Kain 
pedig így felelt: „Nem tudom, avagy őrzője vagyok-e
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én az én Atyámfiának? Az Ür újból szól Káinhoz* 
„Mit cselekedtél? A te Atyádfiának vére kiált én hoz
zám a földről!.. . Légy megvetett és bújdosó a földön!“ 

És Kain elbn jdosott s lelke nem ta lált nyugtot sehol.
Én Istenem, én bűnös ember,
Itt állok szent színed előtt!
Bűneim árja, mint a tenger,
Hullámaival elfödött.
Én Istenem, én Istenem,
Könyörülj árva lelkemen! (325.)

16. §. Noé és az özönvíz.
(I. Mózes VI—IX.)

Az első em berpár ivadékai elszaporodván a földön, 
nagyon gonoszakká lettek. Erre Isten azt mondá: „Eltör- 
löm az embert, ak it teremtettem , a földnek színéről“.
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Noé azonban igaz istenfélő ember volt, családjával 
együtt. Azért Isten e családot nem akarta  elpusztítani, 
banem  azt mondá Noénak: csinálj egy nagy bárkát, 
kend be kívül és belül szurokkal, aztán vidd a bárkába 
családodat és minden állatból egy párt, m ert özönvizei 
bocsátók a földre. És Nóé úgy cselekedett, am int Isten 
megparancsolta néki.

E zután megeredtek az ég csatornái és esett az eső 
40 nap és 40 éjjel és az emberek és állatok mind elpusz
tu ltak . A bárka azonban úszott a  víz tetején és midőn a 
vizek apadni kezdtek, kikötött Ararát hegyén.

Ekkor Nóé egy galambot bocsátott ki, de az csak
ham ar visszajött. P ár nap m úlva ismét kibocsátott egy 
galam bot s íme szójában olajfalevéllel tért vissza. Mi
dőn pedig kevés idő múlva a harm adik galam bot is k i
bocsátotta, ez nem té rt többé vissza a bárkába , mert 
száraz földet talált.

Erre Nóé k ijö tt a bárkából, oltárt ép íte tt és hála
áldozatot m utatott be Istennek, mivel őt és családját 
megszabadította.

Isten pedig a béke jeléül szivárványt bocsátott a 
földre.

Jer dicsérjük Istent 
Szívvel, szájjal, lélekkel, 
Ki nagy, dicső dolgot 
Cselekszik mindenekkel;

Ki bölcsőnktől fogva 
Mindeddig eltartott 
És számtalan jókkal 
Minket elárasztott. (2.)

17. §. Ábrahám története.
(1. Ábraliám és Lót. 2. Ábrahám és fia Izsák. I. Mózes 12; 13; 22,1-13.)

1. Noéhoz hasonló kegyes férfiú volt Ábrahám, kit 
Isten Kánaán földjén te lepített le. Ábrahám csak az 
egy igaz Istent imádta s ő benne 3rolt hite, bizodalma. 

Ábrahám testvérének fia Lót is K ánaánban költö
zött.
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Ábrahám és Lót igen meggazdagodtak. M indegyik
nek annyi juha és tehene volt, hogy már alig fértek  meg 
a mezőn. Ábrahám és Lót pásztorai am iatt többször ci
vakodtak egymással. Ábrahám azonban nem a k a rt civa
kodni és perlekedni testvérének fiával, hanem azt mon
dotta Lótnák: „Ne legyen versengés közöttünk, avagy 
pásztoraink között, hiszen atyafiak vagyunk, hanem 
váljunk el békességgel, ha te balra mégy, én jobbra 
megyek, ha te jobbra mégy én balra megyek“. És szé[> 
békességgel elváltak  egymástól. Lót tovább m ent a Jor
d án  mellékére, Á brahám  pedig K ánaánban m aradt.

2. Á brahám nak és feleségének Sárának sokáig nem 
volt gyermekük. Végre Isten megígérte nékik, hogy 
fiuk születik. Ügy is lett és fiukat Izsáknak nevezték,, 
am i annyit je len t m int: „ígéret gyermeke.“ Az Ür nagy 
próbára tette egyszer Ábrahám hitét. Azt m ondta néki: 
„Vedd a te fiadat, am a te egyetlenegyedet ak it szeretsz 
Izsákot és menj el M órijának földjére és áldozd meg ott 
égő áldozatul.“ Ábrahám  engedelmeskedett az Ür pa
rancsának, felvitte Izsákot a M órija hegyére, megkö
tözte, s feltette az oltárra az égő farakásra, hogy fel
áldozza. Ámde az égből hirtelen szózat hallatszott: 
„Ábrahám, ne bán tsd  őt, m ert most már tudom , hogy 
istenfélő vagy és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyet
len egyednek én érettem !“ És felemelte Á brahám  az ő 
szemeit s íme lá tta , hogy a háta megett egy kos akad t 
meg szarvánál fogva egy sövényben, elhozta a  kost és 
azt áldozta fel fia helyett.

18. §. Ézsau és Jákob.
(I. Mózes XXY, 27—34; XXVTI, 1—45; XXXTI.)

Izsáknak és feleségének Rebekának két fia volt: 
Észau és Jákob. Ézsau vadászattal foglalkozott, Jákob 
pedig pásztorkodással. Az édes apa jobban szerette első
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szülött fiát Ézsaut, az édes anya pedig az ifjabbik fiát 
Jákobot.

Egyszer Ézsau nagyon elfáradva és éhesen jö tt haza 
a vadászatról. Jákob éppen lencsét főzött. Ézsau kérte

Jákobot,hogy adjon neki a lencséből, m ert nagyon éhes. 
Jákob azonban azt mondotta bá ty jának : „Előbb add el 
nekem a te elsősziilöttségi jogodat.“ És Ézsau eladta 
elsőszülöttségi jogát Jákobnak  egy tál lencséért.

Mikor Izsák megöregedett és halálát közeledni 
érezte, így szólt Ézsauhoz: „M enj ki a mezőre és lő jj 
vadat; készítsd el kedvem szerint az ételt és hozd be né
kem. hogy egyem. A zután m egáldalak téged mielőtt meg
halok.“ Ézsau engedelmeskedett a ty jának  és elment, 
hogy v adat lő jjö n ..

Rebeka pedig meghallotta, am it Izsák Ézsaunak 
mondott és jobban szerette volna, ha Izsák J ákóbot áld ja  
meg. A zért ham arosan kecskegödölyéből oly ételt készí
tett, am it Izsák szeretett. A zután Jákobot Ézsau ruhá
jába  öltöztette és az ételt ővele vitette be. Izsák , mivel
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nem jó l látott, azt gondolta Ézsau van előtte és Jákobot 
áldotta meg Ézsau helyett mondván: „Adjon az Isten né
ked sok gabonát, népek szolgáljanak tenéked, légy úr a 
te atyád fiain. Átkozott, aki téged átkoz, legyen áldva, 
aki téged áld.“

Mikor Ézsau hazajö tt és meghallotta, hogy ap ja  J á 
kobot áldotta meg, nagyon m egharagudott és testvérét 
meg akarta  ölni. Jákob  azonban sietve elmenekült az ő 
bá ty jához  Lábánhoz.

Jákob  itt Istenhez imádkozott és így szólt: „Nem 
bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet“, majd 
a r ra  kérte az U rat, hogy szabadítsa meg őt Ézsau harag
játó l. Isten m eghallgatta kérését, m ert Ézsau haragja 
csakugyan elmúlt; a  testvérek kibékültek és Jákob visz- 
szatért ismét hazá jába  Kanaánba.

Isten elnevezte Jákobot Izraelnek. Utódai izraeliták
nak, vagy zsidóknak neveztetnek.

19. §. Józseí története.
(I. Mózes 37—50.) 

a) Józsefet testvérei eladják.

J ákóbnak 12 fia volt. Ezek közül legjobban szerette 
Józsefet. Csináltatott is néki szép, cifra ruhát. Ezért a 
többi testvér nagyon irigykedett Józsefre.

Egyszer József álmot látott s azt m indjárt el is be
szélte bátyjainak. Azt álmodta, hogy kévéket kötöttek 
a mezőn és kévéi egyenesen állottak, báty jai kévéi azon
ban  földig hajo ltak  az ő kévéi előtt. Egy másik álmot is 
lá to tt, mely szerint: „A nap, a hold és 11 csillag megha
jo lt előtte.“ Erre testvérei még jobban meggyűlölték és 
az t mondták: „Csak nem akarsz k irály  lenni és u ra l
kodni felettünk? . . . “

Történt, egyszer, hogy József báty jai kim entek a 
mezőre és őrizték a  nyájat. Az édes ap ja  azt mondta Jó 
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zsefnek: „M enj el, nézd meg, hogy m int vannak bátyáid  
és a juhok?“ József elment. Amint a testvérek őt mesz- 
sziről m eglátták, így szóltak egymás közt: „íme ott jön  
az álomlátó, öljük meg!“ A legöregebb testvér Ruben 
azonban m egsajnálta őt s azt mondta: ne öljük őt meg, 
hanem dobjuk  egy kiszáradt kútba. És mikor József 
odaért, m egragadták, ru h á it levetették és őt egy kiszá
rad t kú tba dobták. N em sokára kereskedők jöttek a rra  s 
az egyik testvér Juda  a ján la tára , Józsefet kihúzták a 
kútból és eladták a kereskedőknek.

Ezután a testvérek József ruháit egy kecske vérével 
befecskendezték és mikor hazaértek, ap ju k n ak  azt mon
dották, hogy Józsefet a  vadállatok tép ték  szét. Jákob, 
mikor ezt meghallotta, nagyon szomorú lett, gyászruhát 
öltött és soká siratta kedves fiát Józsefet.
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b) József felmagasztaltatása.

Eközben a kereskedők eladták Józsefet Egyptom- 
ban  Potifárnak, a k irá ly  főemberének. József itt nagyon 
jó l viselte magát és m indenki megkedvelte.

Potifár felesége azonban haragudott Józsefre, m ert 
nem ak art bűnt cselekedni s azért börtönbe záratta. 
U gyanabba a börtönbe zárták  be a k irály  pohárnokát és 
sütőm esterét is. Ezek egy éjjel álmot lá ttak , de nem tu d 
tá k  megfejteni, azért nagyon szomorúak voltak. József 
azonban  m egm agyarázta álmukat. Azt mondotta: álm uk 
az t jelenti, hogy a k irá ly  a pohárnokot csakham ar sza
badon bocsátja, a sütő mestert pedig felakasztatja. És 
úgy is lett.

Történt egyszer, hogy a k irály  is álmot látott. Azt 
álm odta, hogy egy folyóvízből hét szép kövér tehén jö tt 
ki, u tán a  hét sovány tehén és a hét sovány elnyelte a hét 
kövér tehenet, továbbá azt is álmodta, hogy egy száron 
hét szép kövér gabonafej növekedett és utána hét so
vány, kiszáradt gabonafej s ezek a szép gabonafejeket 
elnyom ták. A király összehívatta a bölcseket, hogy m a
gyarázzák  meg az álmot, de senki sem tud ta  m egmagya
rázni. Ekkor a  k irály  pohárnoka azt tanácsolta, hozzák 
ki Józsefet a börtönből, ő m egtudja m agyarázni, mert 
neki is m egm agyarázta álmát. Erre a  király kihozatta 
Józsefet a börtönből, ak i az álmot így fejtette meg: „A 
hét kövér tehén meg a hét kövér gabonafej azt jelenti, 
hogy hét évig jó termés lesz, a hét sovány tehén, meg a 
hét sovány gabonafej pedig azt jelenti, hogy utána hét 
évig rossz termés lesz, azért a jó terméskor össze kell 
gyűjteni a gabonát, hogy legyen a szűk esztendőben“.

A  k irály látván, hogy József okosat beszél, nem zá
ra tta  ismét a börtönbe, hanem Józsefet országának fel
ügyelőjévé tette és m egbízta őt a  gabona gyűjtésével.
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<c) József testvérei Egyiptomban. József megbocsát testvéreinek 
s gondoskodik atyjáról is.

József jövendölése csakugyan beteljesedett. A hét 
kövér esztendő után hét szűk esztendő következett. K á
naánban is nagy éhínség lett. Jákob  elkiildötte fiait 
Egyiptom ba gabonáért, nehogy éhen haljanak. A leg
kisebbik fiát Benjámint azonban otthon tartotta, nehogy 
valami b a j érje őt a hosszú úton.

Mikor Jákob fiai Egyiptomba megérkeztek, az or
szág felügyelőjéhez utasították őket, k i nem volt más, 
mini az ő testvérük József, de ők ezt nem tudták. Midőn 
beju to ttak  hozzá, mélyen m eghajoltak előtte, anélkül, 
hogy őt felismerték volna. József azonban felismerte 
őket, de úgy tett. m intha nem tudná kicsodák, és kemény 
hangon így szólt hozzájuk: „Ugye ti kémek vagytok, 
kik azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit meg
lássátok?“ A testvérek megijedtek és így szóltak: „Nem 
Uram, hanem eleséget jöttek venni a te szolgáid. Mi 
mindnyájan egy ember fiai vagyunk a Kanaán földjéről, 
a legkisebbik atyánknál van, egyikünk pedig nincsen 
meg.“ József úgy tett. mintha ezt nem akarta  volna 
nékik elhinni s börtönbe vetette őket. H arm adnapon így 
szólt hozzájuk: „M aradjon itt fogva egyik testvéretek, 
ti pedig m enjetek el. vigyetek gabonát. Legkisebbik test
véreteket pedig hozzátok énhozzám, akkor elhiszem, 
am it m ondtatok.“

Erre a  testvérek így szóltak egymáshoz: „Bizony 
vétkeztünk ami atyánkfia ellen, azért következett reánk 
ez a nyomorúság.“ — József a zsákokat megtöltette ga
bonával, ennivalót is adott nekik az útra, az érte járó  
pénzt azonban titokban visszatetette a gabonás zsákokba 
és úgy bocsátotta el őket. Simeont azonban m agánál ta r 
totta. Amidőn a testvérek hazaértek és aty juknak  min
dent elbeszéltek. Jákob így kiáltott fel: „Megfosztotok
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engem gyermekeimtől; József nincsen, Simeon sincsen, 
Benjámint is elviszitek; mi lesz én velem?“

Mikor a  gabona elfogyott, Jákob azt mondotta fiai
nak: m enjetek el újból és vegyetek gabonát. Jákob fiai 
azonban Benjam in nélkül nem akartak  ú tra  kelni, m ert 
az a  hatalmas úr, kitől Egyiptomban a  gabonát kap ták , 
mikor először já rta k  nála azt mondotta: ne m erjenek 
máskor szeme elé kerülni, míg legkisebb testvérüket is 
m agukkal nem hozzák. Jákob végre nagynehezen bele
egyezett és sírva bocsátotta el velük együtt a  kis Ben
jám int is.

Midőn megérkeztek, József barátságosan fogadta 
őket. Kérdezősködött a ty jukró l és annak  egészségéről. 
Midőn pedig a kis Benjám int meglátta, így szólt hozzá: 
„Az Isten legyen hozzád kegyelmes fiam!“ Akkor elsie
te tt onnan József, m ert nagyon elérzékenyült s bem ent 
szobájába és sírt. Délben megvendégelte őket és m ind
egyikük csodálkozott, hogy kor szerint ültették le őket.

J ózsef p róbára akarta  tenni testvéreit, hogy valóban 
m egjavultak-e, azért m egparancsolta egyik bizalm as 
szolgájának, hogyha a zsákokat megtöltik gabonával, t i
tokban, ne csak a  gabona árá t tegyék vissza, hanem  
Benjamin zsákjába tegyék bele József ezüst poharát is. 
Amidőn a testvérek m ár messze voltak, a  szolga u tánuk  
rohant s mikor utol érte őket, rá ju k  szólt: „Miért fizette
tek  gonosszal a jó helyébe?“ — és megvádolta őket azzal, 
hogy az ő u rán ak  ezüst poharát elvitték. A testvérek n a
gyon m egijedtek s azt m ondották: „Távol legyen tő lünk 
ilyet cselekedni, akinél a poharat megtalálod haljon meg. 
sőt mi is szolgáid leszünk.“ És sorban felnyitogatták a 
zsákokat és íme m egtalálták a poharat Benjamin zsák
jában. Erre azok m eghasogatták ruháika t és szomorúan 
visszatértek a városba.

Amikor József elé értek, leborultak előtte. József 
így szólt: „Akinél a pohár ta lálta to tt az legyen az én
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szolgám, ti pedig békességgel menjetek el a ti atyátok
hoz.“ Erre elő állott Juda  és így szólt: Uram, ha e gyer
m ek nélkül megyünk haza, atyánk meghal fájdalmá
ban; etigedd meg, hogy én maradjak itt helyette!.. . 
József nem tudta  m ár m agát tovább visszatartani, han
gosan sírva fakad t és így szólt: „Én vagyok József, él-e 
még az én atyám?“ A testvérek eleinte az ijedtségtől egy 
szót sem tud tak  szólni. József azonban azt mondta: „Ne 
bánkódjatok, hogy engem eladtatok, m ert a  ti megmara
dástokért küldött el engem Isten ti előttetek, mert még öt 
esztendeig nem lesz aratás. Siessetek m enjetek el atyám 
hoz és hozzátok el őt is ide.“ És őszinte szívvel megbocsá
tott testvéreinek. Aztán nyakába borult öccsének Benjá
m innak  és sírt és Benjamin is odaborult vállára és ő is 
sírt. M ajd sorba megölelte, megcsókolta testvéreit és so
káig sírt örömében. Végül sok szép ajándékot adott né
k ik  és úgy bocsátotta el őket hazájukba.

Amikor J ákób meghallotta, hogy J ózsef él, így szólt: 
Elmegyek, hogy meglássam őt, mielőtt meghalok.“ Jó 

zsef elébe ment ap jának, nyakába borult és sokáig sír
tak  örömükben. Jákob 17 évig m aradt Egyiptomban. 
M ikor közel érezte halálát, magához hívta fiait és meg
áldotta őket. Utolsó kívánsága volt. hogyha meghal, 
holttestét atyái földjén K ánaánban temessék el. József 
te ljesítette  édes ap ja  kívánságát.

Józsefet Isten hosszú élettel áldotta meg. 110 éves 
korában  halt meg s testvéreivel megfogadtatta, hogy 
holttetem ét m agukkal viszik és szülőföldjén temetik el.

Ifjúságom teremtője, Hallgasd meg kérésemet:
Tégy, óh minden jók kútfője, Bölccsé s jóvá engemet, 
Atyám néked köszönhetem Lelkem, testem és életem, 
Te segélj, hogy serényen Járjak a jó ösvényen. (495.)

V értesi Z.: Vallástan 4



20. §. Mózes születése.
\

(II. Mózes, II.)

Jákob  utódai a zsidók Egyiptom ban nagyon elsza
porodtak. A Faraó attól félt, hogy ezek saját népei felett 
nagyon elhatalmasodnak, azért szigorúan m egparan
csolta, hogy minden újszülött zsidó fiút a vízbe öljenek.

Egy zsidó aszonynak is született egy kis fia; akit 
otthon rejtegetett, de nem ölte meg, hanem egy gyékény- 
ládácskába fektette és oda tette a Nílus folyóvíz szélére 
a  sás közé.
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Történt, hogy a  király leánya  épen oda m ent fürödni 
és m egtalálta a  síró gyermeket és kivette a vízből. A kis 
gyerm ek nénje, ak i a partról ezt látta, oda fu to tt és kér
dezte: „H ívjak-e a  gyermek mellé dajkát?" A király 
leánya pedig feleié: „Eredj el“ . És elment, elhívta a gyer
mek any já t és a  faraó leánya mondá néki: „Vidd el e 
gyerm eket, neveld fel nekem, én m egjutalm azlak.“

Mikor a gyerm ek felnevelkedett, an y ja  elvitte a 
faraó  leányához, aki őt nevezé Mózesnek, am i annyit 
je len t mint „vízből kivett.“

Mózes a zsidó nép vezére és prófétája lett.

Az Ür gondot visel, Kire dolgom hittel Mindenkor vetem,
Még nem is születtem, Már sajátja lettem, ö v é  életem.
Jó útra vezet tudom, S ami üdvös, azt megadja
Éltem kegyes Atyja. (371.)

21. §. 1. Mózes m egszabadítja  Izraelt.

2. A pusztában vándorlás, 
törvényadás és Kanaánba érkezés.

(II. Mózes 2—40.)

1. Mózes fájdalom m al tapasztalta , hogy zsidó a ty ja 
fiainak a Faraó (a király) a la tt  sokat kell szenvedniük. 
Midőn egyszer lá tta , hogy egy  egyiptombeli férfiú egy 
zsidó férfiút ütlegel, hirtelen felindulásában az egyip- 
tom belit agyonütötte.

Erre Mózes a midianiták földjére m enekült és be
állott a m idianiták papjához pásztornak. Mózes, midőn 
egyízben a Herob hegyénél a  juhokat őrizte, egy égő 
csipkebokrot lá to tt, mely nem  ham vadt el. És amikor 
odam ent megnézni, Isten h an g já t hallotta, ki így szólt 
hozzá: „Oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, 
amelyen állasz, szent föld. Én vagyok a te atyádnak Is
tene. Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, azért

i*



eredj el a Faradhoz és hozd ki az én népemet, az Izrael 
fiait Egyptomból és vezesd őket vissza a régi hazá
jukba: Kánaánba“.

Mózes az Úr parancsára elm ent testvérével Áronnal 
a Fáraóhoz és m egkérték őt, hogy bocsássa el Izrael né
pét. A Faraó azonban nem a k a rta  őket elbocsátani, sőt 
még jobban sanyargatta a- zsidó népet. Erre az Úr sú
lyos csapást bocsátott Egyiptomra. A Faraó azonban 
nem ak art engedni. Erre az Úr ú jabb  csapást bocsátott 
rá ju k . Embert, állatot különféle betegség lepett meg. 
M ajd azt mondta Isten Mózesnek: „Éjfélkor általmegyek 
Egyiptom földjén és megölök minden elsőszülöttet. Hogy 
azonban az öldöklő angyal a zsidók házait elkerülje, 
ismertető jelül öljetek bárányt és annak vérével hint
sétek meg a küszöböt“.

Éjfélkor pedig megölt az Úr minden elsősziilöttet 
Egyptomban. Erre a Faraó m egijedt és még az éjszakán
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elhivatta Mózest és Áront és monda nekik: „M enjetek 
ki az én népem közül és szolgáljatok az Ú rnak“. Erre 
Mózes kivezette a zsidó népet az egyptomi rabszolga
ságból.

A Faraó  azonban megbánta, hogy elbocsátotta őket 
és seregével u tánuk rohant. A Vörös tengernél utol is 
érte őket. Mózes az Úrhoz im ádkozott segedelemért és 
íme a tenger kétfelé vált úgy, hogy a zsidók szárazon á t
kelhettek a  túlsó p artra . A Fáraó és serege is u tánuk  
ak art menni, de ekkor a hullámok összecsapódtak és ott 
vesztek a  tengerben.

2. Izráel népe a Vörös tengeren átkelve, egy pusz
tába ju to tt. Itt m indnyájan  elvesztek volna, ha Isten 
meg nem segíti őket. Midőn egyszer ivóvizük elfogyott 
és egy forróshoz értek, am elynek vize keserű volt, Mó
zes az Úrhoz fohászkodott s az Úr kegyelme megédesí
tette a vizet. Midőn élelmük fogyott el, az égből manna 
hullott a lá ; máskor meg midőn ivóvizük ismét kifogyott, 
Mózes az Úr segítségével a sziklából fakasztott vizet.

Három  hónapi vándorlás u tán  elérkeztek a sinai 
hegyhez. I tt adta Isten dörgés és villámlás között a tör
vényt, vagy tízparancsolatot. Mózes annak emlékére, 
hogy Isten a törvényben kijelentette az ő ak ara tá t és 
ezáltal szövetséget kötött (ószövetség) az ő népével, egy 
ládát készített (frigyláda) és ebbe a két kőtáblára írt tíz- 
parancsolatot helyezte és a szövetség sátorának legbelső 
szentélyében őriztette.

Midőn egyszer Mózes felment a  sinai hegyre im ád
kozni. a  zsidó nép újból megfeledkezett Isten törvényé
ről és aranyból borjúképet öntött és azt imádta. Mózes 
lejövén a hegyről ezt összetörte és azt mondta: az egy 
igaz Isten t im ádjátok és törvényeit megtartsátok!

A zsidó nép 40 évig vándorolt a pusztában, míg 
nagysokára e lju to ttak  K anaán közelébe. A nők és gyer
m ekeken kívül 600 ezer erőteljes férfiú vonult k i 40 évvel
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ezelőtt Józsiié és Áron vezetésével Egyiptomból s ezek 
közül most m ár alig volt egy-kettő életben. A küzdelmes 
vándorlásban sokan már fiatalon elhaltak s az idősebbek 
is legfeljebb 70—80 éves ko rt értek el. Mózes lá tta  ezt 
m aga előtt, azért mondta az emlékezetes szavakat, me
lyek a  90-ik zsoltárban vannak  megírva: „Az ember éle
te, olyan, m int a fű, mint a virág, mely reggel virágzik 
s este elhervad. Ami esztendeinknek napjai hetven esz
tendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő és nagyobb 
részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tova
tűnik, mintha repülnének .. . azért Uram . . .  taníts min
ket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus
sunk.“

Isten m egm utatta Mózesnek a  Nébó hegyéről az 
„ígéret fö ld jét“, ámde ő maga nem m ehetett oda be. Mó
zes ott halt meg a Nébó hegyén 120 éves korában. Izráel 
népe 30 napig gyászolta és sira tta  hű vezérét és prófé
tá já t.

Mózes halála u tán  Józsué lett Izrael népének vezére. 
És Józsué vezérlete alatt végre eljutottak Kanaánba, az 
ígéret földjére.

Júzsué mondta azt a szép hitvallást az Ürról, midőn 
népe az egy igaz Istent el ak a rta  hagyni: H a mind el
hagyjátok  is az Urat: „Én és az én házam az Ürnak 
szolgálunk!“ (Józsué 24, 15.)

Minden ember csak halandó,
Minden test mint fű, virág;
Itt a mi van, mind romlandó'
És elmúlik e világ.
E testnek porrá kell lenni,
Hogyha elakarja venni 
Az örök dicsőséget,
Melyet Isten készített. (550.)
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22. §. Izrael népének nevezetesebb b írá i és k irályai.

Az ígéret földjének, K ánaánnak elfoglalása után, 
Izrael népének sokat kellett szenvednie a szomszéd po
gány népektől. így  a  midianiták, filiszteusok sokszor be
törtek országukba és pusztították azt. E pogány ellen
séget Isten büntetésül küldte rá juk , valahányszor csak 
az izraeliták Isten törvényeit megszegték. Amikor azon
ban bűneiket m egbánták és a parancsolatokat m egtar
tották, Isten megbocsátott nekik és hős vezéreket tá 
masztott, akik az ellenséget legyőzők és a hazát megvéd- 
ték. Ezeket a hős vezéreket Bíráknak nevezték, k ik  a 
béke idején a nép peres ügyeiben bíráskodtak.

Izrael népének nevezetesebb b írá i voltak: Gedeon, 
Debora, Éli, Sámson és Sámuel.

[Gedeon a m idianiták  ellen harcolt sikeresen. (Bírák
6 , 8. )

Debora híres prófétanő és Izrael női b írá ja  volt. Az 
ellenségnek Sisera vezérnek hadait Kison patak jánál 
legyőzte, ezt a d iadalt énekli meg Debora a b írák  
könyve 5-ik részében.

Éli bíró  és főpap is volt. Az Ür neheztelt reá, mert 
saját gyermekei gonoszságát elnézte és nem büntette 
meg őket. (I. Sám. 2, 32—36. 3. 4.)

Sámson, hazája legerősebb embere volt. A filiszteu- 
sokat sokszor legyőzte, u to ljára mikor csellel elfogták és 
kicsúfolták egy nagy háznak az oszlopait k irán to tta  és 
a  benne levőket m agával együtt eltemette. (Bírák 14—16. 
Zsid. II, 32.)

Sámuel már gyerm ekkorában az Ür szolgálatára hi- 
vatta to tt el és Istenben hívő lélekkel intézte népének 
sorsát sokáig. (Sám. 3, Zsoltár 99, 6.)]

Királyaik közül k itűn t: Saul, Dávid és Salamon.
SAULT, Isten parancsára Sámuel kente fel Izrael 

királyává.

W
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DÁVID  mielőtt k irály lett, pásztorfiú volt és avval 
tüntette ki m agát, hogy Isten segedelmével parittyájával 
legyőze Góliátot, az ellenség egyik óriás nagyságú kato
n ájá t, aki erejével dicsekedett és a zsidókat csúfolta. 
Midőn ezt a  zsidók ellenségei a filiszteusok látták , meg
futam odtak. (I. Sám. 17.)

Dávidot ezután Saul k irály  vette magához. Itt kötött 
szövetséget a k irá ly  fiával Jonathánnal, ki neki legjobb 
testi-lelki b a rá tja  lett. Jonathán  úgy szerette Dávidot, 
hogy saját felső ruhájá t, fegyverzetét is odaadta neki és 
midőn Saul őt üldözte, menekülésében is segítette és éle
té t is megmentette. (I. Sám. 18.) Dávid m int király, a po
gány ellenséget több csatában legyőzte, országát k iter
jesztette és Zsidóország fővárosává Jeruzsálem et tette, 
A bibliában levő szép zsoltárokat nagyobbrészt Dávid 
írta.

D ávidnak volt egy hálátlan  fia Absolon, ki maga 
ak a rt király lenni. Ezért az ország népének egyrészét 
ígéretekkel és csábításokkal magához hódította és haddal 
tám adt k irály i a ty ja  ellen. A király  seregei azonban le
győzték. Absolon egy erdőn keresztül igyekezett elmene
külni. de hosszú hajánál fogva fennakadt egy cserfán 
és a király egyik katonája szíven lőtte. Midőn ezt D á
vidnak hírül vitték, keservesen sírva fakad t és így szólt: 
„Édes fiam Absolon, bár én haltam volna meg te he
lyetted.“ (1. Sám. 18.)

Dávid után  fia SALAMON  lett a király. Midőn Sa
lamon trón já t elfoglalta, Gibeonban égő áldozatot 
m utatott be az Úrnak s megköszönte néki az ő nagy ir
galmát, m elyet királyi a ty jával D áviddal és vele csele
kedett. U gyanott éjjel álm ában megjelent előtte Isten 
s azt mondotta: „K érj a mit akarsz, hogy ad jak  néked.“ 
És Salamon mondá: „Adj a te szolgádnak értelmes szí
vet.“ És tetszett az Úrnak e beszéd s azt mondta néki: 
Mivel nem kértél gazdagságot, hosszú életet sem ellen-
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bégednek lelkét, adok néked értelmes, bölcs szívet, sőt a 
mit nem kértél, gazdagságot s dicsőséget is adok s ha pa
rancsolataim at m egtartod, meghosszabbítom életedet is. 
(I. Kir. 3.). És valóban Salamont Isten nagy bölcsesség
gel áldotta meg. Salamon építtette a szép jeruzsálemi 
templomot.

Jehova csak neked éneklek,
Ki volna még te hozzád fogható?
Dicséretet tenéked zengek,
Csak téged áldalak Mindenható,
Jövel, segíts én édes Jézusom,
Hogy szózatom mennyekbe el jussén. (11.)

23. §. Jób története.
(Jób 1—42.)

Uz földjén lakott egy kegyes, istenfélő ember, kinek 
Jób  volt a neve. Jóbot Isten nagy földi gazdagsággal 
áldotta meg. Volt neki hét fia, három leánya s ezenkívül 
sok földje, m arhája és juha.

Isten azonban nagy próbára tette Jóbnak hitét. Egy 
napon hírnök jö tt és jelentette, hogy az ellenség betört 
földjére, pásztorait megölte és m arhájá t elhajtotta. Majd 
ú jabb  hírnökök azt jelentették, hogy az a ház, amelyben 
fiai és leányai m ulatoztak, leszakadt s gyermekei meg
haltak. — Ekkor Jób  megszaggatá köntösét, földre- 
borult és mondá: „Az Űr adta, az Űr vette el. Áldott le
gyen az Úrnak neve!“

Ezután Jób maga is nagy betegségbe esett. Undok 
fekélyek lepték el egész testét s ham uba ült, hogy fá j
dalm át csillapítsa. Felesége odament hozzá és mondá 
néki: „Átkozd meg az Istent és halj meg!“ Jób azonban 
így felelt: „Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem 
vennők-e el?“ És mindezekben nem vétkezett Jób Isten 
«llen egy szóval sem.
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A szenvedő Jóbe-: három b a rá tja  is m eglátogatta. 
Ezek eleinte vele együtt bánkódtak , azután hosszabb 
beszédekben elhalmozták őt intésekkel és saját bölcsel
kedéseikkel. Azt mondották néki: aki szenved bűnös, ár
ta tlan t csak nem büntet meg az Is te n ? ! . . .  Azért szemére 
vetették  Jóbnak, hogy bizonyára ő is valam i nagy 
b ű n t követett el. azért érte őt a  súlyos büntetés, tehát 
v a llja  meg bűneit s térjen meg. Jób  kínos gyötrelmében 
panasszal fordult az Úrhoz, hogy m iért adott néki életet 
és Istennel szemben is önmaga igazát és teljes ártatlan
ságát vitatta.

Jóbnak és három  barátjának  v itá ja  u tán  J óbnak egy 
negyedik b a rá tja  is megszólalt, Elihu, kit a  Lélek kény- 
szeríte tt szólásra és hízelkedés nélkül meg is mondta az 
igazat. Elihu azt mondotta: Isten nem cselekszik gonosz
ságot s nem ferd íti el az igazságot, — csakhogy a beteg
ség, a  szenvedés oka nemcsak m aga az ember lehet, 
nem csak Isten büntetése bűneinkért, hanem Isten sze- 
retete is, m elynek folytán m egpróbálja hitünket, meg
a k a rja  menteni lelkünket a romlástól, a kevélységtől és 
nagyon sok más bűntől. — E lihu megfeddi azért a há
rom barátot, hogy a szenvedő, de kegyes Jóbot alap tala
nul oly súlyos váddal illették, de megfeddette Jóbot is, 
ki Isten igazságosságával szemben a saját igazát és á r
ta tlanságát hangoztatta.

Erre Jób m egalázta m agát Isten előtt. És az Isten 
ú jbó l megáldotta őt gyermekekkel, jóval nagyobb gaz
dagsággal. tartós egészséggel és hosszú élettel.

Légy csendes szívvel, légy békével,
Bízzál ember az Istenben;
Nála van öröm nagy bőséggel,
Véle boldogulsz mindenben,
Ő minden boldogságok atyja,
A bút örömre fordíthatja:
Légy csendes szívvel. (374.)



X. Ú jszövetség i b ib lia i történetek.

24. §. Keresztelő János.
(Luk. III. 1—22.)

Keresztelő János, Zakariás papnak  a fia volt. Egy
szerű és szigorú erkölcsös életet élt. A világtól félre
vonulva a pusztában lakott. R uhája teveszőrből készült,, 
eledele pedig sáska és erdei méz volt.

Keresztelő János az Úr ú tjá t készítette elő és Judea 
pusztáin nagy lelkesedéssel prédikált, mondván: „Tér
jetek meg és keresztelkedjetek meg, mert elközelítetí a 
mennyeknek országa . ..  Minden fa, mely jó gyümöl
csöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én 
ugyan vízzel keresztellek titeket, de aki én utánam jő, 
az erősebb nálamnál és majd Szentlélekkel és tűzzel 
keresztel titeket“.

Sokan kim entek hozzá a pusztába, hogy hallgassák 
az ő prédikációját és megtérvén m egkeresztelkedtek 
általa.

Jézust is ő keresztelte meg a Jordán  vizében. Mikor 
Jézus k ijö tt a vízből, ez égi szózat hallatszott: „Te vagy 
az én szeretett fiam, te benned gyönyörködöm“.
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Keresztelő János, meg Heródes k irály t is ostorozta 
bűne miatt, m iért is a király börtönbe vettette és később 
lefejeztette.

. 25 . §. Jézus megkísértetése.
(Máté IV, 1—11.)

Jézus a megkeresztelkedés u tán  visszavonult egy 
pusztába. Már 40 nap és 40 é jje l böjtölt és megéhezett. 
Ekkor hozzáment a  kísértő és m ondta néki: „Ha Isten 
fia vagy, parancsold, hogy e kövek változzanak kenye
rekké!“ Jézus azonban azt felelte: „Meg van írva: Nem  
csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Istennek szájából származik“.

Ezután a kísértő magával v itte őt a szent városba és 
a  templom orm ára állította és azt mondotta néki: „Ha 
Isten  fia vagy, vesd alá m agadat, mert megvan írva: 
Isten az ő angyalainak parancsol és kézen hordoznak 
téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe“. Jézus azt fe
lelte néki: „Ismét meg van írva: ne kísértsd a te 
Uradat, Istenedet!“

Végtére a kísértő magával vitte őt egy igen magas 
hegyre és m egm utatta néki a világ minden országát és 
azok dicsőségét s azt mondó néki: „Mindezeket neked 
adom , ha leborulsz és imádsz engemet“. Jézus azt fe
lelte néki: „Eredj el Sátán, mert meg van írva: A z Urat, 
a te Istenedet imádd és csak néki szolgálj“.

Erre a kísértő elhagyta és íme angyalok jöttek 
hozza.és szolgáltak néki.

Lelkem vigyázz serényen, Buzgón fohászkodjál,
Hogy a síkos ösvényen Meg ne csuszamodjál.
Amely szív Jól nem vív, Bűnnek lesz szolgája 
És sátán prédája. (457.)



26. §. A kánai menyegző.
(János ev. 2, 1—12.)

Kána városában menyegző volt. Jézust is meghív
ták  anyjával M áriával s a tan ítványokkal együtt. Evés 
közben elfogyott a boruk. Mária megjelentette ezt Jé 
zusnak. Jézus azonban így szólt: „Nem jött még el az 
én órám.“ Ezután M ária az ő any ja  kim ent a szolgák
hoz és azt mondta nékik: „Valamit mond nektek, meg
tegyétek.“

O tt állott a zsidó tisztasági szabály szerint hat kő
veder s nem sokára Jézus azt mondta a szolgáknak: 
„Töltsétek meg a vedreket vízzel és vigyetek belőle 
a  násznagynak." Amint a násznagy megízlelte a borrá 
lett vizet, így szólt csodálkozva a vőlegénynek: „Min
den ember a jó bort adja fel először azután a silányab
bat: te a jó bort ekkorra tartottad.“

Ez volt az első jel, am it Jézus te tt a  galileai K áné
ban s m egm utatta az ő dicsőségét és hittek  benne az ő 
tanítványai.

Tündöklő hajnali csillag, örömkönnyek közt áldalak,
Hogy nékünk felragyogtál.
Hű pásztor, örök királyom, Vágyó szívem feléd tárom,
Áldást, üdvöt te hoztál.
Mily nagy s jó vagy, Alázatos és magasztos fejedelem!
Dicsőséged zengi nyelvem. (403.)

27. §. A samáriai asszony.
(János, 4. r.)

J ézus egyszer tan ítványaival együtt Sam áriának 
Sikár nevű városához érkezett. A tanítványok bem en
tek a városba eledelért, Jézus azonban a városon k ívül 
Jákob kútjánál lepihent. Ezalatt egy samáriabeli asz-
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szörny jö tt ki a városból vízért. Jézus így szólt hozzá: 
„Adj innom!“ Azonban az asszony azt felelte néki: 
„Hogy kérhetsz zsidó létedre én tőlem, aki sam áriai 
asszony vagyok?“ A zsidók ugyanis nem barátkoztak 
a sam áriaiakkal. Jézus így válaszolt néki: „Ha ismernéd 
az Isten a jándékát és, hogy ki az, ak i néked m ondja: 
ad j innom! te kértél volna őtőle és ő élő vizet adott 
volna néked.“ Az asszony erre azt m ondta néki: „Uram 
nincs mivel m erítened és a kút mély, hol vennéd hát 
az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-é te a mi A tyánknál 
Jákobnál, aki nékiink adta ezt a k u ta t és ebből ivott 
ő is, a fiai is, a jószága is?“ Erre Jézus azt felelte néki: 
„Aki ebből a vízől iszik, amelyet én adok néki, soha 
meg nem szomjúhozik, mert az a víz, örökre buzgó 
víznek kútfeje lesz őbenne.“ Szólt az asszony néki: 
„Uram add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhoz- 
zam s ne kelljen ide jönnöm vizet m eríteni.“

Am int tovább beszélgettek az asszony így szólt: 
„Látom, hogy te próféta  vagy; a mi atyáink  ezen a he
lyen im ádkoztak; és ti azt m ondjátok, hogy Jeruzsá
lemben van az a hely, ahol imádkozni kell.“ Jézus azt 
m ondta néki: „Asszony, hidd el nékem, hogy el jő az 
óra, — és az most van —, amikor sem ezen a helyen, 
sem Jeruzsálem ben nem im ádjátok az Atyát. Isten lé
lek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igaz
ságban imádják.“ Az asszony így felelt: „Tudom, hogy 
eljő a Messiás, aki K risztusnak m ondatik s mikor az el
jön megjelent nékiink mindent.“ Jézus azt mondta 
néki: „Én vagyok az, aki veled beszélek.“

Eközben a tanítványok megérkeztek. Az asszony 
pedig sietve bement a városba s elm ondta m indazokat, 
am elyeket hallott. E rre a Sam aritánusok közül sokan 
kim entek Jézushoz és kérték őt, hogy m aradjon náluk. 
Jézus náluk  m aradt két napig. És sokan hittek Jézusban 

az ő beszédéért. És az asszonynak az t m ondták: „Nem
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a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk 
■és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisz
tus.“

28. §. Mária és Mártha.
(Luk. 10, 38—42.)

Bethániában Jézus betért egy Mártha nevű ász- 
iszony házába. M ártimnak volt egy testvére Mária, ki 
Jézus lábaihoz ült és hallgatta az ő beszédét. M ártha pe
dig kint a házi teendőkben foglalatoskodott. Mikor 
bejö tt így szólt: „Uram nincs-e arra  gondod, hogy az 
és testvérem magamra hagyott engem? Mondjad azért 
néki, hogy segítsen nekem .“ És Jézus így felelt: 
„Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: 
De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt válasz
totta, mely el nem vétetik tőle.

Jézus Mária és Márthánál. Szeger ílerm. u.



29. §. Jézus lecsendesíti a tengert.
(Máté 'Vili, 23—27.)

Jézus egyszer tanítványaival ha jó ra  szállt és onnét 
taníto tta a népet. Egyszer csak nagy szélvihar tám adt 
a tengeren, úgy, hogy a hullámok elborították a hajót. 
Jézus pedig nyugodtan aludt. A tanítványok nagyon 
megijedtek a vihartól, felkeltették azért Jézust és kö
nyörögtek néki, mondván: „Uram ments meg minket, 
mert elveszünk!“ És az Úr így szólt :„Mit féltek óh ki- 
csinyhitűek?“ És felkelvén, megdorgálta a szeleket és a. 
tengert és nagy csendesség lett.
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Az emberek pedig csodálkozva mondták: „Kicsoda 
ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki?“

Hagyjad a jó Istenre 
Minden te átadat!
Ha bánt szíved keserve, 
Ő néked nyugtot ad.

Ki az eget hordozza 
S oszlat felhőt, szelet: 
Napját rád is felhozza, 
Atyád ő, áldd s szeret. (370.)
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50. §. A gazdag halászat.
(Luk. 5, 1—11.)

Midőn egyszer jézvis a Genezáret tó partján  állott, 
nagy sokaság tolongott feléje, hogy hallgassa az Isten 
beszédét. A tó szélén éppen két hajó  volt és a halászok 
kiszálltak belőle s hálóikat mosták. Jézus bement az 
egyik hajóba. mel> Simon Péteré volt és onnan tan íto tta  
a sokaságot.

Mikor a  tan ítást elvégezte, azt mondta Simonnak: 
„Evezz a mélyre és vessétek ki hálóitokat halfogásra!" 
Simon így felelt: „Mester, jóllehet az egész éjszaka fá
radtunk, mégsem fogtunk semmit: m indazáltal a te  
parancsolatodra levetem a hálót“ . Alig, hogy ezt meg
esel ekedte, oly sok ha la t kerítettek be, hogy háló juk  csak 
úgy szakadozott a gazdag teher alatt. Azért in tettek  a 
másik hajón levő társaiknak, hogy jö jjenek  segítsé
gükre. Ezek el is jö ttek  és m indkét hajót annyira meg
töltötték hallal, hogy csaknem elsülyedt. Látva ezt Si
mon Péter. Jézus lábaihoz borult és így szólt: „Eredj el 
én tőlem, mert én bűnös ember vagyok Uram!“ És Jé
zus m ondá Simonnak: „Ne félj, mostantól fogva embe
reket fogsz!" E zután a halászok hajó ikat szárazra von
ták, elhagyták m indenüket és követték Jézust.

51. §. A kapernaumi százados.
(Máté 8, 5—13.)

Mikor Jézus Kapernaum városába érkezett, egy po
gány róm ai százados ment hozzá és kérte őt mondván: 
„Uram, az én hű szolgám otthon gutaütötten fekszik és 
nagy kínokat szenved." És mondá néki Jézus: „Elme
gyek és meggyógyítom öt.“ A százados azonban így 
szólt: „Uram. nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba 
jöjj, hanem csak szólj egy szót és meggyógyul az én 
szolgám". Jézus pedig mikor ezt hallotta, elcsodálkozott 
és azt m ondta kísérőinek: „Bizony mondom néktek, még
"Vértesi Z.: Vallástan 5
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az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet“. És a száza
doshoz így szólt: „Eredj el és legyen néked a te hited 
szerint“. És a százados szolgá ja meggyógyult még abban 
az órában.

Az én időm, mint a szép nyár,
Menten eljár És eljő a hosszú tél,
Ámde az Űr szebb tavaszra Feltámasztja,
Aki benne hisz, remél. (590.)

32. §. A tíz bélpoklos meggyógyítása.
(Luk, 17, 12—19.)

Mikor Jézus egy faluba ment, tíz bélpoklos férfi jö tt 
elébe, kik távol m egállották s így kiáltottak: „Jézus, 
Mester könyörülj rajtunk!“ Jézus midőn lá tta  őket azt 
mondotta nékik: „Menjetek, mutassátok meg magatokat 
a  papoknak.“ És amíg odam entek megtisztultak.

Egy pedig ő közölök, mikor látta, hogy meggyó
gyult, visszatért, leborult Jézus lábaihoz, hálákat adott 
néki és dicsőítette öt. És az samáriabeli volt. Jézus fájó 
szívvel kérdezte: „Hát nem tízen tisztultatok meg, a ki
lenc pedig hol van?“ És azt mondta néki: „Kelj fel és 
m enj el: a te hited megtartott tégedet!“

Most nyugosznak az erdők, 
Ember, állat és mezők, 
Mind e világ pihen.

De nékem nincs nyugalmam, 
Míg hálákat nem adtam 
Tenéked, én jó Istenem. (87.)

33. §. Lázár feltámasztása.
(Ján. 11, 1—45.)

A Bethániában lakó M áriának és M árthának volt 
egy fivérük Lázár. Jézus sokszor betért hozzájuk, m ert 
nagyon szerette L ázárt és nővéreit is.

Egyszer Lázár nagy beteg lett. Testvérei elküldték 
Jézusért avval az üzenettel: „Uram, imé ak it szeretsz 
beteg.“ Jézus csak napok m úlva jöhetett s közben Lázár 
m eghalt és eltemették.
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Mikor jézus megérkezett, így szólt hozzá M ártha: 
„Uram, ha te itt lettél volna, nem halt volna meg az én 
testvérem.“ És Jézus azt m ondta néki: „Én vagyok a fel
támadás és az élet: aki hisz berniem, ha meghal is él 
és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. 
Hiszed ezt?“ És M ártha így felelt: „Igen Uram, én hi
szem. hogy te vagy a Krisztus, az Istennek várva várt 
fia.“

Ezután Jézus megkérdezte hová helyezték el Lázárt; 
s amidőn m egm utatták néki a sírt, amelyben Lázár 
holtteste m ár négy n a p ja  nyugodott, maga is könnyekre 
fakadt. — M ajd pedig Jézus felemelte szemeit az égre. 
im ádkozott és fennszóval így kiáltott: „Lázár jö jj ki!“ 
És ime a megholt k ijö tt a  sírból és megoldozván kötelé
keit, hagyták  őt menni.

És sokan hittek Jézusban, akik  lá tták  csodás csele
kedeteit.

Krisztus, te vagy életem,
Nyereség halálom:
Reményem belédvetem,
A halál csak álom. (556.)

34. §. Az adópénz.
(Máté 22, 15—22.)

A farizeusok tanácsot tarto ttak , hogy Jézust szaván 
fogják és tőrbe csalják.

Elküldték hozzá tanítványaikat a Heródes pártiak
kal együtt, akik így szóltak Jézushoz: „Mester, tud juk , 
hogy igaz vagy és az Isten ú tjá t igazán tanítod és nem 
törőd öl senkivel, m ert em bereknek személyére nem né
zel. Mondd meg azért nekünk, m it gondolsz: szabad-e a 
császárnak adót fizetnünk, vagy nem?“

Jézus ismervén álnokságukat, így válaszolt nekik: 
„Képm utatók, mit kísértgettek engemet? M utassatok 
egy adópénzt.“ S ad tak  neki egy dénárt. Ő a pénzre m u

5*
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ta tva szólt: „Kié ez a kép és a felírás?“ Azok azt felel
ték: „A császáré.“ Ekkor Jézus azt mondta nékik: „Ad
játok meg azért ami a császáré a császárnak — és ami 
az Istené, az Istennek.“

És am int ezt hallották, elcsodálkoztak, m ajd ott
hagyták őt és elmentek.

35. §. Jézus sír hazája sorsa felett.
(Luk. 19. 41—44.)

Mikor Jézus az olajfák hegyéről Jeruzsálem  felé 
közeledett és lá tta  a várost, sírt azon. És mondá: „Vajha 
megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, 
am ik néked a te békességedre valók! de most elrejtettek 
a te szemeid elől. Mert jőnek reád napok, mikor a te el
lenségeid te körülied  palánkot építenek és körülvesznek 
téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És a földre 
tipornak téged és a te fiaidat te benned; és nem hagynak 
tebenned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a 
te meglátogatásodnak idejét.“

(Jézus szomorú jóslata tényleg beteljesedett, midőn Krisztus 
után a 70-ik évben Titusz római hadvezér Jeruzsálemet lerombolta, 
úgy, hogy kő kövön nem maradt s lakóit szétszórta a világ min
den részébe.)

Bizony meglészen az idő, 
Hogy eljön Isten Fia,
A jókat s gonoszokat ő 
Nagy ítéletre hívja.
Akkor minden lélek remeg, 
A földet tűz emészti meg. 
Miként szent könyvünk írja.

Ki az igét megutálja 
5 csak kincsek után eped,
Kinek nincs magasabb vágya 
Mint öröm és élvezet,
Jajj annak! mert ott meg nem áll, 
Sőt örök kárhozatra száll 
S Istennél nem nyer helyet.

Óh Jézus ama nagy napon 
Takarj be szent kezeddel;
Én sorsomat reád hagyom, 
Büntetésem engedd el. 
Hozzád buzgón esedezem: 
Élet könyvébe írd nevem, 
Moss tisztára véreddel. (587).



H arm adik é s  n eg y ed ik  ő sz i. ev . va llás tananyaga. 

M ásodik évben.

XI. Im ádságok  é s  erk ö lcsi versek .

I m á d s á g o k :
. \ 

Templomba érkezéskor.

Az Űr áld ja  meg az én bejövetelemet és kimenetelemet.
Ámen.

Én U ram  és én Istenem, légy irgalmas nékem bűnösnek.
Amen.

Feljöttem  szent templomodba Istenem.
Óh ne vess el orcád elől engem sem.
Légy kegyelmes bocsásd meg a bűnömet.
Igéd által erősítsd meg hitemet. Amen.

Mindenható Isten, ki osztasz kegyelmet,
Igédet hallgatni: A dj nekem figyelmet. Amen.

Templomból ki jövetelkor.

Uram . engedd, hogy igédnek, necsak hallgatója, hanem
[megtartója is legyek. Amen.

Jó  Istenem ad j nekem ideig és örökkétartó békességet.
Ámen.

„H ála neked kegyes Atyám!
Hogy igédet liallgathatám ,
Add, hogy elmém világítsa 
És éltemet m egjavítsa.“ Amen.
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H azáért.
„Isten, áldd meg s védd hazánkat,
Áldd meg és védd a  m agyart!
Hints egére fényt, m it eddig 
Annyi felhő eltakart.
Védd karoddal, tedd szabaddá,
Tedd dicsővé népedet,
Mely e földön oly sokáig,
Ezredévig szenvedett.
Isten áldd meg s védd hazánkat,
Áldd meg és védd a m agyart! Amen.

E r k ö l c s i  v e r s e k :

Igazság.

„Szólj m indenkor igazságot,
G yűlöljed a hazugságot, —
A ki egyszer hazudni mer,
Hitelt többé nem igen nyer.“

Megelégedés.

„Földi em ber kevéssel beéri,
Vágyait ha  kevesebbre méri.“

Szeresd a virágot.
„Szeresd a virágot és ne féltsd szívedet,
M ert ki azt szereti, rossz ember nem le h e t. . .

Életfilozófiám.
Nem irigylem  gazdagságát 
Senkinek a  világon,
Szegény vagyok, de kétség, gond 
Nem zavarja  az álmom.



Nem törekszem  hírnév u tán  —
Mely k áb ít s nem boldogít, 
M aradandóbb a  babérnál 
A becsület és a hit.

Nem vágyódom  a magasba,
Kielégít kis köröm,
Itt is ny ílnak  szép virágok 
S kínálkozik sok öröm.

A kincset, h írt s fényes állást 
M ásoknak add Istenem,
Szegénység, hit és szerénység,
Ezek valók énnekem.

(Nagy Lajos.)

Tanács.

Kiket szeretsz s akiket szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek:
Ne haragudj rá jók sokáig!
De öntsd ki szíved s ha letörléd 
A fájdalom kicsordult könnyét:
Bocsáss meg! hidd enyhedre válik.

Óh egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy büszke, légy őszinte,
Híved legott azzá lesz szinte,
Oszlik gyanú, megenyhül bánat;
Oly váratlanul jöhet halálunk!
S ha egymástól haraggal válunk:
A sírnál késő a bocsánat.

Gyulai Pál.
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Jó könyvről.

..Ha van egy jó könyved;
Sohase vagy m agad:
Elhagyatottan is.
Hű barátod marad.

Mindig beszél hozzád.
Vígasztal, fölemel.
Csüggedő telkednek 
Szárnyakat is nevel.

Csendes magányodba n 
Csengő forrás fakad  . . .
Ha van egy jó könyved.
Sohase vagy m agad.“

(Pósa Lajos.) 

Zeng az ének.

1. Zeng az ének, cseng az ének 
Szent falak  közt ég felé.
Buzgó hívek a jka  zengi.
Minden hangja Istené.

2. Lépj be, lép j be! ím k itá rja  
A szent hajlék a jta it,
H ajtsd meg térded, nyisd meg ajkad , 
Isten lelke lakik itt.

A Hallgat a nyáj. szól a pásztor. 
H irdeti a szent igét.
Dicsőíti, magasztalja 
Az egek nagy Istenét.
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4. Zárd szívedbe minden hangját, 
H ad kísérjen sírodig;
Melyet hallasz az igében 
Isten lelke lakozik.

5. Amen, amen! — szelíd áldást 
Zeng a  pásztor a jaka.
Szelíd áldást, m ely alászállt,
Mint az égnek harm ata.

6. Amen, amen! té rj lakodba.
Buzgó lélek liigy s remélj!
A remélő, hívő szívben 
Istenünknek lelke él.

(Torkos László.)

Xll. A k eresztyén  vagy  aposto li h itvallásról 
általában.

H itünk igazságai röviden a keresztyéni, vagy apos
toli hitvallásban foglaltatnak.

Az apostoli hitvallás kezdőszavai u tán  „Hiszek- 
egy“-nek is nevezik.

Az apostoli hitvallás három  hitágazatra oszlik: 
első szól a teremtésről, 
második a megváltásról, 
harm adik  a megszentelésről.

Isten m int Atya, a terem tő, mint Fiú, a megváltó és 
m int Szentlélek, a megszentelő. (Szentháromság.)

E szerint mi evangélikus keresztyének hiszünk egy 
Istenben, aki a világot terem tette, hiszünk a Jézus Krisz
tusban, aki a világot megváltotta és hiszünk a Szentlé- 
lekben, aki a világot megszentelte.
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XIII. Az ap osto li h itvallás m agyarázatokkal.

ELSŐ HITÁGAZAT.

A terem tésről.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny

nek és földnek teremtőjében.

Ez azt teszi:

Hiszem, hogy Isten terem tett engemet, minden te
remtményekkel egyben; nekem testet és lelket, szemet és 
fület és egyéb tagokat, észt és minden érzéket adott s 
ezeket most is fön tartja ; ehhez ru h á t és sarut, ételt és 
italt, házat és udvart, feleséget és gyermeket, szántóföl
det és barm ot és minden jót ád; engemet mindennel na
ponkint bőven ellát, ami a test és élet táp lálására szük
séges, minden veszedelemtől megoltalmaz s minden go
nosztól megóv és megőriz. «

S mindezt egyedül az ő atyai, isteni jóvoltából és 
irgalmasságából cselekszi, anélkül, hogy arra nekem ér
demem lenne, vagy rá  méltó volnék; amiért én néki há
lával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel ta r 
tozom. Ez bizonnyal igaz.

t
Bibliai igék: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a föl

det.“ (I. Mózes 1, 27.)
„Minden ház építtetik valaki által, aki pedig mindeneket el

készít, Isten az." (Zsid. 3, 4.)
„Hagyjad az Urra a te átadat és bízzál benne, majd ő telje

síti.“ (Zsoltár 37, 5.)

MÁSODIK HITÁGAZAT.

A m egváltásról.
Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiá

ban, a mi Urunkban, ki fogantaiéi- Szentlélektől, szüle
tők szűz Máriától, kinzaték Poncius Pilátus alatt, meg-



feszítteték, meghala és eltemettetek, szállá alá poklokra, 
harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a m eny- 
nyekbe, üle az A tya  Istennek jobbjára, honnan lészen 
eljövendő Ítélni eleveneket és holtakat.

Ez azt teszi:

Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, az 
Atyától öröktől fogva született, de valóságos ember is, a 
szűz M áriától született, nekem Uram, ki engem elveszett 
és elkárhozott em bert m egváltott minden bűntől, a ha
lálnak  s az ördögnek hatalm ától m egszabadított; nem 
arannyal, sem ezüsttel, hanem  az ő szent és drága véré
vel, árta tlan  szenvedésével és halálával, hogy egészen 
az övé legyek és az ő országában ő alatta  éljek s neki 
szolgáljak örök igazságban és boldogságban, am iképen ő 
is feltám adott a  halálból, él és uralkodik mindörökké. 
Ez bizonnyal igaz.

Bibliai igék: „Más fundamentumot senki sem vethet azonkí
vül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.“ (I. Kor. 3, 11.)

„Egy a közbenjáró Isten és emberek között: Jézus Krisztus“. 
(I. Tim. 2, 5.)

„Krisztus példát hagyott nekünk, hogy az ő nyomdokait kö
vessük“. (I. Péter 2, 21.)

ITARMADIK HITÁGAZAT.

A m egszentelésről.

Hiszek a Szentiélekben egy közönséges keresztyén 
A 1i y  a szentegyházat, szenteknek egyezségét, bűnöknek 
bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen

Ez azt teszi:

Hiszem, hogy sa já t értelmem vagy erőm által nem 
volnék képes Jézus Krisztusban, az én U ram ban hinni, 
sem ő hozzá ju tn i; hanem a Szentlélek hívott engemet az
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evangéliom által, ajándékaival megvilágosított, az igaz 
hitben megszentelt és m egtartott; am iképen a földön az 
egész keresztyénséget is hívja, gyűjti, meg világosít ja, 
megszenteli és a Jézus Krisztusban m egtartja egy igaz 
hitben.

Mely keresztyénségben ő nekem és minden hívők
nek, minden b ű n t naponkint kegyesen megbocsát s az 
ítélet napján engem et és minden holtakat feltám aszt s 
nekem a Krisztusban hívőkkel együtt örök életet ad. Ez 
bizonnyal igaz.

Bibliai igék: „Senkisem mondhatja Urnák Jézust, hanem 
csak a Szentlélek által.“ (I. Kor. 12, 3.)

„Ha eljő az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden 
igazságra.“ (Ján. 16, 13.)

„Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újjá nem születik 
víztől és Szentlélektől. nem mehet be az Isten országába.“ (Ján. 
3, 5.)

[Magyarázat a három hitágazathoz. I. Hinni annyit tesz, mint 
Istent megismerni, benne bízni és néki mindenben engedelmes
kedni. ,.Hiszek egy Istenben" azt jelenti, hogy én ismerem az egy 
igaz Istent, benne mint szerető mennyei Atyában bízom és mint jó 
gyermeket, néki engedelmeskedem. Tstent az ő kijelentéséből ismer
hetjük meg. Isten kijelentette magát (akaratát) a természetben, 
történelemben, de leginkább a szentírásban. Isten a legtökéletesebb 
lény. Isten lélek és szeretet. Isten tulajdonságai: örökkévaló, min
denható, mindenütt jelenvaló, mindentudó, bölcs, szent, igazsá
gos és irgalmas, isten a világ teremtője (teremteni annyit tesz, 
mint semmiből valamit létrehozni), fenntartója és kormányzója, 
Isten legnemesebb teremtménye az ember, kit Isten saját képére 
és hasonlatosságára teremtett. Az ember célja, hogy minél jobb, 
tökéletesebb, Istenhez minél hasonlatosabb legyen. Az első ember
pár azonban bűnbe esett és a bűn átszármazott az egész emberi
ségre (eredendő bűn). A bűnnek zsoldja a halál. Isten azonban nem 
akarja az embernek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, azért 
végtelen irgalmából elküldte a Megváltó Krisztust.

II. Jézus név annyit jelent mint: Szabadító, Megváltó, Üdvö
zítő. Krisztus név görög szó, ami egyértelmű evvel a zsidó szóval: 
Messiás, vagyis „felkent". Régebben az volt a szokás, hogy ha va
laki valmely főméltóságot elnyert, olajjal megkenték. Jézust maga 
Isten kente föl, a legmagasabb méltóságra, nem olajjal, hanem
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Szentlélekkel. Azért Jézus a legtökéletesebb próféta, főpap és ki
rály. Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Jézus legnagyobb 
műve volt a megváltás. Bűnnélkiili életével, ártatlan szenvedésével 
és halálával kiengesztelte az Istent és megváltotta az emberiséget 
a bűntől és az örök haláltól. A ki hisz a Jézus Krisztusban, annak 
Isten, a Jézus érdeméért, megbocsátja bűneit és békességet, a ha
lál után örökéletet ad. A Krisztus névből lett a szláv „krestyán“, 
ebből a „keresztyén“ elnevezés. Krisztus követői Antiochiában ne
vezték így először magukat. (Ap. l i ,  26.) A keresztyén szót így is 
mondják és írják: keresztény.

III. A Szentlélek Istennek és a jézusnak, az Atyának és a 
Fiúnak a lelke (Istenfiúság lelke). Jézus ugyanis azt mondotta: 
„Én és az Atya egy vagyok.“ A Szentlélek műve a meghívás, meg- 
világosítás és megszentelés (megigazulás). A magunk erejéből nem 
vagyunk képesek az Isten Fiában a Krisztusban hinni, hanem csak 
a Szentlélek által, mely elvezet a Fiúhoz és a Fiú által az Atyához. 
A Szentlélek, Isten és Jézus jó lelke az, amely bennünket nemcsak 
az evangélium által hívogat, hanem az igaz keresztyén hitben meg 
is tart. „Közönséges", annyi mint, általános, egyetemes az egész 
világra kiterjedő keresztyén egyház. Ha a keresztyénség több val
lásfelekezetre oszlik és így ev., ref., unit., róni. kath., gör. kel. stb., 
ezek ha különbözőképen is, de mind egy és ugyanazt az Istent 
imádják. Pál apostol is azt mondja Efez. 4, 5—6: „Egy Ur van, 
egy a Ilit, egy a Keresztség, egy az Isten, ki mindnyájunknak 
A ty ja “, azért az egyes vallásfelekezetek ne távolodjanak el még 
jobban egymástól, hanem szeretettel, jó lélekkel közeledjenek egy*, 
máshoz, hogy az igazi jó pásztor Jézus óhaja beteljesüljön: „Fs 
lészen egy akol és egy pásztor.“ A közönséges kér. anyaszentegy- 
ház „egy“, mert alapítója és feje is egy, a Krisztus. Mivel azonban 
a Szentlélek hivogatását nem minden keresztyén hallgatja meg, 
azért a kér. egyházban megkülönböztetünk látható és láthatatlan 
egyházat. Az előbbihez tartoznak mindazok, a kik megvannak 
keresztelkedve, tehát jók és rosszak egyaránt, az utóbbihoz pedig 
csak a hívő, az igaz keresztyének. „Szentek egyezsége“, vagyis 
igaz, hívő keresztyének egyessége. Mivel gyarlók vagyunk és na
ponkint vétkezünk, boldogságunk csak úgy lehet teljes, ha hisz- 
szük, hogy Isten, ha megtérünk, az ő Szentlelke által újból ke
gyelmében részesít és bűneinket megbocsátja. A Szentlélek áldása 
még a földi életen túl is kihat, mert az ítélet napján' feltámaszt 
mindnyájunkat, ámde a jókat örökéletre, a rosszakat pedig örök 
kárhozatra. Amint a mag, amelyet földbe vetünk szétesik, elrot
had, de tavasszal új életre kel, úgy az emberi test is a földben 
szétesik, elporlad de az Űr szavára dicsőült alakban támad fel.
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XIV. Az eg y h á z i év fe lo sztá sa  é s  az ev a n g é lik u s  
k eresztyén  ü n n ep ek .

M egkülönböztetünk: Polgári évet és Egyházi évet.
A polgári év jan u ár 1-én kezdődik és december 31- 

én  végződik. Az egyházi év advent első vasárnapján  kez
dődik  és Szentháromság utolsó vasárnapjáig  tart.

Az egyházi év a vasárnapokból és Krisztus U runk 
emlékezetére szentelt ünnepekből áll.

Az egyházi év két nagyobb részre oszlik: Ünnepi és 
ünnepnélküli rész.

Az ünnepi rész ismét három körre oszlik:
1. Karácsonyi ünnepkör, m ely advent első vasár

napjátó l, vízkereszt utolsó vasárnapjáig ;
2. Húsvéti ünnepkör, mely Hetvened vasárnaptól, 

husvét utáni 5-ik vasárnapig;
3. Pünkösdi ünnepkör, mely áldozócsütörtöktől 

Szentháromság ünnepéig terjed.

Az egyházi év Unnepnélküli részéhez a Szenthárom 
ság u tán i vasárnapok tartoznak. Ezeknek száma 23—27 
között váltakozik.

Evangélikus keresztyén ünnepek a következők:
Egyházi újév. Advent első vasárnapján tar tátik. A K a

rácsony előtti 4 vasárnapot a d v e n t i  v a s á r 
n a p o k n a k  nevezzük. „A dvent“ annyit jelent, 
m int „eljövetel“. A próféták sok száz évvel azelőtt 
megjósolták Krisztus U runk jövetelét.

Karácsony. Krisztus U runk születésének em lékünnepe 
dec. 25-én és 26-án.

[Polgári újéi?. A  polgári újesztendő kezdete és Jézus 
névadásának em lékünnepe jan u ár 1-én.]
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Vízkereszt. (Vagy H árom királyok ünnepe.) Missziói ün
nep. Jézus im ádása a  napkeleti bölcsektől, január 
6-án. E napi templom i perselyt a  külmisszió cél jára 
fordítjuk.

Virágvasárnap. Jézus utolsó bevonulása Jeruzsálembe.
Nagypéntek. K risztus U runk halálának emlékünnepe. A 

nagypéntek előtti csütörtököt „Nagy vagy Zöld 
csütörtök“-nek nevezzük, mely napon Jézus az ú r
vacsorát szerezte.

Húsvét. Krisztus U runk  feltám adásának emlékünnepe. 
A Hásvét előtti 6 vasárnapot b ö j t i  (passiói) vasár
napoknak nevezzük.

Áldozócsütörtök. Krisztus U runk mennybemenetelének 
emlékünnepe. Ez Húsvét u tán  a 40-ik n ap ra  esik.

Pünkösd. A Szentlélek eljövetelének és a keresztyén 
anyaszentegvliáz m egalakulásának emlékünnepe. 
Húsvét u tá n  50-ik, áldozócsütörtök u tán  a 10-ik 
napra  esik.

Szentháromság vasárnapja. Az Atya, Fiú és Szentlélek 
egy Isten emlékére.

Reformáció. H it jav ítás em lékünnepe október 31-én.
Egyéb elrendelt s helyi jellegű egyházi ünnepek: tem- 

pom felavatási emlékünnep, aratási hálaadó (5. Mó
zes 16, 9—11. szerint hét héttel az aratás megkezdése 
után), konfirmációi, gyám intézeti ünnep, bűnbánati, 
sajtónap, bibliavasárnap (reformáció előtti vasár
nap) és a  halo ttak  napja, melyet nálunk szenth. 
utolsó vasárnap ján  tartunk.

Ezeken k ívü l vannak országos n e m z e t i  ü n n e 
p e i n k ,  m elyeket magyar evangélikus egyházunk szin
tén megünnepel. Ezek:
Március 15-ike a m agyar szabadság, egyenlőség és test

vériség kivívásának.
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Május utolsó vasárnapja az elesett hősök em léknapja, 
Augusztus 20. (István király) a  keresztvénség magyarok 

közötti elter jedésének.
Október 6. a 13 magyar vértanúnak  Aradon történt k i

végeztetésének emlékünnepe.
Az ország uralkodójának név- és születésnapja.

XV. Bibliai történetek, tekintettel a főegyh ázi
ün n ep ek re.

i
36. §. A próféták jóslatai Jézus születéséről.

(Adventi alapige: Zakariás IX, 9; Ezsaiás IX, 2—6; Mikeás V. 2.)

Krisztus sziileiése előtt babona és bűn ejtette  hatal
mába az embereket. A zsoltáríró is így panaszkodott: 
„Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs 
aki jót cselekednék, nincsen csak egy sem“. A pogánvok 
terem tett dolgokat, bálványokat imádtak, s hívtak se
gítségül. de ezek nem tudtak ra jtu k  segíteni. A zsidók 
egy Istent im ádtak ugyan, de őt félreismerték és paran 
csolatait sokszor megszegték. A hatalmi viszálykodás 
fo lytán  Zsidóország két részre szakadt, mely erejét na
gyon meggyengítette. A szigorít törvény és az örök halál 
gondolata m iatt pedig folytonos félelemben éltek: sem 
a pogány, sem a zsidó vallás nem tudta az emberek lel
kinyugalmát és békéjét megszerezni, azért egy szebb 
jövendőt vártak.

Ezt a szebb jövendőt Istentől választott próféták 
jósolták meg. Ezek vigasztalták, taníto tták  a népet és 
több száz évvel előbb megjósolták, hogy eljön a Szaba
dító. a Messiás, ak i megváltja az emberiséget.

Zakariás p róféta  így szólt: „örülj Sión leánya, íme 
a te királyod jő hozzád alázatosan, igaz és szabadító ő!“'
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Ezsaiás próféta így jövendöl: „A nép, mely sötét
ségben jár, lát nagy világosságot, mert egy fiúgyermek 
születik nekünk és az uralom az ö vállán lészen és h ív
ják nevét: csodálatosnak, tanácsadónak, erős Istennek, 
örök A tyának, békesség fejedelmének.“

Mikeás próféta pedig egészen pontosan megjósolta, 
hol születik meg a Messiás. Könyvének 5-ik részében így 
szól: „De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a 
Juda ezrei között, belőled származik, ki uralkodó az 
Izraelen, akinek származása eleitől fogva öröktől fogva 
van“.

A próféták  jóslatai beteljesedtek, m ert a Messiás 
csakugyan megszületett Betlehemben.

Adventi ének.
Óh miként fogadjalak,
Világ megváltója,
Méltókép mint áldjalak 
Lelkem megtartója.
Óh Jézus gyújtsd szívemben 
Te szövétnekedet,
Hogy érthessem mindenben 
Te szent tetszésedet. (111. sz.)

37. §. Jézus születése.
(Karácsony első ünnepi evangéliom: Luk. VII. 1—21.)

(Ismétlésül lásd az I—II. o. tananyagából Jézus születése törté
netét.)

Karácsonyi ének.
1. Krisztus Urunknak áldott születésén,

Mondjunk angyali dalt megjelenésén,
Mely Betlehemnek mezején nagy régen 
Zengett eképen:
A magasságban dicsőség Istennek!
Békesség legyen földön embereknek!
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetségnek. (Dt. 135. sz.)

V értesi Z .: V allástan
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38. §. István vértanú .

{Karácsony második ünnepi alapige: Ap. 6, 1—10; 7, 54—59.)

Mikor a keresztyén hívek Jeruzsálem ben megszapo
rodtak, m aguk közül hét megbízható férfiút választot
tak , akik  az igehirdető apostolok mellett, mint diakónu
sok az alam izsna gyűjtésével és kiosztásával voltak 
megbízva. A hét diakónus egyike volt István, telve 
Szentlélekkel és élő hittel, ki sok csodát és jeleket te tt a 
nép között. A zsidók közül sokan haragudtak  rá, v ita t
koztak vele, de nem tud tak  ellenállni az ő bölcsességének. 
Ekkor felbujtva a népet m egrohanták, főtanács elé h u r
colták s hamis tanukkal bevádolták, hogy károm lást 
szólt a szent hely és a törvény ellen. István azt felelte: 
„N yakas népség, ti m indenkor lázongtok a Szentlélek 
ellen. A próféták  közül —  akik am az Igaznak eljöve
telét hirdették — hányat megöltek A tyáitok s ti is á ru 
lókká és gyilkosokká lettetek.“ Amikor ezt hallották fo
gaikat csikorgatták. István pedig, ki teljes volt Szent
lélekkel az égre tekintett és mondta: „Látom az egeket 
megnyílni s az embernek Fiát Isten jobbja felől állani.“ 
Erre azok reá rohantak, a városból kiűzték és megkö
vezték őt. A tanuk  pedig egy Saul nevű ifjú  lábához 
rak ták  ruháikat. És míg a kő Istvánra Indít, ő így im ád
kozott: „Uram Jézus vedd magadhoz telkemet!“ Az
u tán  térdre rogyott s hangosan felkiáltott: „Uram ne 
ródd fel nékik ezt a bűnt!“ És ezt m ondván elaludt.

Tstván volt az első keresztyén vértanú.

István szívében a Krisztus valóban megszületett. 
Szentlélekkel teljes, hű és türelmes volt mindhalálig s 
bizonyára elnyerte az örök élet koronáját.



39. §. Névadás.
(Újévi evangéliom 2, 21.)

Jézus bemutatása az Ürnak. Simeon és Anna.
(Luk. 2, 22—40.)

t. Midőn a p róféták  által megjósolt Messiás meg
született és nyolc napos lett, elvitték a kis gyerm eket a 
templomba és nevezték az ő nevét Jézusnak, ami annyit 
jelent, m int: Szabadító, Üdvözítő.

2. A 40-ik napon midőn M ária tisztulásának napjai 
elm últak, felvitték Jézust a jeruzsálem i templomba, 
hogy bem utassák az Úrnak. Áldozatot is hoztak a mint a 
törvény előírta, egy p á r galambfiókát.

Volt Jeruzsálem ben egy Simeon nevű igaz, istenfélő 
ember, ki várta  Izráel vigasztalását és kiben a Szent
lélek lakozott. Neki a Szentlélek megjelentette, hogy 
nem hal meg, amíg meg nem lá tja  az Úrnak Krisztusát. 
Simeon a Szentiélektől ha jtva éppen akkor ment a tem
plomba. mikor a gyerm ek Jézust szülei oda bevitték és 
karja iba  vette őt s áldva Istent mondá: „Mostan bocsátód 
el U ram  a te szolgádat békességgel, m ert lá tták  az én 
szemeim a te üdvösségedet, am it készítettél minden nép
nek. a  pogányok m egvilágítására s a te népednek Iz- 
ráelnek dicsőségére.“ És megáldá őket s Máriához for
dulva így szólt: „ím e gyermeked sokaknak elestére és 
feltám adására lesz Izráelben . . .  sőt a te lelkedet is áltat
hatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilván
valókká legyenek.“

A tem plom ban tartózkodott egy 84 éves Anna  nevű 
özvegy próféta asszony is, ki m ár el sem távozott a tem 
plomból s imádkozással és böjtöléssel töltötte az éjjelt 
és a nappalt. U gyanazon órában ő is hálákat adott Isten
nek, hogy a  Megváltó Krisztust megláthatta.

És amikor M ária és József m indent elvégeztek az Úr
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törvénye szerint, visszamentek a kis gyerm ek Jézussal 
Názáretbe.

A kis gyerm ek pedig növekedett és erősödött lélek
ben és bölcsességben és Isten kegyelme volt őrajta.

Üjévi ének.
Jézus legyen jelszavunk, 
Midőn egy új évbe lépünk; 
Jézus neve paizsunk,

Mellyel harcol s győz is népünk. 
Kössünk véle szent frigyet, 
Boldogságra ő vezet. (162.)

40. §. Napkeleti bölcsek.
(Yizkereszti evangélium: Máté II. 1—12.)

(Ismétlésül lásd az I—II. o. tananyagából a „Napkeleti bölcsekéről 
szóló történetet.)

Yizkereszti ének.
Kelj fel, öltözz fénybe 
Földnek kereksége,
Nézd miként ragyog rád 
Az új csillag fénye.
A kegyelmes Isten 
Nem hagyja elveszni 
Népét a sötétben. (168. sz.)

41. §. Jézus bevonulása Jeruzsálembe.
(Virágvasárnapi evangélium: Máté XXI. i—14.)

Jézus közel érezvén halálát, tan ítványaival együtt 
mégegyszer Jeruzsálem be indult, hogy a népet tanítsa 
és figyelmeztesse őket arra, am elyek az ő békességére 
valók.

Midőn az o la jfák  hegyére érkeztek, elkülde Jézus 
kettő t az ő tan ítványa i közül, mondván nékik: „Menje
tek  ebbe a faluba, m ely előttetek van és találtok ott egy 
megkötött szam arat és vemhét old játok el és vezessétek 
ide és ha valaki valam it szól. m ondjátok, hogy az Úrnak 
szüksége van rá ju k  és azonnal el fogja bocsátani őket.
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Ez pedig azért lett, hogy betel jesedjék a próféta mon
dása, aki így szólt: „ö rü lj Sión leánya, íme a te királyod 
jő hozzád, alázatosan!“

A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, amint 
Jézus m egparancsolta: Elhozták a  szamarat és vemhét 
és felső ruháika t rá ju k  teríték és Jézus ráü lt azokra.

A sokaság nagy része pedig felső ruháit az ú tra  te
ríte tte , mások pedig zöld galyakat hintettek ú tjára. Az 
előtte és u tána menő sokaság pedig így üdvözölte őt: 
„Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jö tt az Úrnak 
nevében!“

És Jézus bem ent a templomba és kiűzte mindazokat, 
a k ik  áru ltak  és vásároltak a templomban. A pénzváltók 
asztalait és a galam bárúsok székeit felforgatta és azt 
m ondotta nékik: „Az én házam imádság háza, ti pedig 
azt latrok barlangjává tettétek.“

Ezután vakok és sánták mentek hozzá a  templomba 
és Jézus meggyógyította őket.
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V irágvasárnapi ének.
Óh lelkem! hozz virágokat, Szent buzgóság virágait!
Hozd ég felé emelkedő Hited zöld pálmaágait!
Virág fakadjon az úton, melyen hozzám jön Jézusom.
Ajkam hozsánnát zengedez a szent város kapuinál,
Melyek felett jós lelkivel a könnyező Jézus megáll.
Ah, e nép mért lesz hűtelen? Szívem maradj hű szüntelen. (197.)

42 . §. Az Ü rvacsora szereztetése.
(Nagycsütörtöki úrvacsorái evangélium: Máté XXVI. 17—30; Márk 

XIV.; Luk. XXII. I. Kor. XI.)

Jézus halála előtti napon, Nagycsütörtök estéjén 
mégegyszer összegyűjtötte tan ítványait, hogy velük a 
húsvéti bárány t elköltse. És am ikor asztalhoz ültek Jé
zus így szólt: „Bizony mondom nektek, ti közületek egy 
elárul engemet!“ Erre a tan ítványok nagyon megszo
morodtak és m indannyian azt kérdezték: „Én vagyok-e 
az Uram?“ És Jézus azt felelte: „Aki velem együtt 
m ártja  a kezét a tálba, az áru l el engem.“ És Júdás is



— ki előzőleg a főpapoknak megígérte, hogy 50 ezüst 
pénzért Jézust elárulja — megszólalt és kérdezte: „Én 
vagyok-e az Mester?“ És Jézus azt felelte néki: „Te 
mondád.“ És am ikor az evést megkezdték, Jézus kezébe 
vevén a kenyeret, megáldd, megszegé és az ő tan ítvá
nyainak adá, ezt mondván: „Vegyétek és egyétek, ez az 
én testem, mely tiérettetek adatik, ezt cselekedjetek az 
én emlékezetemre“. Hasonlóképen, m iután vacsoráit 
volna, vévé a  poharat és hálákat adván, adta nékiek, 
ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár ama 
újszövetség az én véremben, mely tiérettetek és sokak
ért kiontatik bűnöknek bocsánatára, ezt cselekedjétek 
valamennyiszer iandjátok az én emlékezetemre.“

Ezután dicséretet énekeltek és kim entek az o lajfák  
hegyére.

Ü rvaesorai ének.
Készítsd magad kedves lélek,
Hit legyen szent ékességed.
Rakd le bűnöd súlyos terhét,
Imádd megváltód szerelmét.
Nézd ma Üdvözítő Urad,
Szent asztalához hívogat, 
lm  kegyesen hozzád száll ma,
Ki az ég és föld királya. (308.)

45. §. Jézus szenvedése, e láru lta tása és elítéltetése.
(Böjti evangéliomi szakaszok: Máté 26, 31—58, 59—68, 69—75; 27,

1—10; 11—26.)

a) Gecsemáné.

Jézus az utolsó vacsora u tán  11 tan ítványával az 
olajfák hegyére indult. Útközben Jézus azt mondta né
kik: „Ezen az éjszakán m indnyájan megbotránkoztok 
énbennem.“ Péter azonban így felelt: „Ha m indnyájan 
m egbotránkoznak is te  benned, én soha meg nem bot-
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ránkozom ." Jézus mondá néki: „Bizony mondom néked, 
ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, három 
szor tagadsz meg engem." Péter mondá néki: „Ha meg 
kell is veled halnom, meg nem tagad lak  téged.“ Hasonló
képpen szóltak a többi tanítványok is.

Amíg beszélgettek felérkeztek az olajfák hegyére 
s bem entek egy kertbe, amelynek Gecsemáné volt a 
neve. I t t  Jézus így szólt tanítványaihoz: „Szomorú az 
én lelkem  mindhalálig! M aradjatok itt és vigyázzatok 
énvelem.“ Egy kissé előrement s arcra  borulva így 
im ádkozott: „Atyám, ha lehetséges m úljék el tőlem e 
pohár; mindazáltal ne úgy legyen m int én, hanem amint 
te akarod.“ Akkor tanítványaihoz m ent s mikor lá tta , 
hogy elaludtak, így szólt hozzájuk: „Nem bírtatok ve
lem vigyázni egy óráig sem!? Vigyázzatok és imádkoz
zatok, hogy kísértésbe ne essetek; mert jóllehet a lélek 
kész, de a test erőtelen.“ Még kétszer imádkozott s mi
kor ismét visszament azt mondta nékik: „Keljetek fel 
m enjünk, íme elközelgett, aki engem elárul.“ És csak
ugyan jö tt Júdás a főpapokkal s fegyveres szolgákkal, 
kiknek előre megmondta, hogy ő Mesterét megcsókolja s 
erről fog ják  őt megismerni. Júdás hirtelen oda lépett 
Jézushoz s így szólt: „Üdvözlégy M ester!“ és megcsó
kolta őt. Jézus mondá: „Júdás, csókkal árulod el az em
bernek Fiát?“ A szolgák pedig megfogták őt. Midőn Pé
ter ezt lá tta , kirántotta k ard já t s az egyik szolga fülét 
levágta. Jézus a sebesültet m eggyógyította s Péterhez 
így szólt: „Tedd hüvelybe kardodat! Aki fegyvert fog, 
fegyver álta l vész el. Vagy azt hiszed, hogy én nem kér
hetném meg A tyám at s ő nem adna mellém tizenkét se
reg angyalnál is többet? De, hogy teljesedne be akkor 
az írás, így kell ennek lenni.“

Ezután a szolgák elvezették Jézust K ajafás főpap
hoz. A tanítványok pedig mind elhagyták őt és e lfu
tottak, csak Péter és János követte Jézust messziről.
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b) Jézus a főpap előtt.

A főpapok, a vének és az egész tanács hamis bizony
ságot kerestek Jézus ellen, hogy megölhessék őt, ámde 
nem találtak. Végre jelentkezett kettő s így vallott: „Ez 
azt mondta: Le ronthatom az Isten tem plom át és három 
nap alatt felépíthetem azt.“ Jézus pedig hallgatott. E k
kor K ajafás főpap így szólt hozzá: „Az élő Istenre kény- 
szerítlek téged, mondd meg nékiink: te vagy-e a Krisz
tus, az Istennek fia?“ Jézus így válaszolt néki: ,.Te 
mondád. Sőt azt mondom nektek: Mostantól fogva meg
látjátok az embernek Fiát ülni Istennek hatalmas jobb
ján és eljöni az égnek felhőibeti.“ Ekkor a főpap meg- 
szaggatá a  maga ruháit és mondá: Káromlást szólott, 
mi szükségünk van még bizonyságokra? Mit gondoltok? 
És azok azt felelték: Méltó a halálra! Erre szemébe 
köptek, arcul ütötték, sőt némelyek bottal verték m ond
ván: Találd ki Krisztus, ki ütött meg téged?

c) Péter és Judás.

1. Midőn Jézust K ajafás főpaphoz vezették Péter tá 
volról követte őket és amíg Jézust bennt kihallgatták, 
addig ő leült kinnt a főpap udvarában. Amint ott üldö
gélt egy szolgálóleány odalépett hozzá s így szót: „Te 
is a galileí Jézussal voltál?“ De ő tagadta mondván: 
„Nem tudom mit beszélsz.“ Később a másik szolgáló- 
leány vette szemügyre s azt mondta az ott levőknek: 
„Ez is a názáreti Jézussal volt!“ De ő megesküdött, s 
ú jra  tagadta: ..Nem ismerem ezt az em bert.“ M ajd kis 
idő múlva az ott álló szolgák és katonák fogták közre 
és azt m ondták Péternek: „Bizony te is közölök való 
vagy, elárul a szavad járása! Ekkor átkozódni, eskii- 
dözni kezdett: Nem ismerem azt az embert! És a kakas 
azojinal megszólalt. Éppen akkor lépett ki Jézus a főpap 
házából s mikor Péter észrevette, hogy Jézus reá tekint, 
eszébe jutott néki az Űr mondása: „Mielőtt a kakas szól,
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háromszor megtagadsz engem!“ és kim ent és keserve
sen síri.

2. Midőn Júdás lá tta , hogy Jézust elitélték meg
bánta, hogy az U rat elárulta. Visszavitte azért a 50 ezüst 
pénzt a főpapoknak s azt mondotta: „Vétkeztem, hogy 
elárultam az ártatlan vért.“ Azok azt felelték: „Mi kö
zünk hozzá? Lelked ra jta . Erre : az ezüst pénzt a tem 
plomba dobta, aztán elrohant és felakasztotta magát. A 
főpapok pedig összeszedték az ezüst pénzt, megvették 
ra jta  a fazekas mezejét idegenek temetőhelyéül. A zért 
h ív ják  azt a földet máig Vérmezőnek.

d) Jézus Pilátus előtt.

Midőn a zsidó főpapi tanács és a nép vénei Jézust 
halálra Ítélték, megkötözve átadták Poncius Pilátus ró 
mai helytartónak, hogy a halálos Ítéletet megerősítse és 
végrehajtsa. A vád az volt, hogy Jézus a zsidók k irá lyá
nak ad ja ki magát. A helytartó megkérdezte őt: „Te

Munkácsy :  K r i s z t u s  P i l á t u s  e l ő t t
Könyves K. jogosításával.
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vagy-e a  zsidók k irá ly a?“ Jézus azt felelte néki: „Te 
mondod, de az én országom nem e világból való, én 
azért jöttem, hogy az igazságról bizonyságot tegyekV" 
Pilátus kérdé: „Mi az igazság?“ Aztán a  néphez így 
szólt: „Én semmi bűnt nem találok benne!"

Pilátus felesége is azt izente férjének: „Ne avatkoz
zál annak  az igaz embernek a dolgába. Ma álmomban 
sokat szenvedtem m iatta.

A zsidóknál szokásban volt, hogy a húsvét örömére 
a helytartó  egy foglyot, am elyet a nép kiválaszt — sza
badon bocsát. Ekkor éppen egy Barabbás nevű hírhedt 
gonosztevő volt bezárva. S m iután Pilátus tud ta , hogy 
Jézust csak irigységből ad ták  az ő kezébe, az egybegyült 
néptől az t kérdezte: „M elyiket akarjátok, hogy elbo
csássam, Barabbást, vagy Jézust, akit K risztusnak hív
nak?“ M iután a főpapok és a  vének ráb írták  a népet, 
hogy B arabbást kérjék  ki, mind azt kiáltotta: Barabbást! 
Pilátus kérdezte: „Mit tegyek Krisztussal?“ S vala-

M unk ác sy :  E c c e  h o m o .
Könyves K. jogosításával-



mennyien azt kiáltották: „f eszítsd meg, feszítsd meg!“ 
Erre Pilátus Jézust megostoroztatta. A katonák pedig 
bíborpalástot ad tak  reel és töviskoszorút te ttek  fejére, 
nádszálat a jobb kezébe, ütötték verték s térdet hajtva 
•előtte gúnyolták: „Üdv néked zsidóknak királya!“ 
így  vezettette őt Pilátus a nép elé és mondá: „íme az 
ember.“ Amidőn őt a nép m eglátta még hangosabban 
kiáltotta: „Feszítsd meg, feszítsd meg!“ Pilátus látván, 
hogy nem segíthet, sőt a zavargás nőttön-nő, vizet vett 
s  megmosván kezét a nép előtt azt mondta: Ártatlan va
gyok ez igaz ember vére ontásában! Ám lássátok! S az 
egész nép rám ondotta: Az ő vére rajtunk és a mi magza
tainkon! Ekkor Pilátus elbocsátotta Barabbást, Jézust 
pedig átadta a  katonáknak, hogy megfeszítsék.

B ö jti egyházi énekek:
Jézus sebeidnek mélye Vigasztalja lelkemet,
Minden földi nagy ínségbe’ Ott látom keresztedet.
Ha kísértnek a bajok És már bűnre gondolok 
Szenvedésed emlékeztet, Hogy kerüljek minden vétket. (184.)

Szerelmes Jézus vájjon mit vétettél?
Ily ítéletet mivel érdemeltél?
Mi bűnt találtak benned és mi vétket,
Kik elítéltek? (182.)

44. §. Jézus keresz tfára  feszítése, halála és eltem et
tetése.

(Nagypénteki evangéliom Máté 27, 32—60, Luk. 23, 26—47; Ján.
19, 16—30.)

Pénteken reggel a katonák egy nagy keresztet tet
tek Jézus vállára s elindultak a Jeruzsálem  mellett levő 
Koponyák helyére, melyet héberül Golgotának hívtak, 
hogy ott megfeszítsék. És Jézus maga vitte a kereszt
jét. A kereszt azonban oly nehéz volt, hogy am időn a 
városból kifelé ta rto ttak . Jézus a kereszt súlya a la tt ősz-
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szeroskadt. Éppen ekkor jö tt a mezőről egy cirenei Simon 
nevű ember, kit a katonák  arra  kényszerítettek, hogy 
vigye a keresztet Jézus után. És nagy sokaság kísérte, 
az asszonyok pedig s iratták  őt. Jézus hozzájuk fordulva 
így szólt: „Jeruzsálem  leányai, ne sírjatok énrajtam , 
hanem timagatokon sírja tok  és a ti magzataitokon. Mert 
ha a zöldelőfán ezt művelik, mi esik a száraz fán?“

És mikor a Golgota hegyére érkeztek megfeszítették 
őt és vele együtt két gonosztevőt, egyiket jobbkéz felől a 
m ásikat balkéz felől. Pilátus a keresztre egy feliratot té
tetett latin, görög és zsidó betűkkel. (I. N. R. I.) Ami 
annyit jelentett: „N ázáreti Jézus a zsidók k irálya.“

A nép és az írástudók csúfolták őt és azt m ondták: 
„Ha Isten fia vagy szállj le a keresztről!“ Többen azt ki
álto tták  feléje: „M ásokat m egtartott magát nem tu d ja  
m egtartani!“ Jézus azonban így imádkozott: „Atyám  
bocsásd meg nékik, meri nem tudják mit cselek esznek.“ 

Egyik gonosztevő szidalm azta őt mondván: „Ha te

Munkácsy  : G o l g o t h a .
Könyves K. jogosításával.



9 4

vagy a Krisztus szabadítsd meg m agadat s minket is!“ A 
másik azonban megdorgálta tá rsá t és így szólt: „Nem 
féled az Istent! Hisz téged ugyanazon büntetés ért. csak
hogy minket m éltán, mert mi rá  szolgáltunk cselekede
tünkkel, de ez semmi rosszat nem tett.“ Jézusnak pedig 
azt mondta: „U ram  emlékezzél meg énrólam, mikor el- 
jösz a te országodba.“ Jézus azt felelte néki: „Bizony 
mondom néked: Ma oeletn leszel a paradicsomban.“

A kereszt a la tt sírdogáló a n y já t és legkedvesebb ta 
n ítványát Jánost, egymás gondjaiba ajánlva, így vigasz
ta lta : „Asszony, imhol a te fiad !. . . irnhol a te any ad: ' 

H at órától kilenc óráig sötétség volt az egész földön. 
Jézus ekkor így kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engemet!?“

Később vizet kért, mondván: „Szomjúhozom!“ és 
ecetet nyújto ttak  fel néki.

Azután a megváltás m unká já t elvégezve mondá: 
„Elvég eztetetf ‘.

Végül lelkét Istennek aján lva. Jézus így fohászko
dott: „Atyáin a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet.“ És 
lehajtván  fejét meghala.

Látva pedig a katonák századosa ami történt, így 
szólt: „Bizony, ez ember igaz va la“.

Arimathiai József, Jézus tan ítványa, titkon elkérte 
Pilátustól Jézus holttestét s levette a keresztről s egy 
tiszta gyolcs ru h áb a  betakarva elhelyezte a maga új 
s írjába, melyet sziklába Aggatott és egy nagy követ hen- 
geríte tt a sír szájára.

N agypénteki ének.
E szomorú napot, óh ember gondold meg;
Hagyd el a világot, Istenedhez té rj meg.
Tmádva nézd ma Jézusod 
Kínos halálra  mint jutott,
M unkálván üdvödet. (Dt. 198. sz.)



45. §. Jézus feltámadása.
(Husvét vas. evangéliom: Márk XVI. i—8.)

Jézus keresztrefeszítése u tán  a harm adik  napon 
— mely a hétnek első napja, vagyis vasárnap volt — 
M ária Magdolna, Mária, a Jakab  any ja és Salomé drága 
keneteket vásároltak és korán reggel, mikor a nap fel
k e lt elindultak a  sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét.

Útközben azt mondották maguk között: „Kicsoda 
henger íti el azt a  nagy követ a sír szájáról'4.

Mikor azonban odaértek, lá tták , hogy a  kő el van 
hengerítve és jobb felől, egy fehér ruhába öltözött an
gyal áll. Erre az asszonyok igen megijedtek, de az an
gyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A  názáreti Jézust 
keresitek, aki megfeszíttetett; feltámadott, nincsen itt, 
íme a hely, ahová őt helyezték. Menjetek el és mondjá
tok meg tanítványainak is, hogy Jézus feltámadott a 
halálból“.

Erre az asszonvok sietve elmentek.
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A feltám adott Jézus először Mária Magdolna előtt 
jelent meg, ki nagyon sírt az Ür elvesztése miatt. Azután 
a  tanítványokhoz ment és így köszöntött he hozzájuk: 
„Békesség nektek“. M egmutatta magát a kételkedő Ta
másnak is és még többen is lá tták  a halálból feltám adott 
J ézust.

Húsvéti ének.

Jézus én bizodalmám, 
örök életre vezérem,
Őbenne van nyugalmam,
Mert veié azt mind elérem,
Ami itt vigasztalhat,
Holtomban boldogíthat. (213. sz.)

46. §. Az emmausi tanítványok.
(Húsvéthétfői evangéliom: Luk. 24, 13—35.)

Jézus keresztfára feszítése u tán , az Ür két tan ítvá
nya elhatározta, hogy végképpen elhagyja azt a  helyet, 
ahol Mesterük kiszenvedett. Szomorú szívvel ballagtak 
Emmaus felé, m ely falu  Jeruzsálem től 60 fu tam nyira 
(kb. 10 km.) volt. Am int útközben bánatosan beszélget
tek  mindazokról am ik történtek, egyszerre csak a fel
tám adott Jézus hozzájuk csatlakozott, de úgy, hogy őt 
nem ismerték fel. Jézus azt kérdezte: „Miről beszélget
tek és mért vagytok oly szomorúak?“ Egyikük Kleofás 
így válaszolt: Csak te vagy-e idegen Jeruzsálemben, aki 
nem tudod, mi tö rtén t ott a napokban. Jézus monda 
néki: Mi történt? És azok elmondták, hogy a názáreti 
Jézust, aki szavára s tettére nézve hatalm as próféta volt, 
a főpapi tanács h a lá lra  Ítélte, keresztfára feszíttette, pe
dig mi azt rem éltük, hogy ő az, ak i megváltja Izráelt.



Ma harm adnapja, hogy ez történt s némely közülünk 
való asszonyok is megijesztettek, kik ma reggel a sírnál 
voltak s nem ta lá lták  Jézus holttestét s azt hí Tesztelték, 
hogy ő él. N éhány társunk el is ment a sírhoz, de őt ma
gát nem látták. Erre Jézus azt mondta nékik: „Óh bal
gatagok és restszívűek mindazoknak elhioésére, amiket 
a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett elszen
vedni a Krisztusnak és úgy menni be az ö dicsőségébe?“ 
És elkezdve Mózestől s a prófétáktól m agyarázta nékik 
az írást. Eközben a faluba értek és ő úgy tett, m intha 
tovább akarna menni, de azok kérlelték: „Maradj ve
lünk. mert már esteledik és a nap lehanyatlott.“ És ő 
bement, hogy velük maradjon. Mikor aztán asztalhoz 
ültek, vévé a kenyeret megáldá és megszegé és odaadta 
nékik. Ekkor szem ük felnyílt és megismerték őt, de 5 
eltűnt előlük. És m ondták egym ásnak: „Nem gyult-e 
lángra szívünk, mikor útközben hozzánk szólt s az írást 
magyarázta!“ Ü trakelve még abban az órában vissza
tértek Jeruzsálem be, együtt ta lálták  a tizenegy tan ít
ványt és társaikat, kik örömmel újságolták nékik, hogy 
az „Ur feltám adott“ és Simon Péternek is megjelent. Ők 
meg elbeszélték mi történt velük az úton és miként is
mertek rá a kenvérszegésről.

A nap lement, óh Jézus maradj vélem,
Bűn homályát Te magad űzd el tőlem;
Óh támadj fel igazság szép napja,
Hogy távozzék szívemnek homálya. (89.)

47. §. Jézus mennybemenetele.
(Áldozócsütörtöki evangéliom: Márk XVI. 14—20.)

Jézus feltám adása után még 40 napig volt a földön. 
Ezen idő a la tt is taníto tta a népet és vigasztalta a bán- 
kódókat. A 40-ik napon összegyűjtötte tan ítványait s 
utasításokat adott nekik és így szólt hozzájuk: „Menje-
Vértesi Z.: Vallástan 7
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tel el mind e széles világra és hirdessétek az eoangélio- 
mot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelke- 
d ik  üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik“.

Ezután kivezette őket az o la jfák  hegyére, ott meg
áldotta őket és tanítványai szem eláttára f'elviteték a 
mennybe.
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Áldozócsütörtöki ének.

Szép életének szép lett a vége,
Ahonnét jött visszaszállt az égbe,
Szent alakját a felhők elrejtik,
De velünk van a világ végéig.

Majd ha egykor el kell mennünk innen,
Készíts helyet nekünk is a mennyben.
Fogadjon be minket is országod,
Ott adj nekünk örök boldogságot. (233, 2, b.)

48. §. A Szentlélek kitöltése.

(Pünkösdi alapige,' Ap. Csel. II. 1—47.)

Mikor a Pünkösd nap ja  eljött és a tanítványok 
m indnyájan  egyakarattal együtt voltak, íme egyszerre 
csak megtelének m indnyájan Szentlélekkel.

És a tanítványok a Szentlélek hatása ala tt más nyel
veken kezdtek szólni és prédikálni.

Voltak pedig Jeruzsálem ben mindenféle nem zet
ségbeli emberek, akik  csodálkoztak azon, hogy k ik i az 
5 saját nyelvén megérti azt, amit a tanítványok h irdet
tek. Némelyek azonban gúnyolódva mondták: „Édes 
bortól részegedtek meg ezek“. .

E rre előállott Péter apostol és azt mondotta nékik: 
Nem részegek ezek, hanem a Szentlélek áradt ki reájuk, 
mint azt a próféta is megjósolta és Krisztus is megígérte. 
És lelkesedéssel prédikált a megfeszített, de feltám adott 
K risztusról és Isten csodálatos dolgairól.

A nép erre azt kérdezte: „Mit cselekedjünk tehát?” 
És Péter így felelt: „Térjetek meg és keresztelkedjetek 
meg mindnyájan a Krisztus nevében, bűnök bocsánat
jár a és veszitek a Szentlélek ajándékát.”

A kkor mintegy háromezerén megkeresztelkedtek a 
Krisztus nevére és m egalakult az első keresztyén gyüle
kezet.

7*
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Pünkösdi ének.
Jövel Szentlélek Úristen,
Töltsd be szíveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal,
Melynek isteni ereje 
Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel,
Hogy teljünk meg dicséreteddel.
Dicsőség legyen Istennek! (236. sz.)

49. 8. Krisztus beszélgetése Nikodemussal az újjá
születésről.

(Szentháromság vasárnapi evangéliom: János 3, 1—15.)

Volt Jeruzsálem ben egy Nikodémus nevű farizeus, 
a  zsidóknak főembere. Ez éjjel Jézushoz ment és azt 
mondta néki: '„Mester, tud juk , hogy Istentől jöttél tan í
tóul. mert senki sem teheti a jeleket, am elyeket te teszel, 
csak, ha az Isten van vele.“ Jézus azt felelte néki: „Bi
zony. bizony mondom néked: ha valaki nem születik 
víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országúba“. 
„Ami testtől született, test az: és ami Lélektől született, 
lélek az. Ne csodáld, ha azt mondom néked: Újonnan kell 
születnetek. A szél fúj ahová akar és annak  zúgását 
hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy így van 
mindenki, aki Létektől született."

Nikodémus m egkérdezte: „Mimódon lehetnek ezek?“ 
Jézus azt felelte néki: „Te Izráel tan ító ja  vagy és nem 
tudod ezeket? Ha földiekről szóltam néktek és nem hi
szitek, mimódon hiszitek, ha a mennyeiekről szólok nék
tek? És senkisem ment fel a mennybe, csak az, aki a 
mennyből szállott alá, az em bernek F ia s miként Mózes 
felemelte a kígyót a pusztában, éppúgy kell felemeltetnie 
az ember F iának is, hogy valaki hiszen ő benne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.
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50. §. Zukeiis története.
/Némely gyülekezetben a templomavatási emlékünnepre szóló

*  vangéliom.)
( L u k .  19,  1— tO.)

jézus egyszer Jerikón  ment keresztül, hol egy Za
keus nevű gazdag fővámszedő lakott. Zakeus is szerette 
volna Jézust látni, de a nagy sokaságtól nem láthatta, 
m ert kisterm etű ember volt. Előre fu to tt tehát, fölmá
szott egy fára. am ely m ellett Jézusnak kellett elmenni. 
M ikor Jézus odaért feltek in tett és lá tta  őt s az mondotta 
néki: Zakeus jer le gyorsan, mert ma a te házadban 
kell megszállanom! És ő sietve lejött a fáról és örömmel 
fogadta Jézust az ő házába.

A többiek, akik ezt lá tták , zúgolódtak és azt mon
dották: ..Bűnös embernél szállott meg.“ Zakeus azonban 
előállt és így szólt az Úrhoz: „Uram íme minden vagyo
númnak felét a szegényeknek adom és ha valakitől va
lamit patvarkodással elvettem négy annyit adok he
lyébe.“ Jézus azt felelte néki: „Ma lett üdvössége e ház
nak!“ „Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse 
és megtartsa, ami elveszett.“

(Dallama: Erős vár a mi Istenünk.)
Óh jer Sión, zengj éneket, Tekints ma fel az égre,
Nagy ünnepet szerzett neked Az Ur kegyelmessége.
Oly sok éve már Áll mint sziklavár 
S békesség hona Az Ur temploma,
Óh áldjuk érte Istent. (486.)

Eredeti magyar dallama:
Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik,
Lelkem Istent úgy óhajtja És hozzá fohászkodik:
Te hozzád én Istenem, Szomjuhozik én szívem,
Színed elé óh nagy Isten, Vájjon mikor jutok innen?
Éjjel nappal hulló könnyem, Énnekem a kenyerem,
Amidőn azt kérdik tőlem. Hol van az én Istenem?
Ezen mélyen bánkódom És házadat óhajtom
Hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben. (356.)
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XVI. ]é z u s  p éld ázata iró l általában.

Jézus tan ításait többnyire példázatokban és hason
latokban mondotta el.

Példázat alatt oly tanulságos elbeszélést értünk, mely 
a  természetből, vagy az emberi életből vett képekkel. 
Isten országát és annak  igazságát tá r ja  elibénk.

J ézus. hogy hallgatósága őt jobban megértse, a 
m ennyei igazságokat látható földi dolgok s igazságok 
képében mondotta el s m agyarázta meg.

Ilyen pl. a „Magvetőről“, az „Irgalmas Samaritá- 
nusról“ stb. szóló példázat.

51. §. A magvetőről.
(Luk. VIII, 5—15.)

Egy magvető kim ent, hogy elvesse az ő m agját és 
magvetés közben némely esék az útfélre és az em berek 
eltaposták és az égi m adarak megették.

Némely esék a  kősziklára és mikor kikelt, elszáradt, 
m ert nem volt nedvessége.

Némely esék a  tövis közé és a  tövisek vele együtt 
felnövekedvén, m egfojták azt.

Némely pedig esék a jó földbe és mikor kikelt, száz 
anny it hozott.

A példázat értelme pedig ez:
A  mag az Isten igéje. A föld, amelybe a mag esik, 

az em berek szíve.
Jézus az emberi szívben elhinti Isten igéjét, az 

evangéliomot. Némely ember szíve azonban olyan, mint 
a  kem ényre tiport út. Vagyis h a llják  az Isten igéjét, a 
prédikációt, de bűnös szívük és gondolatuk nem fo
gad ja  be.

Némely szív pedig olyan, m int a  kőszikla tetején 
kibúvó és elszáradó mag. Vagyis egy ideig m egtartják
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idején ismét visszaesnek a bűnbe.

Némely pedig olyan, m int a tövisek közé esett mag. 
Vagyis szolgálnak Istennek is, meg az ördögnek is, a 
jónak  is. meg rossznak is. végre is az ördög, a  rossz dia
dalmaskodik.

Némely pedig esék a jó földbe. Vagyis ezek ama jó 
tiszta szívfiek. kik az Isten igéjét hallják  és meg is ta rt
ják  és boldog, megelégedett életet élnek.

52. §. A konkolyról, a mustármagról, a kovászról és az 
igazgyöngyről.4,

(Máté XIII. 24—30, 36—43; 31—32; 33, 45—46.)

Jézus hallgatóinak a következő tanulságos példáza
tokat mondotta el: 1. Hasonlatos a mennyeknek országa 
az emberhez, aki az ö földjébe tiszta jó magot vetett. 
De mikor aludt, ellensége konkolyt vetett a búza közé. 
Mikor aztán a vetés felnövekedett, meglátszott a kon
koly is. A szolgák azt m ondották u ruknak: „Engedd, 
hogy a konkolyt a vetésből k itép jü k “, az l 'r  azonban azt 
m ondotta: ..Vem engedem meg, mert a konkollyal együtt 
a búzát is kitéphetnétek. Hagyjátok mindkettőt együtt 
nölni az aratásig és majd akkor az aratóknak azt mon
dom: Szedjétek össze először a konkolyt és kössétek ké
vébe. hogy megégettessék, a búzát pedig takarítsátok az 
és csűrömbe.“

* F példázatot Jézus így magyarázta meg tanítványainak: Aki 
a jó magot veti, az az embernek Fia, a szántóföld pedig a világ. 
A jó mag az Isten országának a fiai. á'konkolv pedig a gonosznak 
fiai. Az ellenség, aki a konkolyt vetette, az ördög, az aratás a világ 
vége, az aratók pedig az angyalok. A „konkoly megégetése“ azt 
jelenti, hogy a gonosz embereket megbüntetik, a „búzának csűrbe 
takarítása pedig, hogy az igaz, tisztaéletű emberek, a végítélet 
napján. Tsten országában nyernek lakhelyet.
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2. Hasonló a  mennyeknek országa a mustármaghoz. 
m elyet az ember elvet az ő mezejében. És noha ez k i
sebb minden magnál, mikor felnő nagyobb a vetemé- 
nyeknél, sőt iává lesz, ngyannyira. hogy az égi m adarak 
reá szállnak és fészket raknak ágain.

5. Hasonló a mennyeknek országa a kovászhoz, 
m elyet a kenyérsiitő asszony lisztbe tesz és attól az egész 
megkel.

4. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, 
aki igaz gyöngyöt keres és ha talál ilyet, mindenét el
ad ja  és megveszi azt.

53. §. Az irgalmas samaritánusról.
(Luk. X. 23—37.)

Egy törvénytudó iizt kérdezte Jézustól: Kicsoda az 
én felebarátom? Jézus erre a következő példázatban 
fe le lt:

Egy ember Jeruzsálem ből Jerikóba ment. Útköz
ben azonban rablók m egtám adták, kifosztották és meg
sebesítve félholtan ott hagy ták.

Történetesen a rra  ment egy pap, de am int megpil
lantotta elkerülte. Hasonlóképen egy Levita is mikor 
a rra  a helyre érkezett és m egpillantotta őt, elkerülte. 
Egy samaritánus pedig, aki szintén arra ment. s meg
lá tta  a sebesültet, megkönyörült rajta. O lajat és bort 
tö ltö tt sebeire és bekötözte azokat és felültette barm ára, 
elvitte egy vendégfogadóba és gondját viselte. Másnap 
pedig mielőtt eltávozott, pénzt adott a gazdának, s azt 
mondotta néki: ..Viselj gondot rá és valamit ezenfelül 
ráköltesz, mikor visszatérek megadom néked'“.

Ezután Jézus kérdezte a törvénytudót: ..Mit gon
dolsz a három közül ki volt a felebarátja annak, aki a 
rablók kezébe esett? '“ S az így felelt: „Aki könyörült 
rajta!“ Erre Jézus azt mondotta néki: ..Eredj el és te is 
akképen cseleked jel!“
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A példázat tanulsága pedig' ez: Felebarátunk m in
detí ember. Ma valaki ba jba  kerül, legyen az bárm ily 
vallásit vagy nemzetiségbőli. kötelességünk rajta tehet
ségünk szerint könyörülni és segíteni, meri: ..amit akar
tok. hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is 
azonképen cselekedjetek azokkal! (Máté 7. I.)

Aki azt állítja, hogy az Istent szereti. 
l)o felebarátját gyűlöli és megveti.
Az az Ur Jézusnak nem liű tanítványa,
Hogy egymást szeressük, Krisztus azt kívánja. (443.)
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54. A farizeus és a publikánus.
(Luk. 18, 9—14.)

Némelyeknek, kik elbizakodtak magukban, hogy ők 
igazak és a többieket semmibe sem vették. Jézus ezt a 
példázatot is mondta:

Két ember ment fel a tem plom ba imádozni; az egyik 
farizeus, a másik publikánus (vámszedő). A farizeus 
odaállt az oltárhoz és imádkozott: isten lrálát adok né
ked. hogy nem vagyok olyan, m int mások, ragadozó, 
hamis, parázna, vagy. mint ez a  vámszedő is. Bőjtölök 
kétszer egy héten, és tizedet adok minden vagyonomból.

A vámszedő pedig távol állt. még szemeit sem m erte 
felemelni az égre, hanem mellét verte és így könyörgött: 
,,isten légy irgalmas nékem bűnösnek!“

..Mondom néktek. ez megigazulva ment alá az ő há
zához. inkább, hogy nem amaz: mert aki magát felma- 
gaszialja, megaláztatik. aki pedig magát megalázza, fel
ni a gaszt alt atik.“

0

55. §. A k irá ly i m ennyegző.
(Máté 22, 1—14.)

Jézus ezt a példázatot is mondta:
Hasonló a mennyország a királyhoz, aki a fiának 

mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgálóit, hogy a h i
vatalosakat meghívják, de azok nem akartak  eljönni. 
Ú jra elküldött más szolgákat, azzal az üzenettel: „Mond
játok meg a hivatalosaknak: íme ebédemet elkészítet
tem, jertek  el a mennyegzőre.“

De azok nem törődtek vele. Egyik elment a szántó
földjére, a másik kereskedésébe, a többiek pedig meg
fogták a  szolgákat, bántalm azták és megölték őket.

Mikor ezt a király meghallotta, nagyon m egharagu
dott. elküldte hadait, akik  a gyilkosokat elpusztították
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s városaikat felégették. Azután az t mondotta szolgáinak: 
„A mennyegző u g y an  készen van, de a hivatalosak nem 
voltak méltók. M enjetek azért a  keresztútakra és akit 
csak találtok h ív já tok  be a mennyegzőbe.“ A szolgák ki 
is m entek az u ta k ra  s behívták, ak it csak ta láltak , jókat 
és gonoszokat egyaránt. És m egtelt a mennyegző vendé
gekkel.

Midőn azonban a király bem ent, hogy a vendégeket 
megtekintse, íme látott egy em bert, k inek nem nőit 
mennyegzői ruhája  és mondotta néki: Barátom  mimódon 
jö tté l ide, holott nincsen menny egzői ruhád? Az pedig 
hallgatott. Ekkor odaszólt a k irá ly  a szolgáknak: ..Kö
tözzétek meg a kezét és lábát és vessétek őt a  külső sö
tétségre: lesz o tt sírás és íogcsikorgatás.1'

..Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a vá
lasztottak.“

56. §. A kiosztott talentum ok.

(Máté 25, 14—30.)

Egy ember, ak i messze ú tra  akart kelni, előhívatta 
szolgáit és am ije volt átadta nékik. Az egyiknek adott öt 
talentum ot, a m ásiknak kettőt, a harm adiknak pedig 
egyet, k inek-kinek az ő erejéhez képest és azonnal ú tra  
kelt. Az. aki öt talentumot kapott, kereskedett azokkal 
és szerzett más öt talentumot.

Az, aki kettő t kapott, az is szerzett hozzá más kettőt.
Aki pedig egyet kapott, elásta a földbe és elrejtette 

az ő Urának pénzét.
Sok idő m úlva megjött a  szolgáknak u ra  és számot 

vetett velük. Először eljött az, aki öt talentum ot kapott 
és azt mondta: „Uram öt talentum ot adtál, íme más öt 
talentum ot nyertem  azokon." Ura azt felelte: „Jól va
gyon jó és hű  szolgám, kevesen voltál hű, sokra hízlak 
ezután: menj he a te uradnak örömébe.“ Azután eljö tt
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az, aki a két talentum hoz még kettő t nyert és az ő ura 
éppen úgy megdicsérte őt is.

Végül eljött az, aki egy talentum ot kapott és azt 
m ondotta: „Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember 
vagy, aki ott is aratsz  ahol nem vetettél, azért féltemben 
elástam  talentum odat a földbe. íme megvan ami a tied." 
Ámde ura azt felelte néki: „Gonosz és rest szolga, tud
tad. hogy ott is aratok ahol nem vetettem, el kellett 
volna tehát helyeznek az én pénzemet a pénzváltóknál 
és én megjővén nyereséggel kap tam  volna meg a m aga
mét. Vegyétek el azért tőle a talentum ot és ad játok  
annak , akinek tíz talentum a van. Mert akinek van 
(nyeresége), annak adatik és megszaporíttatik; akinek 
pedig nincsen, attól az is elvétetik amije van. És a ha
szontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, lesz ott 
sírás és fogcsikorgatás!'

57 . §. Az irgalmatlan szolgáról.
(Máté 18, 23—35.)

jézus azt mondotta: „Hasonló a mennyeknek or
szága a királyhoz, aki számot ak art 3retni szolgáival. És 
a m int a  számadás megkezdődött, olyan szolgát hoztak 
elébe, ki tízezer talentum m al tartozott neki. Mivel ez 
adósságát megfizetni nem tudta, u ra megparancsolta, 
hogy ad ják  el őt. feleségét, gy erm ekét és mindenét. Erre 
a  szolga leborult u ra  előtt és ígyr könvörgött: „Uram, 
légy türelemmel hozzám és m ajd m indent megfizetek 
néked." A király megszánta a szolgát és elengedte nagy 
adósságát.

Amint a szolga kijött az ő Urától, találkozott egyr 
olyan szolgatársával, aki neki csak száz dénárral ta rto 
zott. És íme ő m egragadta szolgatársát, elkezdte fo jto
gatni és követelte, hogy adósságát azonnal megfizesse. 
Szolgatársa leborult előtte és könyörgött néki. hogy le-
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gyen türelemmel, ele ő nem hallgato tt rá és tá rsá t bör
tönbe vetette. Amidőn a többi szolgák ezt látták, nagyon 
megszomorodtak és megjelentették az ő uruknak. Akkor 
a k irály  m eghívatta az irgalmatlan szolgát és így szólt 
hozzá: „Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem, 
mivel könyörögtél nékem, nem kellett volna neked is 
könyörülnöd szolgatársadon, amiképen én is könyörül
tem terajtad?“ És m egharagudván az ő ura, á tad ta  őt 
a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel ta r
tozik. Yégiil így szólt Jézus: „Ekképen cselekszik az én 
mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem 
bocsátjátok, k iki az ö atyafiának az ő vétkeit“.

58. S. A tékozló fiúról.
(Luk. 15, 11—52.)

Jézus mondá a következő példázatot:
Egy em bernek volt két fia. Az ifjúbbik így szólt 

atyjához: „Atyám add ki az örökségből a reám eső 
részt!“ És az ap a  megosztotta fiai közt a vagyont.

Néhány nap  múlva a kisebbik fiú összeszedte min
denét, messze vidékre költözött és eltékozolta minden 
vagyonát. Mikor pedig nagy éhség lett azon a vidéken és 
ő is szükséget szenvedett, elszegődött egy polgárhoz, 
aki elküldte őt a  mezőre disznókat legeltetni. I tt meg
elégedett volna a moslékkal is. am it a disznók ettek, de 
azt sem ad ták  neki. Ekkor nagyon megbánta, hogy 
elhagyta az apai házat és m agában így szólt: „Az én 
atyámnak m ily sok bérese bővelkedik kenyérben én 
pedig éhen halok meg! Elmegyek én vissza Atyámhoz és 
azt mondom néki: „Atyám vétkeztem az ég ellen és te 
ellened és nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak hiva
tássam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül 
egy!“ És fölkelt, s visszament az ő Atyjához. Mikor pe
dig A tyja messziről észrevette, megesett ra jta  a szíve,
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elébe sietett, megölelte és megcsókolta. És a fiú így szólt: 
„A tyám  vétkeztem az ég ellen és te ellened és nem va
gyok immár méltó, bogy fiadnak hívattassam !“ Erre az 
a ty a  megparancsolta a szolgáknak, hogy a hazatért fiát 
legszebb ruhába öltöztessék, és gyűrű t húzzanak u jja ra  
és sarut lábaira. Egy hízott tu lkot is levágatott, és azt 
mondotta, m indenki örüljön és vigadjon a házban.

Éppen vigadozni kezdtek, mikor a nagyobbik fiú  is 
hazafelé tartott a  mezei munkából. Mikor m ár messzi
rő l meghallotta a vigadozást, m egtudakolta egy szolgá
tól, mi ennek az oka? S mikor megtudta, hogy azért Van 
a vigadözás, m ert öccse visszajött, m egharagudott és 
nem akart hozzájuk bemenni. Édesapja is k ijö tt és kér
lelte, de ő azt mondá néki: ..íme ennyi esztendőtől fogva 
szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: 
és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy áz én
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barátaim m al vigadjak. Most pedig mikor az én öcsém 
megjött, ki vagyonát eltékozolta, levágattad neki a h í
zott tulkot.“ Édesapja azonban azt felelte neki: „Fiam, 
te mindenkor én velem vagy és mindenem a tied! Vigad
nod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meg
halt és feltámadott: és elveszett és megtaláltatott.“

Uram rosszul cselekedtem, 
Földre sújt a bűntudat;
A jó útról eltévedtem,

Nem lelem nyugalmamat. 
Méltó haragodtól félek, 
Elkerülni szeretnélek. (332.)

59. §. A gazdagról és Lázárról és a gazdag földmívesről.
(Luk. 16, 19—51; 12, 16—21.)

l.Volt egy gazdag ember, ak i bíborba és bársonyba 
öltözött és m indennap vígan lakm ározott. És volt egy 
Lázár nevű koldus is, ki a gazdag ember kapuja előtt 
feküdt tele fekélyekkel és megelégedett volna a gazdag 
asztaláról lehullott m orzsalékkal is, de még azokat sem 
kap ta  meg. Az ebek pedig hozzám entek és m egnyalták 
sebeit.

Nemsokára meghalt a koldus és az angyalok Á brá
kéin kebelébe vitték. Meghalt a  gazdag is és eltemették. 
Lázár (annyit jelent mint „Isten segíts!“), kinek Istenben 
volt bizodalma, a mennyországba, a  gazdag pedig, k i a 
szegényen nem segített, a pokolba jutott.

Mikor a gazdag a  pokolban, nagy k ín ja i között, föl
emelte szemeit, íme m eglátta távol Á brahám ot és annak  
kebelében Lázárt és odakiáltott: „A tyám  Ábrahám kö
nyörülj rajtam , és bocsásd el Lázárt, hogy m ártsa az ő 
u jjának  hegyét a  vízbe és hűsítse meg az én nyelvemet, 
m ert gyötrettetem  e lángban.“ Á brahám  azonban így 
felelt: „Fiam emlékezzél meg róla, hogy te javaidat el
vetted életedben, hasonlóképen L ázár is az ő ba ja it: 
most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És 
különben is oly nagy köz van közöttünk, hogy sem in-
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nét átmenni, nem onnét hozzánk jönni nem lehet.“ Erre 
a gazdag ember kérte Ábrahámot. hogy bocsássa őt el öt 
testvéréhez, hogy bizonyságot tegyen és figyelmeztesse 
őket az istenfélő, kegyes életre, nehogy ők is e gyöt
relem helyére jussanak. Ábrahám azt mondá néki: ..Van 
Mózesok és prófétáik hallgassák azokat." De a gazdag 
feleié: „Nem úgy aty ám Ábrahám. hanem ha a halottak  
közül megy valaki hozzájuk, m egtérnek!” Ábrahám 
azonban így szólt: „Ha Mózesre és a prófétákra nem 
hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak 
közül feltámad.“

2. Volt egy gazdag fölclmíves. a kinek olyan bő te r
mése volt, hogy nem is talált már helyet, ahová a sok 
term ényt elhely ezze. Végre gondolt egyet és azt mondta 
m agában: „Tudom m ár mit cselekszem: Az én p a jtá 
m at és csűrömet lerontom, nagyobbakat építek és azokba 
takarom  minden gabonám at és javaim at. És ezt mondom 
az én lelkemnek, sok javaid  vannak sok esztendőre él
tévé. tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyör
ködjél!” Isten azonban mondá néki: „Bolond, ez éjjel 
elkérik a te lelkedet tetőled, amiket pedig készítettél kié 
lesznek? így van dolga annak, aki vagyont és kincset 
gyű jt magának és nem az Istenben gazdag.

Ments meg engem, Uram, Az örök haláltól,
Ama végső napon, Minden kíntól, bajtól.
Midőn az ég s a föld Meg fognak rendülni 
S eljössz a világot Lángokban ítélni. (593.)



Ötödik é s  hatodik oszt. ev. v a llá s  tananyaga.
E lső  évben.

V ili. Im ád ságok  é s  erk ö lcsi versek .

I m á d s á g o k :
Luther reggeli imája.

H álákat adok neked, mennyei jó A tyám , a Jézus 
Krisztus a  te  szent F iad által, hogy engemet az elm últ 
éjjel m inden kártó l és veszedelemtől megőriztél. Kérlek, 
jó  Atyám, hogy a  mai napon is minden bűntől és vesze
delemtől oltalm azz meg engemet, hogy minden szavam, 
cselekedetem s egész életem kedves lehessen előtted, 
m ert én m agam at, testemet, lelkemet és mindenemet ke
zeidbe ajánlom , szent angyalod legyen én velem. Amen.

Luther esti imája.
H áláka t adok neked, mennyei jó A tyám , a Jézus 

Krisztus, a te  szent F iad által, hogy engem et e mai n a 
pon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, jó  Atyám, bocsásd 
meg bűneim et, melyeket m a elkövettem s melyekkel té 
gedet súlyosan megsértettelek. Oltalmazz meg ez éjsza
kán  is, m inden gonosztól, m ert én m agam at, testemet, 
lelkemet és mindenemet kezeidbe ajánlom , szent angya
lod legyen én velem. Amen.

Betegségben.
„Atyám  betegséget m ért adtál, te tudod;
De legyen meg most is a  te akaratod.
Megnyugszom. — de kérlek kegyelmes Istenem, 
Engedd a fájdalm at békén elviselnem,
És ha megelegeled kínom, szenvedésem,
Add vissza jó Atyám, régi egészségem“. Amen.

Vértesi Z.: Vallástan 8
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F  elg'yógvuláskor.

Köszönöm Istenem, hogy meggyógyítottál, 
N agy betegségemben orvosom te voltál.
Óh tartsd  meg tovább is jó egészségemet,
Hogy néked szenteljem egész életemet. Amen.

Árva gyermek imája.

Árva vagyok, nincsen sem apám , sem anyám, 
De te jó Istenem, gondot viselsz reám, 
jó  emberek szívét felém irányítod. 
K önnyhullatásom at örömre fordítod. Amen.

E r k ö l c s i  v e r s e k :
„K önnyebb az ígéret,
Mint a megtartása;
Ki nehezen igér,
Bízhatsz a szavába“.

„Jó  útitárs a reménység, 
M indenüvé megy veled: 
A tövist is, szenvedést is 
Könnyebben elviseled.

De ha elhagy a reménység: 
Már jobban szúr a tövis, 
Keserű az édes méz is. 
Szomorú az öröm is.“

„A szegénység ellen 
Nincs más oldalom: 
Csak a szerény m unka, 
Csak a  szorgalom“.

'  ; hozzád fordul, 
^eg’ts a szegényen! 
Ne fordulj el tőle 

í 'egén, kevélyen.

*

Lehet, hogy már holnap 
Te fordulsz hozzája: 
Vándorol a balsors 
K oldustarisznyája.“

(Pósa Lajostól.)
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XV111. A z im ád ságró l általában.

Im ádkozni annyit tesz, mint szavainkat Istenhez 
intézni, gondolatainkat Istenre irányítani.

Istenhez a Jézus nevében kell imádkozni.
Mi evangélikus keresztyének Máriához és a szen

tekhez nem im ádkozunk és őket segítségül, közben
járóu l nem hívjuk, m ert egy a mi közbenjárónk, a Jé
zus Krisztus, ki megmondotta: „Senki nem mehet az 
Atyához, hanem csak általam“. (Ján. 14, 6.)

Im ádkozás közben keresztet nem vetünk magunkra, 
„olvasót“, „rózsafűzért“ sem használunk, m ert Jézus azt 
taníto tta: „Mikor pedig imádkozol, ne légy olyan, mint 
a képmutatók, kik fennállna imádkoznak, az utcák 
szögletein, hogy lássák őket az em berek. . .  ne is legye
tek sok beszédűek, m int a pogányok . . . Isten lélek és 
akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják“. (Máté 6; Ján. 4. 24.)

Isten, a  Jézus nevében mondott imádságot meg
hallgatja. Jézus ugyanis így szól: „Bizony, bizony mon
dom néktek, ha valamit kérendetek az Atyától az én 
nevemben, megadja néktek.“ (Ján. 16, 23.)

Az im ádság lehet kérő, hálaadó és magasztaló im ád
ság.

A legszebb és legkötelesebb ima az „Ürtól tanult ima. 
vagy Mi A tyánk“.

A Mi A tyánk három főrészből áll: 1. Megszólítás. 2. 
Hét kérés és 3. Dicsőítés.

(Példa: Jákob (I. Mózes 32, 9), Mózes (II. Mózes 14, 27), Jé
zus (Máté 26, 39), Vámszedő (Luk. 18), Pál apostol (I. Tim. 2, 1) 
kérő, Noé (I. Mózes 8, 20), a samariabeli (Luk. 17, 16), Jézus (Máté 
14, 19), Dávid (Zsoltár 34, 65, 103) hálaadó és Dávid (Zsoltár 135—
6, 138) magasztaló imája.).

8*
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Mi Atyánk, Ki vagy a mennyekben,
Hozzád sietünk lélekben 
S miként magad parancsolád 
Imádkozunk mint egy család.
Add, fohászunk ne az ajkon,
De szívünk mélyén fakadjon. (27.)

XIX. A Mi Atyánk m agyarázatokkal.

Megszólítás.

Mi atyánk ki vagy a mennyekbenl
Isten ezzel magához akar édesgetni, hogy elhigyjük, 

miképen ő nekünk igaz A tyánk, mi pedig igaz gyerm e
kei vagyunk, hogy így bízvást és teljes bizalommal 
kérjük  őt, m int szerető gyermekek, szerető aty jukat.

Bibliai igék: „Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van“. (Máté 
23. 9.)

Első kérés.

Szenteltessék meg a te neved.
Ez azt teszi:

Istennek neve m agában is szent ugyan, de mi ezen 
im ádságban azt kérjük, hogy mi elő ttünk is szent le
gyen. Ez akképen lesz meg: ha Isten igéje tisztán és iga
zán tan ítta tik , s mi is m int Istennek gyermekei aszerint 
élünk. Erre segélj m inket szerető mennyei Atyánk. Aki 
pedig másképen él és tan ít, mint az Isten igéje paran 
csolja, az megszentségteleníti köztünk az Isten nevét. 
Ettől őrizz meg minket szerető m ennyei Atyánk.

Bibliai igék: „Szent, szent, szent a seregeknek ura teljes 
mind a széles föld az ő dicsőségével!“ (Ezs. 6, 3.)

„Legyetek szent életűek, mert én is szent vagyok!“ (I. Pét. 
1. 16.)
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Második kérés.
Jöjjön el a te országod.
Ez azt teszi:

Isten országa eljön ugyan önmagától, a  mi kéré
sünk nélkül is, de ezen im ádságban azt kérjük, hogy mi 
hozzánk is eljöjjön. Ez akképen lesz meg: H a a mennyei 
A tya az fí Szent Lelkét ad ja  belénk, hogy az ő kegyelme 
által az ő szent igéjében higyjiink és istenesen éljünk 
mind itt e világon, mind az örök életben.

Bibliai igék: „Keressétek először Istennek országát és az ő 
igazságát és ezek mind megadatnak néktek“. (Máté 6, 33.)

„Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békes
ség és Szentlélek által való öröm“. (Róm. 14, 17.)

„Az Isten országa tibennetek van“. (Luk. 17, 21.)

H arm adik kérés.

Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, 
úgy itt e földön is.

Ez azt teszi:
Istennek jó és kegyelmes akara ta  meglesz ugyan a 

mi kérésünk nélkül is, de ezen im ádságban azt kérjük, 
hogy nálunk  is meglegyen. Ez akképen lesz meg: ha Is
ten m inden gonosz szándékot és akarato t megtör és 
meggátol, melyek az ő nevét megszentelnünk s országát 
hozzánk jönni nem engedik, minők az ördögnek, a  világ
nak  és a mi testünknek akarata; ellenben minket meg
erősít és szilárdan m egtart az ő Igéjében és a  hitben 
életünk végéig. Ez az ő kegyelmes és jó akarata.

Bibliai igék: „Hogy teljesítsem a te akaratodat ezt kedvelem 
én Istenem“. (Zsoltár 40, 9.)

N egyedik kérés.
A  mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Ez azt teszi:
Isten a mindennapi kenyeret m egadja ugyan a mi
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kérésünk nélkül is minden bűnös embernek, de ezen 
imádságban kérjük , hogy velünk ezt felismertesse, s mi 
hálaadással vegyük a m indennapi kenyerünket.

A m indennapi kenyér a la tt értjük: mindazt, ami a 
test táplálására és egyéb szükségeire tartozik; úgym int: 
étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, udvar, szántóföld, barom, 
pénz, vagyon, kegyes házastárs, kegyes em berek és 
cselédek, kegyes és hűséges elöljárók, jó korm ány, jó 
időjárás, béke. egészség, mértékletesség, becsületesség, 
jó  barátok, hűséges szomszédok s ezekhez hasonlók.

Bibliai igék: „Minden jó adomány és minden tökéletes aján
dék felülről való és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs 
változás vagy változásnak árnyéka“. (Jak. 1, 17.)

„Valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel: 
mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk 
semmit; de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.“ 
(I. Tim. 6. 6—8.)

ötödik kérés.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Ez azt teszi:

K érjük e kérésben, hogy a  mennyei A tya ne nézze 
a mi bűneinket s ezek miatt ne tagad ja  meg a mi kéré
sünket. Mert mi egyikére sem vagyunk méltók azoknak, 
am elyeket tőle k érünk  s nem is érdem eltük meg azokat, 
hanem  kérjük, hogy kegyelemből adjon meg m indent 
m inékünk, mert mi naponkint sokat vétkezvén, bünte
tésnél egyebet nem érdemeltünk. Miért is Ígérjük, hogy 
mi viszont örömest megbocsátunk és jót teszünk azokkal, 
akik ellenünk vétkeznek.

Bibliai igék: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az 5 
vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig 
meg nem bocsátjátok az embereknek az 5 vétkeiket, a ti mennyei 
Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.“ (Máté 6, 15.)



119

Hatodik kérés.

És ne vigy minket a kísértésbe.
Ez azt teszi:

Isten ugyan  senkit sem kísért, de mi azt kérjük  ezen 
imádságban, bogy minket megőrizzen és megtartson, 
hogy az ördög, a világ és sa já t testünk meg ne csaljon, 
vagy az igaz hittől el ne térítsen, kétségbeesésbe vagy 
más gyalázatba és bűnbe ne ejtsen. Ha pedig ezek meg
kísértetnének is, mi megállhassuk és diadalm askodhas
sunk felettük.

Bibliai igék: „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert 
minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját.“

Hetedik kérés.

De szabadíts meg a gonosztól.
Ez azt teszi:

K érjük e befejező kérésben általában, hogy a mi 
mennyei A tyánk bennünket minden testi és lelki veszély
től, javaink  és becsületünk elvesztésétől megőrizzen s 
egykor, ha végóránk eljövend, boldog kim úlást enged
jen s e nyomorúság völgyéből kegyelmesen befogadjon 
magához a  mennyekbe.

Bibliai igék: „Sok nyomorúságon át kell nékünk az Isten or
szágába bemennünk“. (Ap. Csel. 19, 22.)

Aki mindvégig állhatatos marad a hitben, az üdvözül. (Máté 
24, 13.)

Dicsőítés.
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind

örökké! Amen.
Amen azt jelenti:

Hogy legyek bizonyos, hogy ezen kérések a meny- 
nyei A tya előtt kedvesek és m eghallgattatnak, m ert ő
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maga parancsolta, hogy így im ádkozzunk s megígérte, 
hogy meg akar hallgatni bennünket. Amen, amen, azaz: 
igen, igen, úgy legyen.

Bibliai igék: „Kérjetek és adatik néktek, keressetek és talál
tok; zörgessetek és megnyittatik néktek.“ (Máté 7, 7.)

[Magyarázatok a Miatyánkhoz. I. A „Megszólításban“ Jézus 
arra tanít, hogy Istent Atyánknak szólítsuk. Isten, a Jézusnak 
Atyja és Jézus által a mi Atyánk is. Nemcsak az én Atyám, ha
nem Miatyánk, vagyis Mindnyájunknak Atyja. Mi Istennek gyer
mekei, azért egymás közt testvérek vagyunk. Jézus Krisztus által 
neveztetünk Isten gyermekeivé, Ő általa nyertünk gyermeki bizo
dalmát és hitet az Atya Isten iránt. Ezen gyermeki hit nélkül, 
nem imádkozhatunk. Csak Istenhez szabad imádkoznunk. „Mi
atyánk“, Isten iránti bizalomra gerjeszt, tiszteletre int (ha földi 
Atyánkat tiszteljük, még jobban kell mennyei Atyánkat tisztelni,) 
és egymás iránti testvéri szeretetre. „Ki vagy a mennyekben", azt 
jelenti, hogy ő az örökkévalóságban van és ha földi szüléink meg
haltak is, mennyei Atyánk él, uralkodik és gondot visel rólunk. 
A „mennyekbe“ irányítsuk tekintetünket, a honnét jő a mi segedel
münk. Mivel a „mennyben“ van, meg is teheti azt, hogy segít és 
mivel „Miatyánk", meg is teszi. II. 1. Az első kérdés, a második 
parancsolatra emlékeztet. Amit a 2-ik parancsolat elrendel, azt ml 
itt kérjük, hogy t. i. Isten neve mielőttünk is szent legyen. Isten 
nevét szóval (pl. káromkodással, esküdözéssel, az ige hamis magya- 
rázásával) és cselekedettel (pl. ha bűnös életmódot folytatunk) 
szentségtelenítjiik meg. 2. Isten országa lelkiország; királya a Krisz
tus és polgárai mindazok, akik benne hisznek; drága kincse és 
java: bűnbocsánat, békesség és örökélet; törvénye a szeretet. Ez 
ország akkor jő el hozzánk, vagyis akkor lehetünk ennek polgá
raivá és javainak örökösévé, ha igaz, hívő életet élünk, e célból 
pedig kérnünk kell Isten Szentleikének segítségét. Isten országának 
eljövetelét nemcsak a magunk, hanem minden embertársunk ré
szére kérjük. Sokan vannak, akik Isten országát nem ismerik, 
avagy azt hűtlenül elhagyják (külső és belső missió). 3. A menny
ben az angyalok örömmel teljesítik Isten akaratát, éppen ezért 
boldogok is. Mi is csak úgy lehetünk boldogok, ha Isten akaratát, 
— mely mindig javunkra szolgál, — teljesítjük és Isten akara
tába, — szenvedések, könnyek és megpróbáltatások közt is, hívő 
szívvel, reménykedő lélekkel megnyugszunk. 4. A negyedik ké
rés földi javakra vonatkozik. Tehát ezért is imádkozhatunk, de 
el kell ismernünk, hogy ezek is Isten adományai, melyért néki
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köszönettel tartozunk. A „mi" kenyerünket azt jelenti, hogy amit 
mi jó lelkiismerettel, a mienkének mondhatunk s amit mi igaz 
úton megszereztünk. (A lopó, a lusta, irigy, fösvény ember nem 
imádkozhatik igy, vagy ha imádkozik, hazugság van szájában). 
Másrészt családtagjaimra is gondolok, kiket ellátni, a szegényekre, 
kiket segíteni kötelességem. „Mindennapi“ kenyerünket kérjük, 
tehát nem fölöslegeset, gazdagságot, mert nem gazdagság, hanem 
a megelégedés boldogít. A „ma“ szócska arra figyelmeztet, hogy 
naponkint imádkozzunk és a holnapért, a jövőért ne aggodalmas
kodjunk. 5. Bűneink megbocsátására éppen olyan szükségünk van, 
mint a mindennapi kenyérre. Ha megvizsgáljuk magunkat,' érez
zük, hogy gondolatban, szóval és cselekedettel sokat vétkeztünk 
Istent kérjük itt, tekintsen el bűneinktől és ő kegyelméből meg
bocsát és megadja azt, amire szükségünk van. Ezért neki hálánál 
tartozunk. Hálánkat úgy fejezzük ki, hogy mi is megbocsátunk 
ellenünk vétkező embertársainknak. (Pl. József, Dávid, Irgalmat
lan szolga). 6. „Kísérteibe vinni“ itt azt jelenti, hogy rossz útra 
vinni, bűnre csábítani. Nem az Isten akar kísérteibe vinni, mert 
hiszen ő csak mindig jót akar, hanem az ördög, a rossz emberek 
és a bennünk levő gonosz kívánság, a minek folytán Isten igéjé
ben kételkedünk és elkárhozunk. (Pl. bűnbeesés, Kain, Judás, Jó
zsef, Jézus és a kísértő). 7. Az utolsó, a hetedik kérdésben minden 
testi-lelki bajunk össze van foglalva. így: betegség, bánat, kis
hitűség. becsületnek elvesztése. E földet, — mivel sok baj, nyomor 
van rajta, — „nyomorúság völgyének" nevezik. Mindeme gonosz
tól csák Isten szabadíthat meg és csak ő adhat erőt arra, hogy e 
sok baj között el ne csüggedjünk. A bajnak is egyszer végeszakad, 
ha üt végóránk és mennyei Atyánk magához vesz a mennyekbe, 
az örök boldogságba. E boldogságban azonban csak azok része
sülnek, kik mindvégig megállnak a hitben. III. A dicsőítés Máté 
evangéliomában van. A róm. kath.-ok Lukács evangélioma sze
rint mondják el a Miatyánkot, hol a dicsőítés hiányzik. A dicsőítés 
megerősít bennünket ama hitben, hogy Isten, — mivel övé az or
szág, amelynek mi polgárai vagyunk, — megakarja, mivel övé a 
hatalom, — megtudja, és — mivel az övé a dicsőség mindörökké, — 
megfogja hallgatni imánkat. „Amen" =  Ügylegyen, részünkről 
bizalmat fejez ki, hogy kérésünk beteljesedik, Isten részéről pedig 
azt az ígéretet foglalja magában, hogy kérésünket a mennyei Atya 
szívesen fogadja és meghallgatja.]
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XX. A k eresztyén  k eg y e lm i e szk ö zö k  fe lo sztása .
A keresztyén kegyelmi eszközökhöz tartozik: a) 

Isten igéje és b) a szentségek (vagy sakramentumok).
Azért nevezzük ezeket kegyelmi eszközöknek, m ert 

Isten ezek által az ő kegyelmét és irgalmasságát a d ja  
nékünk.

60. §. a) Isten igéje.
(A biblia. Az ó- és újszövetség könyvei. Kanonikus és apokrifus

könyvek.)

Isten igéje, kijelentett ak ara ta  a bibliában foglalta
tik. A bibliát kötelességünk olvasni és tanulni. Jézus is 
m egparancsolta: „Tudakozzátok az írásokat, mert azt 
hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek“. A költő 
pedig így szól:

Hol biblia a házban nincs, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, 
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Azért, hogy a gonosz ellen, 
Nálad tovább Ür ne legyen 
Keresd ki a ládafiát,
Siess és végy egy bibliát.

Olvasd korán e szentírást, 
Vágyad, reményed benne lásd; 
Ha lelked abban mélyed el, 
Meglásd nyugalmat, enyhet lel.

Okulj, —• de kincsed el ne zárd: 
Építs belőle sziklavárt,
S bár süt a nap, avagy borul, 
Ormára tűzd fel zászlóul

A legkiválóbb verseket, — 
Találhatsz szépet eleget!
E könyvet védő pajzs gyanánt 
Örömben, búban egyaránt.

Hordd szívedben Atyámfia!
Ha nincs házadban biblia,
Fuss, végy!. . .  utolsó garasod 
Kelljen bár ráfordítanod.

Olvasd buzgón s akkor tedd le 
Ha leszáll sírod éjjele;
S hogy életed boldog legyen: 
Kezdd, végezd ezzel! Úgy legyen!

A biblia könyvei két nagyobb csoportra oszlanak, u. 
m.: az ószövetség és az újszövetség könyveire. (Ószö
vetség =  törvény; Újszövetség =  Evangéliom =  ö rö m 
hír.)
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Isten az ő ak a ra tá t előbb az ószövetségben jelen
tette ki Mózes és a  próféták által, azután az újszövet
ségben és ő egyszülött fia, a J ézus Krisztus által.

Az ószövetség eredetileg héber nyelven, az ú j
szövetség görög nyelven volt megírva. A b ibliát m agyar 
nyelvre többek közt Károlyi Gáspár (1590‘, német 
nyelvre Dr. Luther Márton (1544): legújabban az újszö
vetséget Dr. Masznyik Endre fordíto tta le m agyarul. 
Az 1804-ben Londonban a laku lt brit és külföldi biblia- 
társulat több m int 500 különböző nyelven ad ja  ki és 
terjeszti a bibliát.

Ügy az ó-, m int az újszövetség könyvei tartalmukra 
nézve feloszlanak:

1. Történeti könyvekre, m elyek történetet.
2. Tanítói könyvekre, m elyek tanítást.
3. Prófétai könyvekre, m elyek intést, vigasztalást és 

jóslatokat foglalnak m agukban.
A biblia könyvei eredetüket tekintve:
I. Kanonikus és II. Apokrifus könyvekre oszlanak 

fel.
Kanonikus könyvek azok, am elyeknek isteni ere

detét elism erjük s hitünk szabályozójául tekintjük.
Apokrifus könyvek  pedig azok, m elyek haszno

sak ugyan az olvasásra, de isteni eredetét nem ism erjük 
el s így h itünk  szábályozójául nem tekintjük.

I. Kanonikus könyvek.

Az ószövetség történeti könyvei: Mózes öt, Józsué, 
Bírák, Ruth, Sámuel két, K irályok két, K rónikák két, 
Esdrás, Nehemiás és Eszter könyve; tanító köiiyvei: 
Jób, Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátor könyve és az 
Énekek Éneke; prófétai könyvei: Ezsaiás, Jerem iás, 
Ezekiel, Dániel, Hozseás, Joel. Amos, Abdiás, Jónás, 
Mikeás, N áhum , Ilabakuk , Zofóniás, Aggeus, Zakariás, 
Ma lakiás.
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Az újszövetség történeti könyvei: Máté, Márk. Lu
kács, János evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei; 
tanítói könyvei: Pál apostol 14 levele: a római, két ko- 
rintlm si, galáciai, efezusi, filippii, kolosséi, két tessalo- 
n ikai, kettő Timotheushoz, Titnslioz, Filemonlioz és Zsi
dókhoz írt levél, továbbá, Jakab , Péter két, János három 
és J údás levele; prófétai könyv az újszövetségben csak 
egy van: János Jelenések könyve.

II. Apokrifus könyvek.
Az apokrifus könyvekhez tartozik: Sirák, Bölcses

ség, Tóbiás, Jud ith , M akkabeusok három, Ezfsdrás har
m adik  könyve, toldalék Eszter, Zsuzsánna és Dániel tör
ténetéhez, Manassé könyörgése és végül B áruk könyve.

*61. §. Az újszövetség egyes íróinak rövid életrajza:
1. Máté, A lfeusz fia és az ifjabbik  Jak ab  testvére, 

egyike volt Jézus 12 tanítványainak. Előbb Lévinek 
h ív ták  és vámszedő volt K apernaum ban. I tt és a  Gene- 
záre th  tavánál buzgó hallgatója volt Jézusnak, és meg
győződött, hogy Jézus az ígért Messiás. Jézus tan ítvá
n yu l h ív ta  el. M áté követte az U rat, fül- és szem tanúja 
lesz az ő tan ításának  és tetteinek, azokat feljegyzi s Kr. 
u. 64-ben m egírja evangéliomát különösen a  zsidókból 
lett keresztények részére, am elyben k im utatja, hogy Jé
zus a  próféták á lta l megígért Messiás. Evangéliomát, 
— m ely az első helyen van az újszövetségben — Jézus 
nemzetsége könyvével kezdi s benne van pl. Jézus szü
letése, a napkeleti bölcsek története, a hegyi beszéd, a 
magvetőről, m ustármagról, talentum okról szóló példá
za t stb. A hagyom ány szerint Máté, mint vértanú  halt 
meg. (Máté 9, 9; 10, 3. Márk 2, 14. Luk. 6, 15. Csel. 1. 13.)

2. Márk evangélista szárm azására nézve jeruzsálem i 
zsidó volt. Eredetileg Jánosnak hívták. Édes an y ja  az a 
M ária volt, akinek házánál a jeruzsálem i keresztyének
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istentiszteletre szoktak egybegyülni. Pál apostolnak első 
hittérítési m unkájában  segédkezett. Rómán kívül Egyp- 
tom ban is h irdette az evangéliomot s az alexandriai gyü
lekezet alap ító ja és püspöke lett. Evangéliomát inkább 
a  pogányokból le tt keresztyénekhez intézte és különö
sen Jézus csodálatos tetteit beszéli el. Szól a gutaütött, 
az ördöngős, a  v ak  meggyógyításáról, szegény asszony 
filléréről, Jézus szenvedése, halála  s feltám adásáról, ke
resztelési parancsról és K risztus mennybemeneteléről. 
M int vértanú h a lt meg A lexandriában Neró császár a la tt 
Kr. u. 61-ben. (Kol. 4, 10; Ap. 12, 12; Péter 5, 13.)

3. Lukács. A ntóchiában Szíria fővárosában született. 
Pogány orvos volt. Valószínűleg Pál té ríte tte  meg. L u
kács elkísérte Pál apostolt 2-ik és 3-ig hittérítő ú tjá ra , 
sőt római fogságába is. Evangéliom ában szól: Jézus szü
letéséről, a  12 éves Jézus a  templomban, a  naini if jú  
feltámasztása, tékozló fiú, a  gazdag és Lázár, az irgal
mas sam aritánus, a farizeus és publikánus történetéről, 
az úrvacsora szerzésről, Jézus haláláról, feltám adásáról 
stb. Evangéliomát egy Teofil nevű előkelő barátjához 
intézte. Mint vértanú h a lt meg 84 éves korában. (Kol. 
4, 14. Ap. 16, 10. 2. Tim. 4, 10.)

4. János Zebedeus halásznak és feleségének Salo- 
ménak fia s az idősebb J a k a b  apostol testvére és Jézus 
legfiatalabb s legkedvesebb tan ítványa volt. Jánost id. 
Jakabbal és Péterrel együ tt oszlopapostolnak nevezték. 
János jelen vo lt Jézus keresztfára feszítésénél is, am időn 
a  haldokló Jézus a zokogó édesanyját Máriát, János 
gondjaira b íz ta . Jeruzsálemben, Sam áriában hirdette a 
szeretet evangéliomát. M ajd az efezusi gyülekezet ve
zetője lett. Agg korában is bevitette m agát a tem plom ba 
s ezt szokta mondani: „Fiacskáim szeressétek egymást!“ 
Neve a la tt egy evangéliom, három levél és egy prófétai 
könyv m arad t reánk. Evangéliom ában világosan rám u
ta t arra, hogy Jézus az Isten fia, ak i mint Isten igéje



126

kezdetben volt és m aga volt az Isten. Elmondja Jézus 
beszélgetését Nikodémussal, a sam áriai asszonnyal stb. 
Az apostolok közül egyedül ő halt meg természetes ha
lállal 100 éves korában  Efezusban. (Márk 1, 19, Ján . 19, 
27, Ap. 8, I. Gál. 2. 9.)

5. A z apostolok cselekedeteiről írt könyv szerzője 
Lukács, ugyanaz, ak i a 3-ik evangéliumot írta. Lukács 
e könyvet is Teofilusnak ajánlja. Ebben elm ondja fo
képen a  keresztyén egyház m egalakulását s az apostolok 
beszédeit és tetteit.

6. Pál apostol. Pál apostol eredeti neve Saul volt. 
Tarsusban Kisázsia egyik városában született Kr. u. 
10-ben. Szülői római polgárjoggal b író  zsidók voltak, 
ak ik  őt farizeusi szellemben nevelték és takácsm ester
ségre is m egtanították. If jú  korában Jeruzsálem be ke
rült a híres Gamaliel rabbinevelő iskolájába. I tt m a
gába szívta a keresztyének iránti gyűlöletet, s m időn 
látta, hogy a zsidók közül mindig többen és többen 
keresztyénekké lesznek, engedélyt kért a  főpaptól, hogy 
D am askusba mehessen azon célból, hogy a keresztyé
neket összefoghassa és Jeruzsálembe hurcolhassa.

Útközben azonban, am int Damaszkuszhoz közele
dett, hirtelen égifény ragyogta körül s földre rogyva az 
Úr Jézus szavát hallotta: „Saul, Saul mért kergetsz en
gem? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod!“ Ez
után Saul nagynehezen felkelt a földről, de mikor sze
mét kinyitotta, semmit sem látott s úgy vezették be 
Damaszkuszba. I tt az Ú rnak egyik tan ítványa  Anániás 
felkereste őt, im ádkozott érte, szemevilágát visszaadta, 
megkeresztelte s a keresztségben Pál nevet nyert. E ttől 
fogva Pál a keresztyénekkel tartott. Pál apostol b á r  
gyenge alkotú  (Paulus anny it jelent, m int kicsiny) be
teges ember volt és szárazon és vízen, sok életveszélyen 
keresztül kellett mennie, de oly szívóssággal, hittel és lel
kesedéssel senki sem hirdette a megváltó Krisztust, mint ő.
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Soha nem kereste a maga hasznát, hanem Isten kegyel
mét és dicsőségét s amikor fogságba került, akkor sem 
m agáért, hanem szeretett gyülekezetéért aggódott s on 
nét ír t leveleiben buzdította őket hithűségre és k ita r
tásra.

Három nagy hittérítő líta t tett. Antióchiából kiin
dulva első útiránya  volt: C yp rus  szigete, Pamfilia, Pi- 
zidia, Lisztra, Derbe, Jeruzsálem ; másodiké: Szíria, 
Cilicia, Licaonia, Frigia, G alácia, Misia, Troás, Mace
donia, (Filippi), Athén, K orinthus; harmadiké: Galácia, 
Frigia, Efezus, Jeruzsálem (Ap. 13—21. rész.) Pál apos
to l különösen a  pogányok megtérésén fáradozott s úgy 
Ázsiában, mint Európában számos keresztyén egyházat 
alapított. Kísérői és segítő tá rsa i voltak: Szilás, Barna
bás, Márk, Lukács, Timotheus és Titus. A hagyomány 
szerint, midőn Rómában fogságba került Kr. u. 64-ben 
Neró császár a la tt vértanú ha lá lt halt. (Ap. 8, 9.; II. Kor.
H , 12.)

7. Péter apostol Jónának  fia, előbbi nevén Simon, 
halász volt a Genezáreth tavánál. Jézus m ind járt kez
detben tan ítványul hívta testvérével Andrással együtt. 
Péter házas em ber volt. m ert Máté 8, 14.-ben azt olvas
suk. hogy Jézus betért Péter beteg napához és őt meg
gyógyította. A gyorsan lobbanékony term észetű Péter 
nagy lelkesedéssel követte az  Urat. Kész érte — mint 
mondta — meghalni is. de nem számolva az emberi 
gyarlósággal egy gyenge órá jában , a veszély pillanatá
ban, — midőn Jézust elfogták és K ajafás főpaphoz hur
colták — háromszor tag ad ja  meg Mesterét. Péter, mi
dőn a főpap házából kijövő Mestere szemrehányó te
kintetét megpillantotta s eszébe jutott az Úr mondása: 
„Mielőtt a kakas szól, három szor megtagadsz engem“ — 
megbánna tettét — keservesen sírt. És m ikor ezek után 
élő igaz hite Krisztus irán t valóban lángra lobbant, ak
ko r mondta neki Jézus: „Te Péter (Péter görögül —
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Kéfás =  kőszikla) vagy és ezen sziklahiten építem fel 
az én anyaszentegyházamat.“ Megható jelenet volt mi
dőn a feltám adás után az Úr Péternek is megjelent és 
háromszor egym ásután kérdezte tőle: „Simon, Jénának 
fia szeretsz-e engem? — am elyre Péter elfogódva így 
felelt: „Uram te mindent tudsz; te tudod, hogy én sze
retlek téged.“ Míg Pál a pogányok, addig Péter apostol 
kiváltképen a  zsidók megtérítésén buzgólkodott. Péter 
apostol tarto tta a Megváltó K risztusról pünkösdkor Jeru 
zsálemben azt a  lelkes beszédet, melynek fo ly tán  három
ezren tértek meg és keresztelkedtek meg és ezáltal meg
alaku lt az első keresztyén egyház. Cezáreában Kornelius 
századost is egész házanépével megkeresztelte. Hogy 
Péter római püspök lett volna, a rra  nézve hiteles ada
ta ink  nincsenek. Néró császár a la tt ő is vértanú  halált 
halt. (Máté, 16, 13—23; Luk. 22, 54—62; I—II. Péter; 
Ján . 21; P. II. és X.)

*62. §. Az ószövetség egyes női alakjai.
1. Éva. Az emberiség ősanyja. Szószerint annyit je 

lent, mint: „Élők anyja.“ Á dám nak az első férfiúnak 
felesége és „segítő tá rsa“. Amíg férjével Isten parancso
la ta it m egtartják és szeretet, béke és szerénység h a tja  át 
szívüket, zavartalan  boldogságban élhetnek első lak
helyükön: a szép édenkertben; amidőn azonban a hiú
ság, nagyravágyás bűnre csábítja  őket, elvesztik az 
édent s küzdelem, fájdalom  ju t nekik osztályrészül. Két 
fia volt: Kain am i annyit tesz, m int „nyert“, „kapott“ és 
Ábel ami annyit jelent, mint „gyász“, „elmúlás“. Gyász
ra  fordult az édesanyának öröme, midőn sírva kellett 
ráborulni a testvérkéz által megölt fiának Ábelnek holt
tetemére. Igazsága van  az írásnak : „Megbüntetem az 
a tyáknak  vétkeit a  b a k b a n . . . “ (I. Mózes 2, 3. 4.)

2. Sára. Az izraelita törzsnek ősanyja. Á brahám  fe
lesége. Sára engedelmes volt az ő Urának. N agy kora
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dacára ígéretet nyer. hogy fia születik és mikor fia meg
született Izsáknak nevezte, ami anny it jelent, mint 
„ígéret gyermeke.“ (I. Mózes 15. 16; I. Péter 5, 6.)

5. Húgár. Rabszolganő Ábrahám házánál. Sok meg
próbáltatást kellett elszenvednie. Á brahám  neje Sára 
elűzi őt. Amint egy pusztában bolyong, az Ür angyala 
jött hozzá s így szólt: „Hágár honnan jössz és hová 
mégy? És az mondó: ..Az én asszonyomnak Sárának  
színe elől futok én." Akkor az angyal azt mondta néki: 
„Térj meg a te asszonyodhoz é-s alázd meg magad az ő 
kezei alatt." I n e  Hágái- megalázta magát s mint enge
delmes szolgáló visszatért úrnője házához. Később fiával 
Ismaellel ismét elkergették. Étien, szom jan bujdosik kis 
fiával egy pusztában. Már annyira kim erültek, hogv Há
gái- letette gyermekét egy bokorba, távol leült s így zo
kogott: „Ne lássam mikor a gyermek meghal.“ Isten 
azonban megszánta őt. üdítő forrást m utatott néki és 
gyermekét nagy népek aty jává tette. (I. Mózes 16, 21.)

4. Lót felesége. Ábrahám testvér^fiának Lótnák fele
sége. midőn a bűnös Sodorna és Gom óra városokat az 
Ür elpusztította és menekülés közben az Űr parancsát 
megszegve mégis hátrafordult, sóbálvánnyá változott. 
(I. Mózes 19, 26. Luk. 17. 52.)

5. Ruth. Egy m oabita pogány nő. aki Izráel vallá
sára tér át és Isten kegyelméből ősany ja lesz Dávid 
nemzetségének, amelyből Jézus származott. Ruth tö rté
netét a bibliában Ruth köny ve I 4. fejezetében olvas
hatjuk. E szerint a Juda Betlehemében nagy éhség 
ütött ki. amely nek folytán az ott lakó Elimelek és fele
sége Naomi, két felnőtt fiukkal a pogány moabiták föld
jére költöztek. A fiúk itt megházasodtak. Egyikük egy 
Orpa. a másik egy Ruth  nevű m oabita nőt vett feleségül. 
Idők m últával a három férfiú m eghalt és mind a három  
nő özvegyen m aradt. Ekkor Naomi azt mondta két m e
nyének: Én elmegy ek vissza Betlehembe ti pedig ma-

Vértesi Z.: Vallástan 9
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rad ja to k  itt és „térjen vissza ki-ki az ő anyjának  h ázá
hoz.“ O rpa úgy is cselekedett. Azonban Ruth azt mon
do tta: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, „mert ahová te 
mégy, oda megyek és ahol te megszállasz ott szállók 
meg; néped az én népem és Istened az én Istenem; ahol 
te  meghalsz ott halok meg, ott temessenek el engem is. 
Ügy tegyen velem az Űr akármit, hogy csak a halál vá
laszt el engem tőled.“ Naomit m eghatotta R uthnak e 
ragaszkodása s magával vitte Betlehembe. Midőn itt 
egyszer R uth kalászokat szedett a mezőn; a föld tu la j
donosának Boáznak annyira  megtetszett Ruth kedves
sége, szorgalma és szerénysége, hogy feleségül vette. 
Boáz és Ruth házasságából szárm azott Dávid nem zet
sége. (Ruth I—IV.)

6. Anna. E lkana felesége volt. K itűn t buzgó im ád
ságával. Meg-megújuló könyörgésében fiú gyermeket 
kért az Úrtól, k it Isten szolgálatára a ján lo tt fel. Az Úr 
m eghallgatta kérését, adott neki fiút, k it Sámuelnek ne
vezett, ami annyit jelent, m int ..Úrtól kért.“ (I. Sámuel 
1. 2. )

7. Eszter. Mardokeus leánya, ki Ahasverus k irá ly  
felesége lett. Eszter szerette hazá já t s midőn nemzete, 
fa ja  veszélybe került, azt megmentette. (Eszter I—10.)

*63. §. Az újszövetség egyes női alakjai.

1. Mária. (Szűz Mária.) Jézusnak anyja. Az újszö
vetségnek legtiszteletreméltóbb női alak ja . A szerető, 
önfeláldozó, gyermekéért remegő édesanyának legszebb 
példányképe. Egy csendes, türelmes, Isten szent ak ara 
tában  megnyugvó alázatos lélek. Mária N ázáretben la
kott és egy D ávid nemzetségéből való József nevű fér
fiúval volt eljegyezve. Ezen idő ala tt jö tt hozzá egy an 
gyal, ak i h írü l adta Jézus csodálatos születését — a 
Szentlélek által — és azt mondotta néki: „Áldott vagy
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te az asszonyok között, m ert kegyelmet találtál az Isten
nél . . .  fiat szülsz és nevezed az ő nevét Jézusnak, ki 
uralkodik mindörökké és az ő királyságának nem lesz 
vége soha!“ E h írt az angyal Mária jegyesének József
nek is megjelentette álm ában. Úgy M ária, m int József 
alázattal és megnyugvással vették az angyali üzenetet. 
M ária így szólt: „Az Úrnak szolgálója vagyok legyen 
amint mondtad!“ Ezután M ária elment barátnőjéhez 
Erzsébethez, hogy e h írt elm ondja néki. Midőn Erzsébet 
távolról m eghallotta M ária köszönését, megtelt Szentlé- 
lekkel s fennszóval így üdvözölte: M áriát: „Áldott vagy 
te az asszonyok között, áldott a te szívednek magzata!“ 
Ekkor M ária hálaéneket énekelt az Ú rnak mondván: 
„M agasztalja a lelkem az  U ra t s örvendez a  szívem ü d 
vözítő Istenemben, aki rá tek in te tt szegény szolgálólá
nyára. Lám, m ár ezután boldognak mond engem minden 
nemzetség, m ert nagy dolgot cselekedett velem a ha ta l
mas Isten, akinek neve szent és irgalm a nemzetségről 
nemzetségre száll az őt félőkre.“

Mária, m időn Augusztus római császár a népszám
lálást elrendelte, Józseffel Betlehembe ment s mikor 
napjai beteltek, egy szegényes istállóban szülte elsőszü
lö tt fiát. I t t  lá tta  a pásztorok, majd a gazdag napkeleti 
bölcsek hódolatát, akik a  mennyei „öröm hír“ hallatára 
s egy ú j csillag ú tm utatására  eljöttek és gyermekében a 
megígért Messiást im ádták. És Mária mindezeket szívé
ben és elm éjében forgatta.

Mária visszatérve N ázáretbe nagy gonddal nevelte 
gyermekét. Megtette m indazokat, am elyeket a vallás s 
az akkori törvényes szokás előírt. Mikor gyermeke 

_ nyolc napos lett elvitték a  templom ban és nevezték az 
ő nevét Jézusnak, ami anny it jelent, m int Szabadító. 
A 40-ik napon, midőn M ária tisztulási nap ja i elm últak, 
felvitte M ária Jézust a  jeruzsálem i templomba, bem u
ta tta  Istennek s áldozati ajándékot is hozott az Úrnak,

9*



két galam b fiókát. Itt a templom ban hallotta az agg’ 
Simeon szomorú jóslatát: „Mária a te lelkedet is altat
hatja az éles tör!“ A jóslat kezdett csakham ar be
teljesedni. Heródes halálra keresi a gyermeket. Mária 
gyermekével és Józseffel Egyiptomba menekül s csak 
Heródes halála u tán  térhettek vissza Názáretba. M ikor 
Mária és József a húsvéti ünnep alkalm ával Jeruzsá
lemből hazafelé mentek s a 12 éves Jézust nem ta lá lták  
m ennyire megi jedt Maria s mily aggódva kereste gyer
mekét, míg végre megtalálta őt a templomban, hol kissé 
szemrehányóan, de mégis szeretettel szól hozzá: „Fiam  
m iért eselekedted ezt velünk? ím e a ty ád  és én nagy bá
nattal kerestünk téged“ ; s csak akkor nyugszik meg 
anyai szíve, mikor gyermeke válaszából m egtudta, 
hogy neki ..azokban kell foglalatosnak lenni, am elyek 
az ő m ennyei A ty jának  dolgai '. M ária csendes ta n ú ja  
volt Jézus nyilvános fellépésének, csodás tetteinek, szen
vedésének és türelmének. O tt volt vele a kánai m eny- 
nyegzőkor, mikor Jézus először nyilatkoztatta ki dicső
ségét, ott volt vele az utolsó ú tján , midőn a nehéz ke
reszt a la tt roskadozott, s ott állott zokogva János ta n ít
ványtól tám ogatva a Golgotán, midőn fiát keresztre- 
feszítették s a fájdalom  éles tőre hatotta át anyai szívét.

M ária életét a szájhagyom ány nagyon kiszínezi s 
több olv csodaerővel (pl. Mária mennybemenetele) ru 
házza fel, amiről a biblia nem tud. Az Apostolok cse
lekedeteiről írt könyvből csak azt tud juk , hogy M ária 
az im ádkozásban és könyörgésben szívvel, lélekkel az 
apostolokkal tarto tt s pünkösdkor is egyakaratta l együtt 
volt a tanítványokkal.

Szűz M áriát tiszteljük, mint Jézusnak anyját, azon
ban im áinkban segítségül nem h ív juk , m ert egy a mi 
közbenjárónk a Jézus Krisztus, ak i megmondotta: 
„Senki nem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam. 
Valamit kértek az Atyától az én nevemben megadja
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nektek.“ jézus azt is mondta: ,.Az Urat a te Istenedet 
imádd és csak néki szolgálj!“ János I. lev. 2. rész I. ver
sében így szól: „Fiacskáim e levelet azért írom nektek, 
hogy ne vétkezzetek és ha valaki vétkeznék, van  szó
szólónk az Atyánál. Krisztus az igaz.“ (Máté I. IS: 2, 
14: Luk. 1. 26—36: 2. 4; 2. 46: Ján . 19. 23; 14. 6: Ap.
1. 14: 2. I: Ján. 16. 2": Máté 4. 10: I. Ján. 2. 1.)

Keresztfán az Isten fia, 
Ott zokog, ott sír Mária; 
Átkulcsolván a keresztfát. 
Lelkét éles tőr hatja át.

Fájdalomnak éles tőre,
Öli mint vérzik a szív tőle! 
Én Uram e gyötrő kíntul 
A kemény kő is megindul.

Szeretetnek mély tengere 
Add, merüljön lelkem bele,
Hogy én szívem felbuzduljon,
S érted Uram, lángra gyűljön. (179.)

2. Erzsébet. Zakariás pap n ak  a felesége és Keresz
telő Jánosnak anyja. Zakariásnak és Erzsébetnek is

•angyal adta tud tá l fiuk születését, akit Jánosnak ne
veznek s aki az Űr ú tjá t készíti elő. Erzsébet rokona volt 
M áriának Jézus any jának. Midőn Mária az angyali üze
net vétele után őt meglátogatta. Erzsébet magát 
megalázva — fennszóval előre köszöntötte M áriát azért, 
hogy Jézusnak a Szabadítanak fog életet adni s örült az 
ő örömének és boldogságának is. (Luk. I. 33—43.)

3. Anna próféta asszony , Fanuel leánya volt. Hét 
évig élt férjével. Mint 84 éves vallásos lelkű özvegy nő 
életét jobbára imádkozással a templomban töltötte. Az 
agg Simeonnal együtt Isten kegyelméből ő is megérte, 
hogy az üdvözítő Jézust, am ikor nyolc napos korában a 
templomba vitték, szemtől-szembe m egláthatta. Anna 
hálatelt szívvel mondott ezért Istennek köszönetét. (Luk.
3. 36—38.)

4. Heródiás. Heródesnek. Heródes Antipas egyik 
mostoha testvérének felesége, aki utóbb Heródes Anti-

W
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passal állt össze. N agyravágyó asszony volt. Nagyon 
megharagudott Keresztelő Jánosra, m ert Heródesnek 
bátran  megmondta az igazságot, hogy „nem szabad a  te 
A tyádfiának feleségével együtt élned.“ Mikor egyszer 
Heródes születése napját ünnepelte, Heródiás leányának 
tánca annyira megtetszett a  királynak, hogy esküvel 
fogadta, ha valam it kér m egadja neki. Heródiás leánya 
any ja  rábeszélésére Keresztelő János fejét kérte. A k i
rály  szomorú lett, de esküje és a vendégek m iatt meg
parancsolta, hozzák el. P arancsára lefejezték Jánost és 
elhozták fejét egy tálban, odaadták a leánynak, az meg 
oda vitte any jának . János tanítványai pedig eljöttek, 
elvitték az ő holttestét és eltemették. (Máté 14, 1—12.)

5. Mária Magdolna. A Tiberis mellett levő Magdala 
városkából való. Beteges nő volt. Végül ő is Jé 
zusnál keresett orvoslást. Elébe ment és azt mondotta: 
„Ha csak a ruháját érinthetem is meggyógyulok.“ Mi
dőn Jézus ezt hallotta így szólt hozzá: ,,Bízzál leányom, 
a te hited megtartott téged, menj el békességgel“ és 
meggyógyult ez órától fogva. Meggyógyulása után Jé
zusnak buzgó követője lesz. Máriával, Jézus anyjával 
együtt elkíséri Jézust a Golgotára is s húsvét reggelén 
M ária a Jakab  any jával és Saloméval ő is Jézus sírjához 
igyekezett, hogy megkenje az Úr holttestét. A feltám a
dott Jézus először Mária M agdolnának jelent meg. 
(Luk. 8, 2; M áté 9, 20—22; M árk 16, 1; Máté 27. 36r 
M árk 15, 40; János 20, 11—18.)

6. Tabitha (vagy Dorkás, ami annyit jelent, m int 
„Zerge“) egy joppei buzgó vallásos asszony volt. aki 
nemcsak szóval, hanem tettel is szolgálta az Urat. Gaz
dag volt a jótékonyság gyakorlásában és az alamizsna- 
osztogatásban. T örtént pedig, hogy ez a jó asszony h ir
te len  megbetegedett és meghalt. A gyászolók a közel
ben tartózkodó Péter apostolt h ív ták  el és sírva m utat
tá k  neki azokat a ruhákat és öltönyöket, am elyeket
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Tabitha csinált s a  szegények között kiosztott. Péter, meg
hatva a szeretet ily m egnyilatkozásától im ában fordult 
az Űrhoz s T abitha feltám adt és még soká m űködött a 
jótékonyság mezején. (Ap. 9, 36—42.)

7. Fébe (vagy Phoebe == Főbe.) A kenkreai gyüleke
zetnek volt szolgálója. Az első keresztyén diakonissza, 
aki a szegények s betegek ápolásával foglalkozott.

8. Mária, Jézus an y ján  és M ária Magdolnán kívül 
még a következő Mária nevű nőket em líti az újszövet
ség: a) Mária, Marika és Lázár testvére, (Luk. 10, 39; 
Ján. 11, 1; b) Mária, Kleofás neje (Ján. 19, 25: c) Mária, 
Márk—János anyja (Ap. 12, 12; d) Mária, a kisebbik 
Jakab és Józsénak anyja (Márk 15. 40); e) Mária, egy 
munkás keresztyén nő Rómában. (Róm. 16, 6.)

XXI. A k eresztyén  eg y h á z  története.

64, §. A keresztyén anyaszenteg'yház megalakulása.
A keresztyén anyaszentegyház, mely a Krisztusban 

hívők szent egyesülete, Krisztus születése után a 33-ik 
évben Pünkösdkor a lak u lt meg Jeruzsálemben, midőn 
Péter apostol lelkes prédikációjára háromezerén keresz- 
telkedtek meg.

Az apostolok m egfogadták az Űr parancsát: „El
meimén mind e széles világra, tegyetek tanítványokká  
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiú
nak és Szentléleknek nevében“. (Máté 28,19.)

Ügy a zsidók, mint a pogánvok közül sokan keresz
tyénekké lettek.

Péter apostol a pogány Kornéliuszt egész házanépé- 
vel együtt megkeresztelte. (Ap. X.) — A nagy Pál 
apostol pedig, aki előbb Saul nevet viselt, de később a 
damaszkuszi útón m egtért — számos keresztyén egyhá
zat alapíto tt. így Korinthusban, Efezusban, fíala- 
ciában, stb.



Az első európai keresztyén nő Lidia, a biborárús 
asszony volt. kit szintén Pál térített meg. (Ap. Csel. 
16, 14. )

Midőn az Apostolok az általuk alapíto tt keresztyén 
gyülekezetekből eltávoztak, hogy az összeköttetést a h í
veikkel továbbra is fenntartsák — vigasztaló, bátorító 
és hittérítő leveleket írtak hozzájuk. így m aradtak fenn 
pl. a római, galaeiai. korinthusi. efezusi stb. levelek, 
vagy epistolák.

65. §. Az első keresztyének élete és tanítása.

Az első keresztyének testvéri szeretetheti éltek egy
mással. Istenfélők s erkölcsösek voltak szavaikban és 
cselekedeteikben.

Istentiszteletre — mivel akkor még templomaik 
nem voltak magánházakban jöttek össze. Az üldöz
tetések idején barlangokban, régi temetkezési helyeken 
(katakom bákban) tartották az istentiszteletet.

Istentiszteletkor énekeltek, imádkoztak s az értel
mesebbek a bibliából felolvasást tartottak és megma
gyarázták  azt.

Istentisztelet után szeretet vendégséget (agape) ta r 
tottak. mely alkalommal a gazdagabbak megosztották 
fa la tju k a t a szegényekkel, aztán az úrvacsorát vették 
és a testvériség jeléül megcsókolták egymást.

Alamizsna gyűjtésével és a betegek ápolásával a 
férfi diakónusok és a női diakonissák voltak megbízva.

Megünnepelték a vasárnapot (amely napon az Űr 
feltám adott), továbbá a nagypénteket, húsvétot, pünkös
döt és később a karácsonyt.

A gyülekezetbe csak azokat vették fel. akik a Krisz
tusban hittek és erkölcsös életet éltek. Ezeket azután a 
Krisztus nevére megkeresztelték. Akik bűnös életet foly
ta ttak . a gy ülekezetből kizárták.
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Az első keresztyének azt tan íto tták , am it a Krisztus 
tan íto tt, az ő evangéliomában. Ekkor nem volt különb
ség a keresztyének között a vallásra nézve, m ert egy 
szívvel-lélekkel azt tartották: Egy az Isién, aki a bűnö
ket megbocsátja; egyedüli közbenjáró és az egyház 
feje a Krisztus. Az úrvacsorái két szín alatt szolgáltat
ták ki; és az istentiszteletnél nem a külső fény és pompa 
volt a fő, hanem Istennek lélekben és igazságban imá- 
dása.

Istentől el nem állok 
Ö sem áll tőlem el: 
Szüntelen velejárok 
Átfogom hitemmel

Gondot visel ream, .
És este úgy mint reggel 
Ő áld meg segítséggel 
Az én kegyes Atyám. (%7.)

66. §. A keresztyének üldöztetése.

A keresztyének. — bár mindenki irán t szeretettel 
voltak. — mégis sokat kellett szenvedniük. /I zsidók és a 
pogányok egyaránt üldözték őket.

A zsidók Istvánt, a jeruzsálemi alamizsnaszedőt. — 
mivel nem akarta  a Krisztust elhagyni. megkövezték. 
{Ap. t>. 8 —7. 3().) Később idősebb Jakab apostolt lefe
jezték, if jabb Jakabot pedig megkövezték. A zsidók csak 
akkor hagytak fel az üldözéssel midőn Jézus jóslata 
beteljesedvén, Titusz hadvezér krisztus után a 70-ik év
ben Jeruzsálemet lerombolta, úgy. hogy kő kövön nem 
m aradt. A zsidók pedig ezután szétszóródtak a világ 
m inden részébe.

A pogányok a legborzalmasabb módon üldözték a 
keresztyéneket.

Neró római császár (Kr. u. 34—68.) Róma városának 
felgyújtását a keresztyénekre fogta s ettől fogva ke
gyetlenül üldözte őket. Egyeseket a kiéheztetett vad
állatok ketrecébe dobatott: másokat a tengerbe hajítta- 
tott. vagy m áglyán égettetett el.
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156-ik évben hurcolták a pogány b írák  elé az öreg 
Polykarpus sm yrnai püspököt s így szóltak hozzá: 
„Átkozd meg a Krisztust és akkor szabadon bocsátunk.“ 
Az agg Polykarpus azonban így felelt: „86 év óta szol
gálom a Krisztust, ki engem eddig sohse bántott, mért 
átkoznám meg most az én Megváltómat?“ E rre mág
ly á ra  vitték s imádkozva nagy türelemmel viselte el a 
vértanú  halált.

Leghevesebb üldözői voltak még a keresztyéneknek 
Deeius és Diokleciánus császárok.

Az Istennek jótetszése 
Éltem zsinórmértéke;
Az ő szent és bölcs végzése 
Lelkemnek üdvössége.

Bármit küld rám kegyes Atyám, 
Mind csak javamra válik 
Benne bízom, ragaszkodom.
Ő hozzá mind halálig. (562.)

67. §. A keresztyén vallás terjedése.

A keresztyének üldöztetése Aagy Konstantin római 
császár uralkodása a la tt szűnt meg.

N agy Konstantin eleinte maga is pogány volt. Midőn 
vetélytársa M axentius ellen háborúba indult, egyszerre 
csak az égen egy fényes keresztet látott, e felirattal: 
,,E jelben győzni fogsz!“ Ekkor megfogadta, hogyha 
az ellenséget legyőzi, maga is keresztyénné lesz és a ke
resztyén vallást teszi uralkodóvá birodalm ában. Vetély- 
társát és seregét csakugyan le is győzte. (Kr. u. 312.) 
Erre Nagy K onstantin keresztyén papokat és tan ítókat 
hozatott országába és megparancsolta, hogy a keresz
tyén ünnepeket kell megünnepelni. (323.) A császári 
székhelyet Rómából Bizánc- városába helyezte át. me
lyet nevéről Konstantinápolynak neveztek el. Ez lett 
később székhelyévé a keleti keresztyén egyház fejének, 
a konstantinápolyi pátriárkának is.

N agy Konstantin, a keresztyéneket, a 323-ik évben 
gyűlésre hívta össze Nieea városába. Nagy Konstantin
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utódai mind hű keresztyének voltak, kivéve a hite- 
hagyó Julián  császárt, aki a pogány vallásra újból visz- 
szatért. de legyőzték, a csatában maga is elesett s utolsó 
szavai voltak: „Mégis győztél G alileai!“

Európa többi nemzetei is keresztyénekké lettek: 
így a  németeket 720 körül az angolszász eredetű Wien
fried (vagy latinos néven Bonifácius), — kit méltán a 
„németek apostolának” m ondanak, — térítette a  keresz
tyén hitre. Svédországban és Dániában Ansgár, az 
„északi népek apostola“ (f  865): a bolgároknál, cse
heknél, morváknál pedig Cirill és Methodius ( f  890) 
testvérpár volt a  hittérítő.

Hogyne dicsérném az Istent Zengedező énekkel,
Ki dolgában oly bölcs, oly szent És jót tesz mindenekkel,
Ő minden áldások Atyja, Csupa jóság, szeretet 
Ki engem bölcsen vezet És hű szívét hozzám hajt ja.

Minden elhagy, elfeled,
Isten végnélkül szeret. (7.)

68. §. A magyarok ősvallása. A keresztyénség elterje
dése a magyaroknál.

Midőn a magyarok, a 896-ik évben, mostani hazá
ju k a t elfoglalták, még pogányok voltak, de nem bál
ványim ádók. H ittek  egy fő Istenben, aki lélek és akit 
„Teremtőnek“, „Hadúrnak“, „Magyarok Istenének" 
neveztek el. E mellett hittek egy gonosz lélekben, aki 
„ördög“, vagy „Ármány“ nevet viselt. Ezenkívül hittek 
egyéb jó és rossz szellemekben, tündérekben és bo
szorkányokba]!. Hegyek tetején , erdők szélén, avagy 
források mentén Istenüknek állatokat, leginkább fehér 
lovakat áldoztak. Papjaik, k ike t táltosoknak hívtak, a 
leölt állatok beleiből jósoltak. H ittek a lélek halhatat
lanságában, ép azért az e lhuny t vitéz mellé, annak lo
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vát. hű ebét. fegyverét és nyergét is eltemették. Iiogy 
azokat a túlvilágon használhassa. Az elhaltak felett ha
lotti tort ültek s a holttestet elégették, avagy források 
mellé, dombok alá temették.

A m agyaroknál, a keresztyénség első. határozott 
nyomára a 952-ik év körül akadunk. Bulcsú és Gyula 
magyar fejedelm ek, kik K onstantinápolyban hosszabb 
ideig tartózkodtak, itt megismerkedtek a keresztyén 
vallással, azt megkedvelték és maguk is megkeresztel- 
kedtek. Mikor pedig visszatértek, egy Hierotheusz nevű 
papot is hoztak magukkal, ki a keresztyénséget Gyula 
fejedelem székhelyén, a mai G yulafehérvár környékén 
terjesztette.

Géza fejedelem  (972—997), ki G yulának keresztyén 
vallásit leányát. Saroltát, vette feleségül, szívesen hajlott 
a  keresztyénség felé. Midőn pedig I. Ottó ném et császár
ra l békés szövetséget kötött, kérésére a német császár 
Piligrin passaui püspök által több papot és szerzetest 
küldött M agyarországba, kik az evangéliumot hirdették. 
A magyarok megtérítésén buzgólkodott ez időben Albert 
prágai érsek is. Géza több keresztyén templomot is ép ít
tetett, másrészt azonban pogány módon is áldozott, azt 
gondolván, elég gazdag ő ahhoz, hogy m indkettőt meg
tehesse. 994-ben fiát megkereszteltette, ki István nevet 
nyert a keresztségben.

István (mint fejedelem 997 1000: mint király 1000—
1058), — kit Szent Istvánnak: is elneveztek. — szívvel- 
lélekkel keresztyén volt s m indent elkövetett, hogy a 
m agyar népet is kereszty énné tegy e. Nemet- és Olasz
országból papokat hozatott, k ik  a népet taníto tták . A 
pogány áldozást megtiltotta, a keresztyén rabszolgákat 
szabadon bocsátotta, és alattvalóinak megparancsolta, 
hogy keresztelkedjenek meg.

A somogyi részeken és a Dráva mellékén lakó po
gány magy arok azonban nem engedelmeskedtek a pa-
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rancsnak, sőt egy Koppány nevű tö rzsi önök vezérlete 
a la tt fegyvert fogtak István és a keresztyén ség ellen. 
István seregei azonban a lázadókat leverték és java i
kat elkobozták. (999)\

István ezen győzelem után, m int egy apostol, m aga 
já r ta  be az országot, lelkesített és a keresztyénségnek 
számos hívet szerzett. Tíz püspökségei is alapított, sok 
kolostort, iskolát építtetett és ellátta  ezeket gazdag fel
szereléssel és javadalom mal. A hit javításban buzgó 
segítőtársa volt felesége, a bajo r k irá ly  leánya Gizella, 
továbbá különösen Gellert Csanádi püspök.

István egyházi intézkedéseit 11. Szilveszter pápa is 
jóváhagyta és elküldte neki a kért királyi koronát (a 
k irály i korona M agyarország függetlenségét jelzi), sőt 
elismerése jeléül m egajándékozta őt az apostoli címmel 
és kettős kereszttel is. István a koronával az 1000-ik év
ben aug. 15-én m egkoronáztatta m agát és így le tt ő a 
m agyarok első apostoli királya. István király névnap
já t aug. 20-ált, m int nemzeti ünnepet, a magyarok or
szágszerte megünneplik.

István király  halála u tán  a  pogány magyarok közül 
többen ú jra  fellázadtak a keresztvénség ellen. E kkor 
halt vértanú halált Gellert püspök is. k it a róla elneve
zett budai „Gellérthegy“-ről taszíto ttak  le. A lázadó
kat azonban csakham ar leverték. A pogányság utolsó 
m aradványait 7. László k irá lyunk  (1077—109v) té ríte tte  
a keresztyén vallásra.

A keresztyénség elterjedése jó hatással volt a  m a
gyar nemzetre. Rossz szokásait elhagyta. Eddigi külföldi 
hadjárataival, harcias kaland jaival felhagyott s letele
pülve, hozzálátott a békés földműveléshez és ipari 
munkához.

A keresztyén M agyarországot, a  keleti tö rök-tatár 
pogánynépek később sokszor m egtám adták. A m agyar 
azonban, habár küzdelemmel és véráldozattal is, de
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69. §. A keresztyén egyház megromlása.

A keresztyénség elterjedésével a  keresztyének nem 
m aradtak meg ama egyszerűségben és tisztaságban, 
am elyben az első keresztyének voltak. A Krisztus evan
gélium ának tanításától eltértek és hamis tanok csúsztak 
be az egyházba.

A templomokat képekkel, ereklyékkel és szobrokkal 
díszítették. Krisztus mellett a szentekhez, különösen 
Szűz M áriához im ádkoztak s azt h ív ták  segítségül.

Istentiszteletüknél behozták a la tin  nyelvű misét. Az 
úrvacsorát egy szín alatt, vagyis csak a  kenyeret szolgál
ták  ki. Behozták a papnőtlenséget, fülbegyónást, búcsú
járást, böjtölést. A népnek pedig m egtiltották a szentírás 
olvasását.

Voltak olyanok, ak ik  azt hitték, örök üdvösséget 
nyernek, ha a világtól, emberektől távol pusztákban, 
erdőben, barlangokban laknak  és testüket sanyargatva 
folytonos imádkozással és m unkátlansággal töltik el 
életüket. Ezek voltak a  remeték, akikből a  férfi (bará
tok) és a  női (apácák) szerzetes zárdák  keletkeztek.

A keresztyéneknek későbben külön lelkitanítóik, 
papjaik voltak, akik a néppel (laikus) szemben külön 
papirendet (klérus) alkottak. A papok idővel nagy h a
talom ra te ttek  szert. E mellett a városi papok — akik  
m agukat püspököknek nevezték és a falusi papokat le
nézték, — az elsőségért és a világi uralom ért versenyez
tek egymással. Míg végre a keresztyén egyház két részre

visszaverte őket s ezáltal megvédte a nyugoti keresztyén 
országokat így pl. A usztriát és Németországot is
Népek hatalmas Istene, 
Nemzeteknek egész serege, 
Dicsőíti szent nevedet. 
Lakhelyet nekik te adtál,
S hogy azt szeressék te oltottál

Szívükbe honszeretetet.
Nekünk is e hazát 
Lakhelyül te adád,
Őseinket te vezetted, Segítetted, 
Szent hitedre térítetted. (501.)
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szakadt: a nyugati és keleti egyházra (1054). S ezek nem 
a K risztust ismerték el az egyház egyedüli fejéül, hanem 
a nyugati egyház a romai pápát, a keleti egyház pedig a 
konstantinápolyi pátriárkát.

A római pápák  idővel nagy hatalom ra tettek szert 
és a királyok és császárok felett is uralkodni akartak. 
Aki nekik nem engedelmeskedett, azt kiátkozták, (pl. 
IY. Henrik német császárt.) A pápák  között leghatal
masabb volt: VII. Gergely (1073—1085), ki megtiltotta 
pap ja inak  a házasságot és III. Ince (1198— 1216), ki el
rendelte a fiilbegyónást. U tánuk a pápai hatalom h a
nyatlásnak  indult.

A pápaság hatalm a idejében voltak a keresztes 
háborúk is, m elyeknek az volt a  célja, hogy Jeruzsá
lem et s az egész Szentföldet a pogány törököktől elfog
la lják . A keresztes háborúk vezérei voltak többek közt: 
Bouillon Gottfried (1098) lotharingiai herceg és II. 
Endre (1217) m agyar király is. A keresztes háborúk 
sikerre nem vezettek, sőt nagyon rossz hatásuk  volt, m ert 
az  onnét visszatérők, sok ereklyét és babonát hoztak be 
az országba, am ely szintén hozzájáru lt ahhoz, hogy a 
keresztyén egyház megromlott.

70. §. A reformáció előharcosai.
Az isteni gondviselés tám asztott egyes férfiakat, 

ak ik  a  megromlott keresztyén egyházat eredeti evangé- 
liomi tisztaságába visszaállítani igyekeztek. Ezek voltak 
a  reformáció, vagy hit javítás előharcosai, u. m.: W ald 
Péter Franciaországban, W iklef János Angolországban 
és Húsz János Csehországban.

Ezeknek azonban bár nagy szám ban voltak köve
tőik, nem sikerült az egyházat a  hamis tanoktól megtisz
títan i, mert a  h itjav ítás ellenségei fegyveres erővel 
nyom ták el őket. Magát Húsz Jánost K onstanzban m ág
ly á n  égették el.
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71. 8. L u ther Márton és a reformáció.

Ama Istentől kiválasztott jeles férfiú, aki a keresz
tyén egyházat a hamis tanoktól megtisztította és a ke
resztyén vallást eredeti evangéliumi egyszerűségébe visz- •» 
szaállította (reformálta). Luther Miírton volt.

Luther Márton született 148?. nov. 10-én Német
ország Lisi eben városában. Atyja Luther János szegény
sorsú. istenfélő bányász volt.

A kis Luther Márton szegény tanulók  m ódjára úgy  
kereste meg kenyerét, hogy házról-házra járva im ád
kozott és vallásos énekeket énekelt. Egy gazdag keres
kedő nejének, K ottánénak. annyira megtetszett L u ther 
szívből fakadó éneke, hogy őt magához vette és isko
láztatta.

Szülői azt akarták , hogy ügyvéd legyen és m ajdan
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családot alapítson. Luther szívét és lelkét m ár ifjú  ko
rában  komoly vallási kérdések foglalták el és Isten ir
galm a u tán  áhítozott. 18 éves korában az erfu rti egye
tem re került. Itt ta lá lt egy bibliát, melyet titkon elol
vasva elhatározta, hogy a papi p á lyára  lép. Ez elhatáro
zását csak siettette egy szomorú eset. Midőn egy alka
lommal legjobb bará tjával hazafelé indult, hirtelen zi
vatar tám adt s mellette b ará tjá t a  villám agyonsujtotta, 
L uther ekkor megfogadta, hogy Istennek szenteli egész 
életét, azért 1^05-ben az Ágoston szerzetesek közé vé
tette  fel magút. I tt folytonosan azon töprengett: „miként 
nyerhetném el a legnagyobb boldogságot: Istennek ke
gyelmét?!“ Ennek elérésére m indent megtett amit szer
zete szabályzata előírt. É jjel-nappal virrasztott, imád
kozott, bőjtölt, testét sanyargatta, de lelke nyugalm at 
nem talált. Pedig ha valam elyik a szerzetesek közül — 
am in t később m aga Luther m ondá — e külső jőcseleke
detek által elérhette volna Isten kegyelmét, úgy 8 bizo
nyosan azok közé tartozott volna. Midőn m ár-m ár két
ségbe esett s több napi virrasztás u tán  szobájában ájulva 
ta lá lták , egyik jóságos öreg szobatársa az apostoli h it
vallás III-ik h itágazatának eme szavával vigasztalta 
meg „hiszem a bűnök bocsánatát!“ Ekkor villant meg 
L u ther előtt a hit-nek nagy értéke s midőn a szentírás- 
ból a római levél I. rész 17-ik és III-ik  rész 24. és 28-ik 
versét elolvasta, ebből egészen megbizonyosodott, hogy 
„az igaz ember hitből él“, hogy Isten kegyelmét, bűne
ink  bocsánatát „ingyen egyedül a Jézus Krisztusban 
való hit által nyerhetjük el a törvény cselekedete nél
kül.“ Luther megtalálva lelkének nyugalm át még na
gyobb buzgósággal tanulm ányozta a szentírást.

1507-ben Bölcs Frigyes szász választófejedelem meg
hívására a w ittenbergi egyetem tanára lett. Luther mint 
ta n á r  és pap az evangéliom szerint préd ikált és nagy 
népszerűségnek örvendett.
Vértesi Z.: Vallástan 10
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1510-ben szerzete ügyében Rómába ment a pápához. 
Útközben és Róm ában fájdalom m al tapasztalta a nép és 
a  papok tudatlanságát, erkölcsi romlottságát és evan
gélium ellenes tanítását.

Mikor pedig X. Leó pápa egy Teízel nevű szerzetes 
á lta l bűnbocsátó cédulákat áru ita to tt — m elynek értel
mében aki ily cédulákat vesz, annak  bűneit a  pápa 
m egbocsátja — Luther ez ellen hevesen kikelt és a főpa

pokkal szépszerével meg akarta  szüntetni, de fárado
zása hiába való volt. Azért 1517. október 31-én (innét 
szám ítjuk  a reformáció kezdetét) a w ittenbergi vár
templom ajta já ra  kifüggesztett egy 95 tételből álló 
iratot. Ebben kim ondja, hogy vissza kell térni az eredeti 
evangéliumi keresztyén tanhoz és bizonyítja, hogy 
Krisztus az egyház egyedüli feje és a pápának nincs ha
talma a bűnöket megbocsátani, hanem egyedül Istennek.
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A 95 tétel egyes pontjai:

1. U runk és Mesterünk a Jézus Krisztus ezt mond
va: „Térjetek meg“ stb. ak arja , hogy a hívek egész 
élete megtérés legyen.

6. A pápa egy vétket sem bocsáthat meg, legfeljebb, 
kihirdeti és megerősíti, amit Isten  megbocsátott.

27. Hívságos emberi beszéd, hogy m ihelyt meg- 
csörren a ládába dobott garas, a lélek azonnal fel a 
mennybe röppen.

62. Az egyház igazi kincse az Isten dicsőségének és 
kegyelmének szent eoangélioma.

92. A nnakokáért el m indazokkal a prófétákkal, akik 
a Krisztus népének azt m ondják: Béke, béke és nincs 
béke.

93. Ellenben üdv mindazon prófétáknak, akik  azt 
m ondják a K risztus népének: Kereszt, kereszt és nincs 
kereszt.

94. Intsük a  keresztyéneket, hogy fe jüket a Krisz
tust kereszten, halálon és a poklokon át követni igye
kezzenek.
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95. És így inkább sok szorongatás közt jussanak a  
mennyországba, mintsem, hogy m agukat a békével al
ta tv a  elbízzák.

A 95 tétel tartalm a csakham ar elterjedt a nép kö
zött és Luthernek sok barátot szerzett. A pápa — látva, 
hogy ez ember veszedelmes lehet rá  nézve — L uthert egy 
pápai bullában az egyházból kiátkozta. Luther erre az 
átokbullát kivitte a város végére és sokak jelenlétében 
ott tüzet rakott és abba a pápai iratokat beledobta, 
m ondván: „Te, aki az Úr egyházát megszomorítottad, 
emésszen meg téged az örök tűz!“ Luther ezzel elszakadt 
a róm ai pápa egyházától s vele együtt sokan, úgy Né
metországban, m int más országokban is.

72. §. A vormsi, speieri és ágostai birodalmi gyűlés.

1521-ik évben V. Károly császár L uthert a  vormsi 
birodalm i gyűlésre idézte, hogy számot adjon tanairól. 
B arátai figyelmeztették, hogy ne menjen el Yormsba, 
m ert könnyen úgy járhat, m int Húsz: megégetik vagy 
kivégzik. Luther azonban bízva Istenben és ügye igaz
ságában, azt mondotta: „tia ellenségeim akkora tüzet 
raknának is, m ely Vittenbergtől Vormsig terjedne és 
annyi ördög volna is ott, mint zsindely a háztetőn, akkor 
is elmennék, hogy Krisztusról vallást tegyek. Ha Isten 
velem, ki lehet ellenem?!“

L uther tehát elment a vormsi birodalmi gyűlésre. És 
mikor itt arra  ak a rták  őt kényszeríteni, hogy tanait 
vonja vissza, így szólt: „Ha csak a szentírásból meg nem 
győzetem, mert én sem a pápáknak, sem a zsinatoknak 
nem hiszek, miután világos, hogy sokszor tévedtek s 
egymásnak ellenmondottak, nem. fogok és nem is aka
rok semmit visszavonni, mert nem tanácsos, hogy az 
ember lelkiismerete ellen cselekedjék. Itt állok, nem te
hetek különben, Isten engem úgy segéljen. Amen!“
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M indenki, aki ott volt, csodálkozott Luther bátor 
és nyílt feleletein. A császár azonban kimondotta a bi
rodalmi átkot.

E rettenetes átkot azonban nem hajto tták  végre. 
Barátja. Bölcs Frigyes szász választófejedelem ugyanis 
Luthert — ellenségei elől — Wartburg várába rejte tte  el.

Luther W artburg várában  is hasznosan töltötte el 
az időt. I tt  fejezte be a  bibliának német nyelőre fordí
tását, elkészítette a Nagy és Kis Kátét (1529. évben) és 
több egyházi énekeket írt.

Majd pedig a várból kiszabadulván, fo ly tatta a  hit
javítás m unkáját. A la tin  nyelvű misét eltörölte. Az 
úrvacsorát két szín a la tt szolgáltatta ki és azt tanította, 
hogy keresztyén hitünk és életünk szabályozója egyedül 
a szentírás.

1529-ik évben a császár a vallásügyek rendezése vé
gett Speier városába hívott össze gyűlést. I tt a többség
ben levő katholikusok azt a határozatot hozták, hogy a 
misét vissza kell állítani és egyáltalában vallás dolgában
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— a legközelebbi zsinatig — semmit változtatni nem 
szabad. Erre az evangélikusok protestáltak, azaz tilta 
koztak a rom. katli. többség ezen határozata ellen és 
kijelentették, hogy hit dolgában kiki lelkiismeretét kö
vesse. Ettőlfogva neveztetnek az evangélikusok protes
tánsoknak is.

1530-ban újabb birodalm i gyűlést hívtak össze 
Ágosta városába. Itt olvasták fel az evangélikusok hit- 
vallásukat, amelyről ágostai hitvallású evangélikusok
nak is neveztetnek.

A h itjav ítás m unkájában Luthernek legbuzgóbb se
gítője volt: Melanchton Fiilöp.

Reformációi ének.
Irta a 46-ik zsoltár a lap ján :  DR. LUTHER MÁRTON.

Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk; 
Ha ő velünk, ki ellenünk ? 
Az Ür a mi oltalmunk.
Az ős ellenség 
Most is üldöz még,
Nagy a serege 
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön
Erőnk magában mit sem-ér, 
Mi csak hamar elesnénk;
De küzd velünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérdezed: Ki az ?
Jézus Krisztus az,
Isten szent Fia,
Az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.

E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene,
Mi rajtunk nincs hatalma.
E világ Ura 
Gyűljön bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az ige porba dönti.
Az ige kőszállként megáll, 
Megszégyenül, kibántja: 
Velünk az Ür táborba száll. 
Szentlelkét ránk bocsátja. 
Kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk,
Mind elvehetik,
Mit ér ez ő nekik !
Mienk a menny örökre. (256.)

73. §. Luther házassága, családi élete és halála. 
Luther a házasságot — a biblia a lap ján  — Isten 

rendelésének tekintette és azt tartotta, hogy: „Isten 
igéje után nincs szebb és drágább kincs a földön, mint
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egy buldog családi élei.“ Pál apostollal azt tanította: 
„K épm utatók azok, akik tiltják  a házasságot!“ (I. fim. 
4, 1—5.)

(Míg a középkori keresztyén egyház egyfelől a há
zasságot megtette szentségnek, másfelől a VII. Gergely 
pápa által behozott coelibátusi rendelet a  papoknak, 
szerzeteseknek és apácáknak megtiltotta, hogy e szent-

jLUtlier e sk ü v ő je  Bóra Katalinnal.

ség szerint és szentségben éljenek. L uther azt mondta, 
nem állhat meg az. hogy a nőtlenségi fogadalommal 
(coelibátussal) nagyobb érdem eket lehet szerezni Isten 
előtt, mint a tisztességes házasélettel.)

Luiher reform átori gondja közepette eleinte a maga 
nősülésére nem is gondolt. 1524-ik évben még azt írja :
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„N em  gondolok arra , hogy feleséget vegyek, miután 
m indennap a ha lá lt várom, m ert hisz egy eretneket fe
nyegető ítélet függ felettem.“ 1525. július !3-án azonban 
—  Isten parancsának — „Nem jó  az embernek egyedül 
lenni és szülői régi óhajának is engedve, mégis meg
nősül. Egy szegény, de nemesi származású, vallásos és 
istenfélő hajadont Bóra Katalint vette el feleségül. Bóra 
K atalin  a nim bscheni apácakolostornak volt a  tagja, 
de  midőn Luther evangéliomi tanításáról értesült, 8 
társával együtt ő is otthagyta a  zárdái életet.

Luther házassága reform átori cselekedet volt, mert 
am it a  házasság tisztaságáról és boldogságáról tanított, 
a z t az életben meg is valósította és ezáltal is jó példát 
m utatott.

Luther családi élete — mivel őt hitvesével igazi lelki 
kötelék: a hit, szeretet és hűség kötötte össze — megelé
gedett és boldog volt. Hat kedves gyermekkel, három 
fiúval és három leánnyal áldotta meg őt a Gondviselés. 
G yerm ekei neve volt: János, Erzsébet, Magdolna, Már
ton, Pál és Margit. B ár gyermekei neveltetése nagy gon
dot okozott. Luther em iatt soha nem zúgolódott. A gyer
m eket nem tehernek, hanem Isten áldásának tekintette 
és azt mondta: „Gyermekéi többet érnek, mintha 
ugyanannyi birodalma volna.“ L uther gyermekeit vallá
sos szellemben, szeretettel párosult szigorúsággal ne
velte. Egyszer a kis János fia valam i rosszaságot köve
te tt el s avval bünte tte  meg, hogy három napig nem 
eresztette maga elé. 1 fiába kérlelték, szigorúságából nem 
engedett, sőt azt m ondta: „Inkább ne lássam gyermeke
met, sem minthogy rossz útra térjen!“ Máskor, ha  távol 
volt, szerető apai szívéből szép és tanulságos levelet írt 
gyermekeinek. Egy alkalommal ugyancsak a kis János 
fiának azt írta: „Kegyelem és békesség néked a Krisztus
ban, kedves fiacskám! örömmel hallom, hogy most jól 
viseled magadat, jól tanulsz és szorgalmasan imádkozol.
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Tégy is mindig így, fiacskám, ezután is. Ha majd haza
m egyek, szép vásárfiát viszek néked.“

Luther vittenbergi hajlékában  meg volt a pontos 
házirend. Luther m int családapa reggel összehívta liá- 
zanépét és házi áhítatot ta rto tt énekkel, imádsággal, 
zsoltár m agyarázattal; gyerm ekeit kikérdezte a tízparan
csolatból és Hiszekegyből. D élben és este szintén imád
koztak  és énekeltek. Luther m aga írta  a reggeli, esti és 
aszta li imát, am it mi is ism erünk és imádkozni szoktunk. 
L u ther szerette a vallásos zenét és éneket: lanton maga

Luther családja  körében.

is játszott és sok szép egyházi éneket írt. Háza népé
ből, barátai köréből még énekkart is alakított. Családja 
körében írta többek közt a „Mennyből jövök most hoz
zátok“ kezdetű szép karácsonyi éneket.

Luther és családja — bár maguk is a  megélhetés 
gondjaival küzdöttek — a szegényeket, koldusokat soha 
nem  bocsátották el üres kézzel, hanem ad tak  nékik jó
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szívvel abból, am ijük volt. Sok szegény diák ingyen 
élelmezést is n y ert asztaluknál.

Luther házát és családját mindvégig az Istenben 
bízó lélek, a jó kedély, szeretet, öröm és békesség hangja 
töltötte el. Itt a békés családi otthonban ta lált Luther 
pihenést, midőn a Krisztus evangéliumáért küzdve fá
radságos napi m unkájából haza jött s innét merített 
ú jabb  erőt és k ita rtás t a további küzdelemre. És mikor 
a  családi hajlékba bekopogtatott a kérlelhetetlen halál 
s két kedves gyerm ekét az egy éves Erzsébetet, m ajd a 
I3 éves Magdolnát elragadta és a vallás nagy reform á
tora, mint gyászoló apa. fájdalm as szívvel állott gyer
mekei koporsójánál, akkor is példát adott a  türelem re. 
Isten szent akara tában  m egnyugvásra mondván: „Uram, 
te vetted őket magadhoz, legyen meg a te akaratod!“

Luther házasságával m egalapítója lett az evangéli
kus papi családnak. Az evangélikus papi család tiszta 
erkölcse, családi szentélye m indenütt tiszteletet és meg
becsülést vívott ki magának. A protestáns papi család 
számos jeles em bert adott a hazának  és az emberiség
nek. A m agyarhoni protestáns papnők, mintaképei a 
m agyar nőnek és a  magyar édesanyának.

Luther élete utolsó éveiben betegeskedni kezdett. 
Többször így fohászkodott: „Elég immár! Uram vedd 
magadhoz lelkemet!“ 1546-ban a mansfeldi grófok vi
tás perüknek elintézése végett L uthert Eislebenbe hív
ták. Luther betegen is kész em bertársain segíteni. El
utazott Eislebenbe s nagy fáradsággal sikerült a grófok 
közt az egyességet helyreállítani. Vissza m ár azonban 
nem tudott utazni, a betegség ágyba döntötte, ma jd k í
vánságára két lelkész kiosztotta néki az úrvacsorát. 
Egyik bará tja  Jusztus Jónás odahajolt a beteg L uther
hez s fennhangon kérdezte: „Tisztelendő atyám , kész 
vagy-e megmaradni a Krisztus és azon tanok mellett, 
am iket hirdettél?“ És Luther hallhatóan felelt: ..Igen.“
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Ezután elszenderült s 1546. feb ruár 18-án csütörtöki 
napon, reggel 2—5 óra között 63 éves korában nemes 
szíve végleg megszűnt dobogni. O tt halt meg ahol szü
letett. Holttestét a vittenbergi vártem plom ban temették 
el. Végrendeletében — m elynek eredetije magyarhoni 
evang. egyetemes egyházunk b irtokában van — vagyon
k á já t hű feleségének hagyta, m ert ezzel az t akarta, 
hogy a  gyermekek őt tovább is megbecsüljék és néki en
ged elmesked jenek.

Luther címere az u. n. „Luther rózsa“ volt kék mező
ben fehér rózsa, benne egy piros szív s ennek közepében 
egy fekete kereszt s jelentősége az volt: „Keresztyén szív 
rózsák közt jár, ha a kereszt tövében áll.“

L uther rózsa

74. §. Zwingli és Kálvin reformátorok.
Míg Németországban L uther volt a h itjav ító , addig 

Svaiéban Zroingli Ulrik és Kálvin János reformátorok 
vitték  d iadalra a hitjavítást. *

Zwingli Ulrik csak két hónappal született későbben, 
m int Luther, Zwingli, m int zürichi lelkész, szintén a 
bűnbocsátó cédulák áru ita tása  ellen kelt ki, amelyeket 
o tt egy Sámson szerzetes áru lt. P rédikációjában elítélte 
a búcsújárást, Mária im ádást és azt hirdette, hogy Krisz
tus az egyedüli közbenjáró Istennél. Eltörölte a latin 
nyelvű misét és az úrvacsorát két szín a la tt szolgál
ta tta  ki.

Kálvin János született 1509-ben Novónban, Francia- 
országban. Párisban tanu lt, m ajd Genfbe kerü lt lelkész-
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nek. Kálvin a genfi templomokból eltávolította a  képe
ket, szobrokat, sőt az oltárokat is és a népet az első ke
resztyének szigorú erkölcsös életm ódjára szoktatta. Ta
n ításá t a ..Keresztyén hitben való oktatás“ c. m unkájá
b an  írta  meg. K álvin evangéliomszerű tanítása elterjedt 
nem csak Svaiéban, hanem Angolországban, H ollandiá
b an  és Magyarországon is. Követői reformátusoknak 
neveztetnek.

Református egyházi ének a 90-ik zsoltár alapján.
Te benned bíztunk eleitől fogva,
Uram téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltának,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva;
Te voltál és te vagy erős Isten 
És te megmaradsz minden időben.
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75. §. A harm incéves háború . G usztáv Adolf.
11. Ferdinánd király (1617—1637), a protestánsokat 

teljesen ki a k a rta  irtani. T rón já t am a megdöbbentő 
jelszóval foglalta el: „Inkább akarok egy elpusztított, 
m int egy eretnek ország fejedelme lenni!“ M indjárt 
uralkodása kezdetén a csehek vallásszabadság-levelét 
széttépte és ezzel megkezdődött a harminc évig tartó val
lásháború.

Az utána következő k irá ly  III. Ferdinánd (1637— 
1657) a német protestánsokat is k iakarta  irtani, azért 
nagy sereggel Németországba hatolt. I tt sok falu t elpusz
títo tt prot. templomokkal és iskolákkal együtt.

Az Isteni gondviselés azonban Gusztáv Adolf svéd 
királyt kü ld te  a németországi protestánsok segélyére. 
Gusztáv Adolf „Ne csüggedj el kicsiny sereg“ kezdetű 
csatadallal indult csapataival hitsorsosai védelmére és az
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ellenség seregeit legyőzte. Maga a k irály  ugyan Lützen- 
nél (1632. nov. 6-án) elesett, de seregei tovább folytatták  
a harcot és megkötötték 1648-ban a  mestfaliai békét, 
mely úgy az evangélikusoknak, m int a  reform átusoknak 
a  katholiknsokkal egyenlő polgári és vallásszabadságot 
biztosított.

G usztáv Adolf emlékére a lak íto tták  Németország
ban a  Gusztáv Adolf egyletet, mely prot. templomokat 
és iskolákat állít fel és segélyez.

A Gusztáv Adolf egylet m in tá jára  alakult meg ná
lunk  a „Magyarhoni evangélikus egyetemes gyáminté
zet“, melynek célja, szegény evangélikus templomok és 
iskolák segélyezése.

Gusztáv Adolf csatadala.

Ne csüggedj el kicsiny sereg, 
Szívedet ne rémítse meg 
Sok ádáz ellenséged.
Bár dühük ellened fordul 
S te félsz és könnyed kicsordul: 
Nem árthatnak teneked.

Bízzál, ügyed az Istené.
Ne félj, hogy porba ejtené 
Drágán szerzett egyházát!
Majd rendel Gedeont melléd,
Ki vészben, viharban megvéd 
Téged s evangéljomát.

Él az Ur s áll. ígérete,
Ördög s világ minden csele 
Megszégyenül mirajtunk.
Isten velünk s mi ővele,
Nagy az Istennek ereje, 
Győzelmet kell aratnunk.

Erre segélj, mi Krisztusunk, 
Mivel mi csak benned bízunk, 
Segélj szent neved által;
S mi, hű nyájad akkor neked 
Vígan mondunk dicséretet 
örök hálaadással. (259.)



Ötödik é s  hatodik oszt. ev. vallás tananyaga. 
M ásodik évben .

XXII. A sze n tsé g ek rő l

A szentség m egállapításához három lényeges tu la j
donság szükséges: 1. Krisztus rendelése, 2. látható jegy 
és 3. a látható jegy alatt egy láthatatlan jegy (az Isten
nek kegyelme). A szentségek tehát oly egyházi szent 
cselekvények, melyeket K risztus rendelt s am elyből lá t
ható jegy alatt, lá thatatlan  jegyet: Isten kegyelmének 
a jándékát nyerjük  el.

N ekünk evangélikusoknak két szentségünk van:
I. a keresztség és II. az úrvacsora.

I. K eresztség.

A keresztségnél a lá tható  jegy: a víz, a lá thata tlan  
jegy: Isten bűnbocsátó kegyelme, Krisztus rendelése pe
dig így hangzik: „Menjetek el mind e széles világra 
tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel
vén őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik üdvözíti, aki 
nem hiszen elkárhozik.“ (Máté 28. 19: Luk. 16, 16.)

A keresztség az újjászületés fürdője. A keresztség 
álta l felvétetünk  a keresztyén egyházba, ahol a hit 
álta l elnyerjük Isten kegyelm ét s bűneink bocsánatát. 
Minél korábban, minél fiatalabb korban történik  a ke
resztség' felvétele, annál jobb. — Az idejében elvetett 
mag a puha, jó ta la jban  lá thata tlanu l is gyorsan kicsí
rázik és fejlődésnek indul, éppenúgy a keresztségnek,
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mint Isten kegyelmének és Szentlelkének drága éltető- 
m agvát minél korábban elhelyezzük a  gyermeki szí
vekbe, annál ham arább megfogamzik s kellő gondozás 
és felügyelet mellett az újjászületésnek és megtérésnek,, 
annál szebb gyümölcseit termi.

Az ev. keresztyén szülők gyerm ekeiket korán, szü
letésük u tán  p á r nap m úlva m ár megkereszteltetik. A 
kisdedek megkereszteltetése elejétől fogva már régóta 
meg Arolt a  keresztyéneknél.

Amikor a  keresztyén egyház pünkösdkor megala
kult, Péter apostol így prédikált: „Térjetek meg és ke- 
resztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus ne
vében, a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent
lélek ajáindékát. Mert nektek lett az Ígéret és a ti gyer
mekeiteknek.“ (Ap. Csel. 2, 38—39.) Az Apostolok Cse
lekedeteinek 10-ik része szerint Péter apostol a  pogány 
Kornéliust egész házanépévél — tehát úgy felnőttekkel, 
m int gyerm ekekkel — együtt megkeresztelte. A kisde
deket a keresztségtől azért sem szabad eltiltani, mert 
Jézus Máté ev.-nak 19-ik részében azt m ondotta: „En
gedjétek, hogy a kisdedek énhozzám jöjjenek és meg 
ne tiltsátok őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa.“ 
Felnőtteket csak akkor keresztelünk meg, ha  nem ke
resztyének pl. pogányok, Aragv zsidók térnek  á t hoz
zánk. Más keresztyén egyházból a mi egyházunkba 
áttérőt, m iután az már meg van  keresztelkedve, újból 
nem kereszteljük meg. A keresztség szentség, amit 
megismételni nem szabad és nem is szükséges.

A keresztelésnél a gyermek keresztnevet kap. A 
keresztelés úgy megy végbe, hogy a lelkész a  gyermek 
nevét mondva, ennek fejét leönti kis vízzel és így szól: 
„Én keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szent
lélek Istennek nevében!“ A keresztelés tehát nem puszta 
víz, hanem Isten igéjével egyesült víz. Csak az Isten 
igéjével egyesült víznek van bűnbocsátó és újjáterem tő-
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csodás ereje. Amint a víz lemossa a szennyet a testről, 
úgy az Isten igéjével egyesült víz lemossa a bűnt, a 
megkeresztelt leikéről s fehérre mossa azt a Krisztus 
vére által.

Mivel a kis gyerm ekek keresztségkor még beszélni 
nem tudnak, a keresztszülök tesznek helyettük fogadást, 
hogy a megkeresztelt gyerm eket a keresztyén vallásban 
fogják felnevelni. Későbben a gyerm ekek e fogadást és 
hitvallást a konfirmáció alkalm ával személyesen is meg
ú jítják  és megerősítik.

Keresztelési ének.

Dallam: Ki d o lgá t... Choralk. 139— l-U. sz.

Én meg vagyok keresztelkedve,
Velem van Isten kegyelme:
Így szól ajkam nagy örvendezve,
Ha nyom az élet keresztje 
örvendek a keresztségnek:
S nincs vége az örvendésnek.

Én meg vagyok keresztelkedve, 
Én kaptam a legszebb ruhát, 
Melyben bárhol is megjelenve, 
Elnyerem az Ég áldását, 
jézus vére a váltságom,
A keresztség ájulásom.

Én meg vagyok keresztelkedve, 
Ha meghalok a sír nem bánt, 
Tudom, hogy Istennél a mennybe, 
Találok én egy szebb hazát, 
Halálom után elnyerem 
Üdvöm és örök életein.

(V. Z. Kis ének. 40.)

Konfirmációi ének.

Ma újra hűséget fogadok,
Jézus a keresztyénségben,
Hogy szent hitemben megmaradok 
S nevelkedem kegyességben; 
Szentlelkedet buzgón kérem, 
Legyen mindvégig vezérem. (303.)

Vértesi Z.: Vallástan 11
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11. Ürvacsora.
Az úrvacsora Isten bűnbocsátó kegyelmének záloga. 

Az úrvacsorában a  Krisztus testét és vérét az ostya (ko- 
vásztalan  kenyér) és bor képében valósággal vesszük; a 
hívek üdvükre, a hitetlenek kárhozatukra.

Az úrvacsorában a látható jegy: a kenyér és bor; 
a lá thata tlan : Isten bűnbocsátó kegyelme.

Az úrvacsorát Krisztus U runk halála előtti napon, 
nagycsütörtök estéjén rendelte. A mi U runk Jézus Krisz
tus azon éjszakán, am elyen elárulták, véve a  kenyeret, 
megáldá, megszegő és az ő tan ítványainak  adá, ezt 
mondván: „vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely 
ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékeze
temre“. Ilasonlóképen. m iután vacsoráit volna, vévé a 
poharat és hálákat adván adá nékiek ezt mondván: 
„Igyatok ebből mindnyájan, e pohár amaz újszövetség 
az én véremben, mely tiérettetek és sokakért kiontatik 
bűnöknek bocsánatára, ezt cselekedjétek valamennyi
szer iandjátok az én emlékezetemre.“ (Luk. 22, 19—20.)

N álunk evangélikusoknál az úrvacsora alkalm ával 
kiosztatik az ostya (kovásztalan kenyér) és a bor is. 
mert Jézus parancsolta: „Vegyétek és e g y é te k ...  és 
igyatok ebből mindnyájan“. (Máté 26, 27.) — Kovász
talan kenyeret vagy ostyát, azért veszünk az úrvacso
rában. m ert Jézus is kovásztalan kenyeret evett, mikor 
utólszor vacsoráit tanítványaival.

Az úrvacsorával való élésnek az a  haszna van, hogy 
Isten a hívőknek bűnbocsánatot, földi életükben békes
séget és haláluk u tán  örökéletet ad. Az úrvacsorával 
m indannyiszor kell élnünk, valahányszor lelkűnkben 
annak szükségét érezzük és erre az ünnepek alkalm á
val alkalom  adatik.

Az úrvacsora rendszerint a íőiinnepek alkalm ával a 
templom ban osztatik ki, rendkívüli esetben azonban a 
betegek kívánságára m agánházban, vagy kórházban is 
kiosztatik.
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Az úrvacsorával való élést megelőzi a gyónás, 
vagyis a bűn általános és nem névszerint való bevallása. 
A gyónók ugyanis ama kérdésre: „Valljátok-e maga
tokat bűnösöknek?“ ny íltan  azt felelik: „Igenis vall
ju k “ és m egfogadják, hogy bűneiket elhagyják és a jó 
ú tra  térnek.

Az úrvacsorát a hívők üdvösségükre, a hitetlenek 
pedig örök kárhozatukra veszik. Pál apostol ugyanis 
így szól a korinthusi levélben: „Próbálja meg azért az 
ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy  
igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és 
iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem  
becsüli meg az Urunk testét“. (I. Kor. 11, 28).

B űnbánati ének.
Óh én bűnös, jajj mit tegyek?
Hová hajtsam fejemet,
Nagy kő nyomja lelkemet,
Bűnöm kínoz, hova legyek?
Jézus te vagy vigaszom,
Jézusomat nem hagyom. (332.)

XX111. K ülönféle va llás fe lek ezefek  é s  az ők el 
e lvá lasztó  tanok.

A legnevezetesebb és legelterjedtebb vallások a I. 
Pogány vallás. II. Zsidó vallás, III. Mohamedán vallás és 
IV. Keresztyén vallás.

I. P o g á n y  v a 11 á s. A pogányok több Istent, te
remtett dolgokat és lényeket imádnak, p l.: a napot, hol
dat, tüzet, állatokat. Bálványimádóknak is nevezzük 
őket. E urópában  pogányok nincsenek, de Ázsiában 
A frikában és A usztráliában nagyon el vannak terjedve. 
Lélekszámúk kb. 800 millió.

A pogányok megtérítésére hittérítőket vagy missi- 
onárusokat kü ld  ki a keresztyén egyház.
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II. Z s i cl ó v a l l á s .  A zsidók egy Istent im ádnak, 
akit Jehovának neveznek. Jehovát csak az ő Is tenük 
nek ta rtják . Vallásuk alap ító ja  és főprófétájuk  Mózes. 
Istentiszteletük külső szertartásokban nyilvánul. A 
szombat napot ünneplik  meg. Vallási szentkönyvük 
az Ószövetség, különösen pedig ennek későbbi m agya
rázata, a Talmiul. Az évek számát a világteremtéstől 
szám ítják. Lélekszám úk 14 millió.

III. M o h a m e d á n  v a l l á s .  A mohamedánok 
azt tan ítják , hogy: egy az Isten, Allah és főprófécajuk 
Mohamed. Főerénynek ta rtják  a böjtöt, a Mekka felé 
imádkozást, búcsújárást és azt hiszik, hogy Isten min
denki sorsát előre elrendeli és ezen isteni végzésen, vagy 
fátumon senkisem változtathat. Az embernek tehát 
szabad akara ta  nincs. Ü nnepnapjuk a péntek. Vallási 
szentkönyvük a Korán. Az időt Mohamednek M ekkából 
Medinába való menekülése idejétől, Kr. u. 622-ik évtől, 
szám ítják. Lélekszám úk kb. 200 millió.

IV. A k e r e s z t y é n  v a l l á s .  A keresztyén val
lás alapítója az Tr Jézus krisztus. A keresztyén szó a 
„Krisztus“ névből szárm azik. A keresztyének főtanítása: 
egy az Isten, aki a világot teremtette és aki m ind
nyájunknak szerető mennyei Atyja. Főparancsolatuk: 
„Szeresd az Istent és felebarátodat, mint önmagadat.“

A keresztyén vallás a legtökéletesebb vallás, m ert 
Isten ebben a legtökéletesebben kijelentette magát az ő 
egyszülött fia a Jézus Krisztus által (fstenfiúság vallása) 
és a hívő embernek a földön békességet, a halál után 
pedig örök életet és üdvösséget ad.

Heti ünnepnapjuk a vasárnap. Vallási szentkönyvük 
a Biblia vagy Szentírás. Az éveket Krisztus születésé
től fogva szám ítják. Az összes keresztyének lélekszámú 
kb. 550 millió.

A keresztyének tanítása nem teljesen egyforma.



A zért névleg is megkülönböztetik m agukat egymástól 
és külön vallásfelekezeteket, egyházat képeznek. 

így a keresztyén Daliáshoz tartozik: 1. az evangélikus,
2. református, 3. római katholikus, 4. görögkeleti egye
sült, 5. görögkeleti nem egyesült, 6. unitárius, 7. meto
dista, 8. baptista, 9. nazarénus egyház.

i .  Az evangélikus egyház tana.
Az evangélikus egyház azt tanítja, hogy:
A hitigazságok forrása egyedül a szentírás. Ennél

fogva elvet minden olyan tant, ami a  szentírással, a 
Krisztus evangéliumával ellenkezik. A szentírás, vagy* 
biblia olvasását és tanu lását mindenkitől megköveteli.

A z egyház egyedüli feje Jézus Krisztus. Pál apostol 
is így szól: ..nincs más név, amely által m egtartatunk, 
mint Krisztus neve‘\  (Ap. 4. 12.)

Egyedüli közbenjáró Isten és emberek között Krisz 
tus, ki megmondotta: „Én vagyok az élt. az igazság és 
az élet. senki nem m ehet az Atyához hanem  csak én 
általam ”. (Máriát és a szenteket tehát nem kell segít
ségül hívni s hozzájuk imádkozni.) (Ján. 14. 6.)

!z ember megigazul Isten ingyen kegyelméből 
egyedid a Jézus Krisztusban való hit által. (Róni. 1, 17;
3. 28.)

Két szentség van: a keresztség és az úrvacsora, mert 
Jézus csak e kettőt rendelte el.

Az úrvacsorát két szín alatt kell kiszolgáltatni.
A z úrvacsorában a Krisztus testét és vérét az ostya 

(kovásztalan kenyér) é.s bor képében valósággal vesszük; 
a hívek üdvükre, a hitetlenek kárhozatukra.

Az istentisztelet központja az igehirdetés.
Az istentiszteletet olyan nyelven kell tartani, ame

lyet a hívek megértenek.
A latin nyelvű misét, étiényegüléstant. fülbegyó- 

nást. papnőtlenséget, tisztítótüzet (purgatórinm ), testi
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böjtölést, búcsújárást és mindazon tanokat, am elyek a 
szentírással ellenkeznek, az evangélikus egyház elvet.

Az evangélikusok lélekszámú kb. 80 millió és pe
dig Magyarországon IV2 (Csonkám. y2j millió), Svéd
országban (hol m inden 1000 lélekből 980 ev. valláséi) 
5 1 / 2 ', Norvégiában 2Vfe, D ániában 3, Németországban 40, 
A m erikában 3, a  magyarokkal rokon Finn és Észt
országban 4 ) / 2  millió stb. A világ összes protestánsainak 
lélekszámú kb. 210 millió.

2. A reform átus egyház tana.

A ' reform átus egyház tan ítása  majdnem teljesen 
megegyezik az evangélikus egyház tanításával. Főké
pen az úrvacsorái tanban térnek  el egymástól. A re
form átus egyház ugyanis azt tan ítja , hogy: az úrvacso
rában a Krisztus testét és vérét szellemileg veszik és 
csak a hívők.

Az úrvacsora alkalm ával a reform átusok kovászos, 
az evangélikusok pedig kovásztalan kenyeret (ostyát) 
vesznek.

Az evangélikusokat és reform átusokat együtt protes
tánsoknak nevezzük.

A ref. lélekszám a Magyarországon 2% millió (Csőn- 
kam agyarországon IV2  millió) s hazánkon kívül leg
inkább Angliában, Amerikában, Svájcban és Hollan
diában vannak elterjedve.

3. A róm ai katholikus egyház tana.

A római katholikus egyház tanítása sokban eltér az 
evangélikus egyház tanításától.

A római katli. egyház azt tanítja, hogy:
A hitigazságok forrása a szentíráson kívül a  száj- 

hagyomány és a pápák rencleletei.



167

A szentírást a népnek (laikusnak) olvasni és ta 
nulni nem szabad.

Az egyház látható feje a  római pápa, aki szent és 
csalhatatlan.

K özbenjáró Krisztuson kívül különösen Szűz Mária 
és a Szentek, akiket im áikban segítségül kell hívni.

M egigazuhink leginkább az u. n. jócselekedetek 
által, melyek pl.: bojt, búcsú járás, stb.

Hét szentség van, u. m. keresztség, úrvacsora, bér
málás. gyónás, egyházirend. házasság és az utolsó 
kenet.

Az úrvacsorát a népnek (laikusnak) csak egy szín 
alatt, vagyis csak az ostyában kell kiszolgáltatni.

Az úrvacsorában az ostya és a bor a papi áldás 
következtében Krisztus valóságos testévé és vérévé lé
nyegül át, úgy, hogy a megáldott ostya mint Krisztus 
teste imádandó.

A gyónásnál a bűnöket m indenkinek kiilön-külön 
a pap fülébe kell felsorolni (fülbegyónás).

A megholt hívők lelkei előbb a  tisztítótűzbe (pur- 
gatórium) ju tn ak  és ha a bűntől megtisztultak, csak az
után a m ennyországba. (A temetés u tán  a r. kath.-ok 
azért m ondatnak a plébánosokkal miséket, hogy a 
megholt lelke mielőbb kiszabaduljon a purgatórium ból).

A róm. katli. papnak megházasodnia nem szabad.
Az istentisztelet központja a mise, mely m indenütt 

latin nyelven törtétiik.
A róm. katholikusok lélekszámú kb. 260 millió. 

Magyarországon IOV2  millió (Csonkám. 5 millió 96 ezer.)

4. A görögkeleti egyesült egyház tana.
A gör. kel. egyesült egyház tan ítása  a róm. kath. 

egyház tanításától csak annyiban té r el, hogy az ú r
vacsorát két szín alatt szolgáltatja ki. a tisztítótűzről



szóló tant elveti, továbbá papjaik egyszer megnősül
hetnek és az istentiszteletet a nép anyanyelvén ta rtják . 
Lélekszámúk kb. 30 millió.

3. A görögkeleti nem egyesült egyház tana.
A gör. kel. nem egyesült egyház nem a róm ai pá

pát. hanem a konstantinápolyi pátriárkái ismeri el az 
egyház látható fejéül. Egyebekben ugyanazt tan ítja , 
am it a gör. kel. egyesült egyház. Lélekszámúk kb. 
90 millió.

6. Az un itárius egyház tana.

Az unitárius egyház a protestáns felekezethez ta r
tozik. A XVI-ik század közepén alakult. Alapítói: 
Szocinusz Laeliusz és testvére Fausztus. Az unitáriusok 
(Unus =  egy) a szentháromság tan t elvetik s azt ta 
nítják. hogy: „Egy az Isten, ki nemcsak személyében, 
de lényegében is egy: Jézus nem Isten fia. hanem csak 
ember volt. kit Isten nagy erővel s bölcseséggel r uhá
zott fel. Az unitárius vallás 1306-ik évtől különösen 
Erdélyben a m agyarok között te rjed t el Blanclrata 
György. János Zsigmond fejedelem, olasz származású 
orvosa révén.

Az unitárius egyház nálunk a törvényesen bevett 
felekezetek közé tartozik  s a kolozsvári püspökség ala tt 
egy országos m agyar egy házkerületet alkot. Leginkább 
Magyarországon van elterjedve, szám uk kb. 70 ezer. 
(Csonkamagyar-országon 6 ezer.)

7. A baptista, metodista egyház és a nazarénusok
tanítása.

a) A baptista felekezet a XVII-ik században a n 
golországi protestáns puritán  egyház kebeléből sza
kadt ki. Csak felnőtteket keresztelnek alámerítéssel; a
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kisdedek keresztelését azonban eltiltják, pedig Jézus 
azt mondotta: ..Engedjetek hozzám jönni a gyermeke
ket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a m ennyek
nek országa.“ (Márk 10. 14.) s midőn pünkösdkor 3 
ezer ember megkeresztelkedett Péter apostol így szólt: 
„A ektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek." Ap. csel. 
X. szerint Péter apostol a pogány Kornéliuszt egész 
házanépével együtt megkeresztelte. A baptizm us ha
zánkban elismert felekezet.

b) A metodista egyház is az angol protestáns egy
házból vált ki. Wesley János alapította 1729-ben Angol
országban. A hitélet felébresztésére s az erkölcs meg
őrzésére bizonyos methódust =  módszert használnak s 
a megtérést hangoztatják. Angliában és Északam eriká
ban vannak  elterjedve. Lélekszámúk kb. 20 millió.

Ügy a m etodisták, mint a baptisták, a mi evangéli
kus bibliánkat olvassák és fogadták el hitük zsinórmér
tékéül. és miután a keresztyén hit öntudatos megerő
sítését a konfirmációt s a megtérés és újjászületés szük
ségességét mi is a legőszintébben hangsúlyozzuk és ko- 
telességünknek ism erjük, éppen azért felesleges nekik 
külön szektákba töm örülniök.

e) A nazarénusok felekezete 1830-ban Svá jcban ke
letkezett. A bibliát ők is szorgalmasan olvassák, de an 
nak egyes részeit betúszerint véve sokszor félreértik. A 
gyermekkeresztelést nem helyeslik, ezenkívül vallásuk a 
katonai szolgálatot és esküt tiltja.

F Ü G G E L É K .

XXIV. A k eresz ty én  erk ölcsi k ö te le sség ek .
Erkölcsi kötelességeink háromfélék, úgym int: 1. 

Isten iránt. 2. magunk iránt és 3. felebarátaink iránt.
I. Isten iránt az a mi kötelességünk, hogy őt szeres

sük. im ádjuk, neki engedelmeskedjünk, szent igéjét örö
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mest hallgassuk és tan u lju k  és mindenekfelett csak 
őbenne bízzunk. János apostol is így szól: „Szeressük az 
Istent, mert ö előbb szeretett minket“. (I. Ján. 4, 19.)

2. Magunk iránt az a  mi kötelességünk, hogy éle
tünkre, egészségünkre vigyázzunk, szívünket, lelkün
ket m űveljük; szorgalmasan m unkálkodjunk és takaré
kosan éljünk. Pál apostol is a rra  tan ít: „Megtagadván a 
világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk e jelenvaló világban“ (Titus 2, 12.) Máté evan
gélista pedig azt mondja: „Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is, de az 5 lelkében kárt 
vall“. (Máté 16,26.)

3. Felebarátaink iránt az a mi kötelességünk, hogy 
vallás, rang és fajkülönbség nélkül tiszteljük, becsül
jü k  és szeressük őket, m int testvéreinket és minden 
szükségeikben segítségükre legyünk. János apostol is azt 
parancsolja: „Aki szereti az Istent, szeresse az ő atya
fijá t is, mert aki nem szereti az ő atyafiát, akit lát. mi 
módon szerethetné az Istent, akit nem lát“ (1. Ján. 4, 
20.) Jézus pedig így szól: „ Arról ismernek meg, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek.“ (Ján. 
13, 34).

Ezenkívül vannak egyéb kötelességeink is. A szülők 
kötelesek gyermekeiket Istenfélelem ben nevelni. A 
gyermekek kötelesek szülőiknek engedelmeskedni. Test
vérek, rokonok, házastársak bizalommal és szeretettel 
legyenek egym ás iránt.

Az urak szolgáik iránt igazságosak legyenek: a 
szolgák pedig hűséggel szolgálják uraikat.

Egyházi és politikai hatóságok rendeletéit pontosan 
megtartsuk. A hazához hűek legyünk. Lelkészeinket, 
tanítóinkat, jóltevőinket tiszteljük és hálásak legyünk 
irántuk.

Kötelességeink vannak végül az állatok, természeti 
dolgok és téirgyak iránt. Az állatokat nem szabad ki-
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nozni, a hasznos madarakat nem szabad pusztítani, 
továbbá nem szabad a gyümölcsfákat letördelni, épüle
teket, h idakat megrongálni stb. stb.

XXV. A m agyarhon i evan gélik u s k eresztyén  
e g y h á z  története.

76. §. A reformáció első nyomai Magyarországon.

Magyar bibliafordítók.
Luther evangéliomszerinti tanítása csakham ar Ma

gyarországon is elterjedt. A magyarországi kereskedők, 
akik a németországi vásárokra eljártak  és a magyar 
ifjak, ak ik  a ném et egyetemeken tanultak, megismer
kedtek Luther tanaival, s midőn hazájukba.visszatértek, 
ennek buzgó követői és terjesztői lettek.

Az 1525-iki budai országgyűlésen a h itjav ítás el
lenségei már azt a határozatot hozták, hogy: „az evan
gélikusok, mint nyilvános eretnekek fej- és jószág
vesztésre ítéltetnek“. 1525-ben pedig, a rákosi ország- 
gyűlésen kim ondták, hogy: „az evangélikusok az or
szágból kiírtandók és valahol találtatnak, fogatlassa- 
nak eí és égettessenek meg.“

Egy budai könyvárúst és szolgáját, továbbá Niko
lai Fidöp libetbányai lelkészt és tan ító ját Gregorit el 
is fogták és m áglyán égették el. Hogy ezen időben 
több kivégzés nem történt, azt csak annak tu lajdon ít
hatjuk. hogy a reform ációnak akkor már nagy p á rt
fogói és számos terjesztői voltak. így  Mária királyné, 
IL  Lajos király felesége is, udvari pap ja  Henkel János 
által megkedvelte az evangélikus vallást. Midőn Mária 
k irályné a gyászos kim enetelű mohácsi csata (1526) 
u tán  férjét elvesztette. Luther írt hozzá egy vigasz
taló levelet és négy zsoltárm agyarázatot (57, '62. 94, 
109. zsoltárt), melyben azt írja : „Örömmel vettem,
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hogy Felséged az evangélionihoz vonzódik, tartson eb
ben ki .. . legyen erőssége a Szentírás, mely türelemre 
ta n ít s bízzék az Úrban, ki drága országát megszaba
d ítja  minden ellenségtől."

Mária, magyar királyné.

A mohácsi vész után, midőn szép m agyar hazánk
ból „nemzeti nagylétünk, nagy tem etője“ lett s letiport 
népünk m aradványa pásztor és vezető nélkül már m ár 
kétségbe esett, m int Isten küldöttei jö ttek  a reformá
torok, kik az eoangéliom, a Krisztus igéje által ú j
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liitet, rem ényt s m unkakedvet öntöttek a csüggedő ma
gyar telkekbe.

Felsőmagyarországon Stöckel Lénárd, Erdélyben 
Honter János, Tolnában-B aranyában Szegedi Kiss Ist
ván és különösen Sziám i Mihály terjesztették az evan- 
géliomot. Sztárai m int laskói (Baranya-m.) prédikátor 
evangéliomszerű beszédével és szép zsoltárénekével 
annyira m eghódította a sziveket, hogy B aranyában és 
Szlavóniában egym aga 120 prot. egyházat alapított. 
A földesurak közül a reformációt tám ogatta különösen: 
Nádasdíj Tamás, ki Sárváron s Újszigeten iskolát és 
nyom dát alapított, Enyingi Török Bálint Pápa és Deb
recen földesura és Percnyi Péter a  siklósi vár ura, ki a 
sárospataki főiskolának is alapítója volt. A reformáció 
követői nálunk a m agyar hazának is a legmegbízhatóbb 
és legáldozatkészebb polgárai voltak és most is azok.

A reformáció hatása következtében a m agyar nyelv 
és vallási irodalom is fejlődni kezdett. Luther példája 
folytán Komjáthy Benedek is lefordította a  nép nyel
vére. m agyar nyelvre Pál apostol leveleit és egy áldo
zatkész nő Perényi Gáborné költségén 1555. évben ki is 
nyom attatta. Pesti Gábor 1556-ban az evangélium okat 
fordította le és ad ta  ki. Erdösi Szilveszter János lefor
dította az Újszövetséget s kiadta Üjszigeten 1541-ben. 
Károlyi Gáspár gönci ref. pap  pedig az egész bibliát 
lefordította az eredetiből m agyar nyelvre s k iad ta Vi
zsolyban 1590-ben. E magyar nyelőre lefordított bib
liáink első gyöngyei a magyar nyelvújításnak s alapjai 
az igazi műveltségnek, a nemzet ú jjászületésének és 
feltámadásának. A  r. kath.-nál Káldy György jezsuita 
csak később 1626-ban fordította le m agyarra a bibliát 
a latin  Vulgatából („Vulgata“ a bibliának I lieronymusz 
egyházi atya által készített bibliafordítása.)

Legújabban az Újszövetséget szép zengzetes m a
gyar nyelvre az evangélikus Dr. Masznyik Endre, to-
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77. §. Dévai Bíró Mátyás.

A m agyarországi reform átorok egyik legnagyobbja 
Dévai Biró Mátyás volt, ak it elneveztek „magyar 
Luthernek" is. Dévai eleinte szerzetes volt. A reform á
ció hatása a la tt azonban o tthagyta a szerzetesi életet s 
kim ent W ittenbergbe (1529). I tt  Luther házában is meg
fordult, sőt L uther annyira megkedvelte e derék m a
g yar ifjút, hogy nála „szabad aszta lt“ is biztosított ré
szére. Dévai W ittenbergből hazajőve először Budán 
(1531), m ajd K assán hirdette az evangéliumot. Ellen
ségei azonban Ferdinánd k irálynál bevádolták, mire 
ez őt börtönbe vettette. B arátai azonban a  börtönből 
k iszabadíto tták  és Budára ment. Alighogy Budára 
ért, itt meg Zápolya János k irá ly  zára tta  el. Dévai kész 
volt inkább fogságot szenvedni, m int vallását elhagyni. 
Isten azonban itt is megsegítette. Ugyanis vele együtt 
egy kovácsmestert is becsuktak, aki nem jól patkolta 
meg a k irály  lovát. Dévai a börtönben beszédbe eresz
kedett a kováccsal és megismertette őt az evangéliomi 
tannal.

Midőn a k irá ly  lova meggyógyult, megparancsolta 
a k irály , hogy a  kovácsot eresszék ki a börtönből. A 
börtönőr el is ment, hogy a kovácsot szabadon bocsássa. 
A kovács azonban nem akart a börtönből kijönni, ha
nem azt m ondotta: ha ilyen derék vallásos em bert is, 
m int Dévai, fogva tartanak, akkor ő is itt m arad vele 
együ tt a börtönben. Mikor ezt a k irálynak  megjelen-

vábbá a reform átus Czeglédy Sándor fordította le s 
ad ta  ki.

Mily nagy az Ur kegyelmessége, 
Van-e ember kit meg nem hat? 
Van-e szív, mely mindent feledve, 
Az Istennek hálát nem ad?

Óh jer, őt áldja minden lélek 
Ki minket mindig szeretett.
Én őt imádom, míg csak élek, 
Neki mondok dicséretet. (13.)



tették, oly nagy hatással volt rá. hogy m indkettőt sza
badon bocsátotta.

Dévai ezután az egész országban szabadon terjesz
tette az evangéliomot. Dévai később Kálvin tanait is 
megismerte, megkedvelte és reform átussá lett. Mint 
esperes halt meg 48 éves korában.

D a l l a m a :  E l j ö t t  h o z z á n k  a z  ü d v ö s s é g .
D i c s é r e t ,  t i s z t e s s é g  l é g y e n ,
K e g y e le m  A t y j a ,  n é k e d  
K i m e g á l d a s z  é s  s o r s o m a t  
N a g y  j ó s á g g a l  in t é z e d .
T e  a d s z  s z í v e m n e k  ö r ö m ö t ,
A  f ö l d i  g y ö t r e l m e k  k ö z ö t t  
Dicsérjük I s t e n ü n k e t !  (9.)

78. §. A reformáció ellenségei.

A reformáció áldásos tanai annyira elterjedtek, 
hogy a XVI-ik század végén három főúri családon kívül, 
m ajd egész M agyarország lakossága a tiszta evangéliomi 
tan t vallotta.

Az ellenség azonban nem nyugodott és felvette a 
harcot a reformáció ellen. Ez időszakot az ellenrefor
máció korszakának is nevezzük.

Loyola Ignác, egy spanyol lovag m egalapította a 
jezsuita rendet. A jezsuiták  főcélja volt a protestánsok 
megsemmisítése. Ők rendezték a borzasztó párisi és ir- 
landi vérfürdőt, am időn ezer meg protestánst lemé
szároltak.

A reform ációnak nagy ellensége volt Pázmány 
Péter (szül. 1570). Pázm ány reform átus szülőktől szár
mazott. de már if jú  korában áttért a katholikus vallásra 
s később érseki rang ra  emelkedett. Pázm ány rossz lel
két tünteti fel eme mondása: „Jobb. ha Magyarországot 
a farkasok és rókák lakják mint eretnekek.“
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Ekkor B o c s k a y  I s t v á n  erdélyi fejedelem 
sietett a protestánsok segítségére. A derék fejedelem 
ny íltan  kijelentette, hogy lelkiismerete nem engedi, 
hogy valakit vallása miatt üldözzenek. Bocskay az el

79. Bocskay, Bethlen és Rákóczi fejedelmek, mint a 
protestáns vallásszabadság védői.

A jezsuiták által nevelt Rudolf k irály  uralkodása 
a la tt (1376—1608) a protestánsok sok üldöztetésnek vol
tak  kitéve. Midőn a király a törökkel háborúba kevere
dett, a pápa nagy  sereget kü ldö tt segítségére Barbiano 
Jakab  vezérlete alatt. Ez azonban nem anny ira  a tö
rököket, m int inkább a protestánsokat pusztította. 
Erdélyben viszont egy Bánta György nevű vezér fog
lalta el seregével a protestáns templomokat.
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lenséget több csatában legyőzte. Rudolf király ezt látva, 
maga is nagyon m egijedt és 1606-ban megkötötte Bocs- 
kayoal a bécsi békét, m elyet az 1608-iki országgyűlésen 
törvénybe is iktatott. E békekötés értelmében a protes
tánsok épen úgy, m int a katholikusok, szabadon gya- 
karolhatják  vallásukat, püspököket is maguk választ
hatnak és a katli. főpapok egyházi adót a prot. hívek- 
től nem követelhetnek.

II. Ferdinánd uralkodása a la tt ismét szomorú na
pok v irrad tak  a protestánsokra. A katholikusok a bécsi 
békét semmibe sem vették és a protestánsok templo
m ait elszedték. Isten azonban ismét tám asztott egy hős 
pártfogót B e t h I e n G á b o r fejedelmet. Bethlen ha
daival egész Eelső-Magyarországot elfoglalta és a besz
tercebányai országgyűlésen kim ondatta, hogy e hazá
ban a protestánsoknak a ka to likusokkal egyenlő jo
guk van.

A király azonban e határozatot megsemmisítette és 
egyik vezére által Csepreg városát elpusztította és az 
evangélikusokat onnét kiűzte. Bethlen tovább harcolt 
és sikerült neki a mkohburgi békét (1621-ben) megkötni, 
mely a bécsi békét megerősítette.

Bethlen oly hitbuzgó fejedelem volt. hogy a bibliát 
még a csatában is magával hordta. Nevéről a budapesti 
egyetemi ifjúság a ..Bethlen Gábor kört“ alapította.

fi i .  Ferdinánd uralkodása a la tt a katholikusok még 
mindig fegyverrel kényszerítették a protestánsokat h i
tük  elhagyására; tem plom aikat meg elszedték tőlük. A 
szorongatott helyzetben a protestánsok 1. R á k ó c z i  
G y ö r g y  erdélyi fejedelemhez fordultak segítségért. 
Rákóczi jött és serege gy őzött. A békét Linzben kötöt
ték meg 16-tő-ben. E békekötésben kimondották, hogy a 
protestánsok tem plom aikat, harangjaikat, temetőiket 
szabadon használhatják: a földesurak kötelesek tem
plomépítésre telket adni: előbb elfoglalt templomaik
Vértesi Z.: Vallnstan 12



pedig vissznadandók. A 400 elfoglalt prof. templom he
lye tt azonban csak 90-et ad tak  vissza.

I. Rákóczi G yörgy felesége Lórántffy Zsuzsanna ál
dozatkész prot. valláséi nő volt. kinek emlékére Buda
pesten a ,,Lórántffy Zsuzsanna egyesületet“ -et alapí
tották.

80. §. A nápolyi gályarabság.

A protestánsok legtöbbet szenvedtek I. Lipót 48 
évig tartó  uralkodása alatt (1657— 1705). A k irály  tud
tával és beleegyezésével N ádasdy Ferenc és az Eszter- 
házy  grófok prot. jobbágyaikat katli. hitre kényszerí
te tték , tem plom aikat pedig elfoglalták.

178

Midőn pedig a király idegen, zsoldos katonákat és 
német cseh hivatalnokokat hozatott be az országba, e 
m iatt a fourak többen összeesküdtek ellene. S bár az 
összeesküvők (Vesselény, Zríny i, stb.) mind róni. ka-
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tholikusok voltak, az összeesküvést mégis a  protestán
sokra fogták.

Szelepcsényi György esztergomi érsek ekkor elér
kezettnek lá tta  az időt a protestánsok kiirtására. Min
denekelőtt a  hívek lelkivezéreit, a  prot. papokat és ta 
nítókat ak a rta  megsemmisíteni. Jól tu d ta  azt, hogy 
azok a hívek, akiknek nincs lelkipásztoruk, ham ar 
szétoszlanak és elvesznek. Azért a prot. papokat és ta
nítókat két ízben is a pozsonyi rendkívüli törvényszék 
elé idéztette; 350 pap és tanító meg is jelent. Ezeket 
összeesküvéssel és hazaárulással vádolták és bár kim u
ta tták  ártatlanságukat, mégis kim ondották reájuk a h a 
lálos ítéletet. M ajd arra  kényszerítették őket, hogy h iva
talukról m ondjanak le, vagy hazá jukat hagyják el, 
vagy pedig szenvedjék a börtön k ín jait. — Az időseb
bek lem ondtak hivatalukról, egyesek elhagyták h azá ju 
kat, de h itüket nem hagyták el. Egyetlen egy lett csak 
közülük katholikussá, egy Suhajda nevű, akit név
betűinek felcserélése folytán „Ah Judás“-nak nevez
tek el.

Ezután Kolonics kath. püspök azokat a prot. papo
kat, akik sem hivatalukról, sem hitükről nem mondtak 
le, sem pedig hazá jukat elhagyni nem akarták, bör
tönbe zára tta  és ott éheztette, k ínoztatta  okét. Majd 
pedig közülök 41-et rabláncra fűztek  és elhurcolták 
őket a nápolyi gályákra (1675). — Ú tközben a sok k ín 
zástól és fáradságtól sokan meghaltak és csak 30-an ér
keztek meg Nápolyba. Ezeket itt a  nápolyi hajókon, 
mint valam i rabszolgákat eladták és a rra  kényszerí
tették őket. hogy éjjel-nappal az evezőrudakkal a h a 
jó t hajtsák.

Kilenc hónapi iszonyú szenvedésükből Ruyter Mi
hály hollandi tengernagy szabadította ki őket. (1676. 
febr. 11-én.) A kiszabadított gályarabok könnyezve 
mondtak néki köszönetét, a mire R uyter meghatva így

12*
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szólt uz evangélikus és reform átus gályarabokhoz: 
„Íme lássátok be, hogy a közös ellenség eltipor benne
teket, ha összetartás helyett versengtek egymással.“

T é r j  m a g a d h o z ,  d r á g a  S ió n ,
V a n  m é g  n e k e d  I s t e n e d !
K i a t y á d k é n t  f e lk a r o l j o n  
S  s z í v é t  o s s z a  m e g  v e l e d !
A z t  b ü n t e t i  k i t  s z e r e t ,
Máskép ő nem is tehet!
S ió n  e z t  h á t  g o n d o l j a d  m e g .
S z a b j  h a t á r t  b ú s  g y ö t r e lm e d n e k !

H u l lá m o k  h a  r é m í t e n e k  
M é r h e t e t le n  v í z  f e le t t ,
S  a  h a b o k  k ö z t  s z ív e d  r e m e g ,
H o g y  s ír o d  i s  o t t  le le d ;
H a  a lu d n i  l á t o d  ö t .
K i  reményed és erőd:
Sión, soha se feledd el, 
ö megvívhat tengerekkel! (262.)

81. §. Az 1681-iki soproni országgyűlés. Karaffa.

1. Lipót uralkodásával sem a protestánsok, sem a 
magyar nemzet nem volt megelégedve. Az elégedetlenek 
élére Thököly Imre szepesi gróf állott. Thököly a  k irá ly  
seregeit legyőzte és a rra  kényszerítette Lipótot, hogy a 
béke helyreállítására országgyűlést h ív jon  össze. Az or
szággyűlést össze is h ív ta  1681-ben Sopronban.

A protestánsok itt felségfolyamodványukban el pa
naszolták sérelmeiket és kérték annak  orvoslását. A 
kath. többség azonban nem hallgatott rájuk. Végre a 
király le ira tá ra  törvénybe iktatták az u. n. „1681-iki 
soproni országgyűlés 2>. és 26. törvénycikket“. E szerint 
a protestánsok szabadon gyakorolhatják ugyan vallá
sukat. de a földesúri jog épségben tartásával. A papok, 
tanítók haza térhetnek és az elvett templomok helyett 
bizonyos felsorolt és megnevezett helyeken újat épít-
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lietnek. Ezek Toltak az n. n. artikuláris (a törvényben 
névszerint felsorolt) templomok.

Ezen időben történt, hogy Karaffa, a  király vezére, 
ki a m agyarokig és protestánsokra egy arán t haragudott, 
az t a ham is hírt költötte, hogy Felső-Magyarországon 
összeesküdtek a király ellen. Erre K araffa megbízást 
kapott, hogy Eperjesen oóriöroény'széket állítson fel. 
(1687.) Jtt aztán számos m agyar prot. főórát (így K et
zert. Radvánszkvt, stb.) árta tlanul kivégeztetett. A ki
végzettek holttestét felnégyeltette és az országúira ki
függesztette.

K araffá t Isten megbüntette, mert nagy szenvedések 
és lelkiismereti fordalás között kellett néki meghalnia.

82. §. II. József türelmi rendelete.
II. Károly (1711— 1740) és Mária Terézia (1740— 

1780) uralkodása a la tt is sokat kellett a protestánsok
nak szenvedniök. H ivatalokat nem kaptak és a kath. 
ünnepek m egtartására kényszerítették őket.

A protestánsok csak azon területen gyakorolhatták 
szabadon vallásokat, am elyet a hős kuruc fejedelem 
II. R á k ó c z i  F e r e n c  katonáival elfoglalt. Rákóczi, 
akinek zászlajára az volt felírva: „Istenért és szabad
ságért!“ — katholikus létére nem engedte meg. hogy a 
protestánsokat üldözzék, kik hű honpolgárok és a ma
gyar hazának nagy szolgálatokat tesznek.

[Rákóczi a vallásszabadság megörökítésére emlék
érmet is veretett, m elynek egyik oldallapja három női 
alakot ábrázolt a m int egy tűzhely parazsát közös erő
vel élesztik s kialudni nem engedik. A három női alak 
az ország három fő felekezetét. a tűzhely pedig a haza 
közös o ltárát jelképezte. A kép körirata volt: „Concur- 
runt ut alant =  ..Egyesülnek, hogy élesszék '. Rákóczi 
ez emlékérem képével és feliratával lá tva Ma
gyarország különleges nehéz helyzetét — a rra  • intette
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a hazai felekezeteket, hogy ha már Istent különböző 
templomokban is. dicsérik, de a m a g y a r  h a z a  k ö z ö s  
o l t á r á n á l  testvéri szeretettel egyesüljenek.]

A magyarországi protestánsok üldöztetése és szen
vedése csak akkor ért véget, mikor 11. J é) z s e f 1781- 
ben k i a d t a  a  t ü r e l m i  r e n d e l e t e t .  Ennek 
értelmében a protestánsok szabadon építhettek templo
m okat (de torony és harang nélkül) és hivatalokat is 
elfoglalhatnak. Kath. ünnepeket a protestánsnak nem 
kell megünnepelni és a szentekre sem kell nekik es
küdni. Vegyes házasságnál, ha az apa kath., az összes 
gyerm ekek a kath. vallásban, ha az ap a  prot., akkor 
a fink ap juk , a leányok any juk  vallásában nevelendők. 
Vallásért vagy vallása elhagyásáért büntetn i senkit 
nem szabad.



E türelmi rendeleteí, mely bár teljes jogegyen
lőséget nem biztosított. — a protestánsok örömmel fo
gadták és sietve hozzáláttak egyházaik megerősítéséhez.

Győzhetetlen én kószálom,
Védelmezőm és kővárom
A keresztfán drága áron,
Oltalmadat tőled várom. (ti. Rákóczi F. éneke. 409. sz.)

81. §. A protestánsok vallásszabadságát biztosító egyéb
törvények.

Ama törvények, melyek a magyarhoni protestánsok 
vallásszabadságát biztosítják, a  következők:

I. Az. 1790/1791. 20-ik t ö r v é n y c i k k. m éh II. 
Lipót (1790—1792) uralkodása alatt hozatott. E törvény
cikk kimondja, hogy vallását mindenki szabadon gya
korolhatja. A protestánsok templomokat, iskolákat ál
líthatnak fel s lelkészeiket, tanítóikat szabadon választ
hatják. Katii, körm enetekre, szertartásokra, szentekre 
eskiivésre. egy prof. vallása sem kényszeríthető. 1 a r t
hatnak  gyűléseket, zsinatokat azonban a király bele
egyezésével h íva thatnak  össze, ki ott a főfelügyelő jogot 
gva kőről hatja. A lapítványaik tőlük el nem vehetők.

2. A z  1848. 20-ik t ö r v é n y c i k k ,  mely határo
zottan kimondja, hogy minden bevett vallásfelekezetre 
nézve tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik  
meg és minden bevett vallásfelekezetek egyházi és is
kolai szükségletei közálíadalmi költségek által fedez
tessenek.

1. A z 1868. 53-ik t ö r v é n y c i k k. mely az á t 
térésről szól és kimondja, hogy a vegyes házasságnál 
ezután a fiúk az apa. a leányok pedig az anya vallását 
kövessék: temetőben vegyesen temetkezhetnek az egyes 
vallásfelekezetek.



Újabban hozott vallásügyi törvények közül meg
em lítendő:

4. A z 1894. 3i-ik  t ö r v é n y c i k k. mely elren
deli a polgári házasságot és a lelkész csak a polgári há
zasságkötés után áld ja meg a házasfeleket a templom
ban.

3. A z  1894. 32-i k t ö r v é n y c i k k ,  mely ki
mondja. hogy a különböző vallásfelekezetekhez tartozó 
házasulok házasságuk megkötése előtt, egy szersminden- 
korra megegyezhetnek arra nézve, hogy gyermekeik 
valam ennyien az apa. vagy az anya vallását kövessék: 
ha egyezséget nem kötnek, akkor a link az apa. a lám  ok 
az anya vallását követik.

6. 1894. 35-ik t ö r v é n y e i k  k, mely elrendeli az 
állami anyakönyv vezetést.

84. §. Az evangélikus egyház alkotmánya.

A m agyarhoni evangélikus egyháznak önkormány
zata (autonómiája) van. vagyis vallási ügyeit teljesen 
önállóan intézi el.

Az egyház korm ányzása fokozatos korm ányzó tes
tületek által történik.

A legalsóbb fokú egy ház kormány zó testület az 
egyházközség, mely az evangélikus keresztyéneknek 
közös vallásgyakorlat végett szervezett testületé. Minden 
egy házi hatalom az egy házközségből ered. Az egyház- 
község megbízásából alakulnak a felső egy házi testüle
tek s maga a törvényhozó testület, a zsinat is.

Az egyházközségek lehetnek:
1. Anyaegyházközségek, melyek önálló, rendes lel- 

készi hivatalt állandóan fenntartanak.
2. Leányegyházközségek, melyek valamely^ anya

egyházközséghez vannak csatolva és iskolájuk, tan ító 
ink van.



5. Fiókegyházak-, melyek sem lelkészt, sem tanítót 
önállóan nem tartanak , de szervezve vannak.

4. Szórványegyházak, melyekben, az evangélikusok 
önálló szervezet nélkül más vallásirak közt — elszór
tan laknak és a legközelebbi anyaközséghez vannak 
beosztva.

Minden evang. keresztyén azon egyházközségnek 
t a g j a. melynek körében legalább 6 hétig rendes lak
hely e van. vagy am elynek területén egyenes állami 
adóval van megróva.

Az egyházközségi tagoknak j o g a  van az isten
tiszteleten. az úrvacsorán résztvenni. az egyházi, isko
lai. jótékonysági intézeteket igénybe venni, a fennálló 
szabályok szerint választást gyakorolni s egyházi tiszt
séget viselni.

Az egyházközségi tagok k ö t e l e s s é g e  viszont, 
hogy vallásos és erkölcsös életet folytassanak, az úr
vacsorával éljenek, gyermekeik vallásos neveléséről 
gondoskodjanak, az egy házi felsőség törvényeinek és 
rendeletéinek engedelmeskedjenek és az egyházi gyű
lésekre pontosan eljárjanak.

Az egy házközségnek korm ányzó és képviseleti ható
sága az egyházközségi közgyűlés.

A közgyűlés ügyeit előkészíti és annak határozatait 
végrehajtja az egyháztanács, vagy presbyterium. A 
presbyterium  az egy házközségi közgyűlés által reáruhá
zott egyes ügyekben önállóan intézkedik. Presbyternek 
csak vallásos és buzgó egyháztag választható. A presby
terium  legtöbb egyházban mint iskolaszék is működik.

Az egyházközség és presbyterium  egyházi elnöke a 
lelkész, világi elnöke az egyházközségi felügyelő. Az 
egy házközség tisztviselői még a jegy ző, pénztáros és 
gondnokok.

Több egyházközség egy üttvéve egyházmegyét (v. 
esperességet) képez. Az egyházm egye'élén áll az esperes
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és az egyházmegyei felügyelő. Az egyházmegye ügyeit 
az egyházmegyei közgyűlés intézi. Az egyházmegyei 
közgyűlésre az egyházközség küld  képviselőket. Az 
egyházközség számadásokat az egyházmegyei szám
vevőszék vizsgálja felül.

Több egyházmegye együttvéve egyházkerületet ké
pez. Az egyházkerület élén a püspök  és az egyházkerü
leti felügyelő áll. Az egyházkerület ügyeit az egyház
kerületi közgyűlés intézi. Az egyházkerületi gyűlésre 
az egyházmegye küld képviselőket.

M agyarországon 4 egyházkerület van: a dunán- 
inneni, dunántúli, tiszai és bányai egyházkerület.

A 4 egyházkerület együtt alkotja a „magyarországi 
evangélikus egyetemes egyházat“. Ennek élén áll a hi- 
vatalbati legidősebb püspök és az egyetemes felügyelő. 
Az egyetemes gyűlésre az egyházkerület küld képvi
selőket.

Peres ügyekben  fokozatosan az. egyházmegyei, egy
házkerületi és egyetemes törvényszék intézkedik.

Az evangélikus egyház legfőbb törvém  hozó tes
tületé. a z s i ri a t.

*85. !?. A misszióról, 
a) Kiilinisszió.

Misszió ann y it jelent, m int elküldés. U runk jézus 
eme misziói paraneesal küldötte el tan ítványait: ..Men
jetek el mind e széles világra, hirdessétek az evangé
liumot minden teremtésnek s tegyetek tanítványokká  
minden népeket, megkeresztelvén őket az Ityáinak, a 
Fiúnak és a Szentiéleknek nevében.“ (Máté 28, 19: Márk 
16. 15.) Misszió a la tt tehát tu lajdonképpen a Krisztus 
tan ítványainak  a keresztyéneknek a pogányokhoz. il
letve a meg nem keresztelt népekhez elküldését jelenti, 
abból a célból, hogy a kiküldött keresztyének evan-
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géliomi tan ításukkal és példás életükkel a  Krisztusról 
személyesen is vallást tegyenek s a pogány okát az 
evangéliomnak m egnyerjék és megkereszteljék. Azokat, 
akik a pogány okát felkeresik abból a célból, hogy előt
tük  a Krisztusról vallást tegyenek s őket a  keresztyén 
hitre térítsék, misszionáriusoknak, vagy hittérítőknek 
nevezzük. H ittérítőnek lenni nemes, de nehéz feladat. 
A hittérítés nagy áldozattal, türelemmel és sokszor élet
veszedelemmel is jár. H ittérítő csak az lehet, aki való
ban erős hitű. a bibliában já rtas  és m egtanulta ama 
pogány népnek a  nyelvét, k it megtéríteni akar. l 'jab - 
ban a misszionáriusokat, hogy irántuk a bizalm at még 
jobban felkeltsék, orvosi, közegészségügyi és gazdasági 
tudom ányokban is k itan ítják . A h ittérítőket külön 
missziói iskolákban képezik ki. Ezen missziói iskolák 
fentartása. a misszionáriusok kitanítása és kiküldetése 
nagyon sok költségbe kerül. — A missziók ügyét eleinte 
egyes országok szigorú törvényei is megnehezítették. 
Pld. a mohamedánoknál s Japánban  is sokáig érvény
ben volt egy törvény, am ely szerint halállal büntették 
azt. aki közülük keresztyén hitre mert áttérni.

A missziói terület különbözősége szerint van pld.: 
pogány, zsidó, mohamedán misszió.

Az emberiségnek több mint a fele kb. 800 millió 
még pogány és 350 millió keresztyén. A különböző ke
resztyén felekezeteknek mind össze kellene fogni, hogy 
a pogány népeket, kik az üdv után sóvárognak, a 
Megváltó Krisztushoz vezessék.

Az első misszionáriusok Jézus tanítványai és az apostolok 
voltak. Különösen kitűnt közülük Pál apostol, ki három nagy hit
térítői útjában úgy Ázsiában, mint Európában sok pogányt a ke
resztyén hitre térített.

A reformáció előtt a középkori keresztyén egyház szerzetesei, 
így pl. Xavér Ferenc, búzgolkodtak a pogányok megtérítésén, kü
lönösen Ázsia keleti birodalmaiban: Indiában, Kínában és Ja
pánban.



188

A reformáció idejében Luther és hívei — bár elismerték a 
misszió nagy fontosságát — erre különösebb gondot nem fordít
hattak, mert a hitjavítás gondjai minden erejüket lefoglalta.

A reformáció után azonban annál nagyobb búzgősággal és 
lelkesedéssel indúlt meg a misszió a protestánsok részéről.

Nevezetesebb protestáns misszionáriusok voltak: Elint János, 
ki 1040 körül a/, északamerikai benszülött indiánusok között ter
jesztette az evangéliumot, amiért őt az „Indiánusok a p o s to l
nak is nevezték, a svéd Campanius János (1645) s a német pietis- 
ták által nevelt és a dánok által kiküldött Ziegenbalg és Plütschau 
hittérítők.

Megható Egecle János norvég misszionárius története, ki 
1718-ban az örökös hő és jég hazá jába Grönland szigetére indúlt. 
hogy ott az eszkimókat megtérítse. Feleségét és négy kis gyerme
két is elvitte magával. Családja eleinte nem akart vele menni, 
de Egede szép szóval rábeszéli őket. mondván: „Az Ur akarja, az 
Űr parancsát teljesíteni kell!“ Sok szenvedésen és megpróbáltatá
son kell keresztül menniük, míg Grönland hideg éghajlatát meg
szokták s az ottani népek nyelvét és szokásait elsajátították. 
Egede lefordította az evangéliumot az eszkimók nyelvére s már 
vagy tiz éve hirdette közöttük az evangéliumot, de sajnos ered
mény nélkül. \ misszionárius család gyermekei — kik együtt ját
szottak a benszülött családok gyermekeivel — megtanulták már 
az eszkimó nyelvet is s a misszionárius és az eszkimók családja 
között tartós barátság kezdett kifejlődni, ámde a keresztyén vallás 
hidegen hagyta őket, a jeges szivek nem melegedtek fel. Egyszer 
azonban, midőn nagypéntek ünnepén a misszionárius az evangé- 
liomból a passzió történetét olvasta lel, azt, hogy Krisztus az ár
tatlan bárány meghalt az emberiség bűnéért, akkor egy öreg esz
kimó felfigyelt és így szólt: „Hogyan is volt e z . . .  ilyet még nem 
hallottam ,... halljuk még egyszer!“ Ezzel a jég megtört, Krisz
tus önfeláldozó szenvedésének és halálának története a sziveket 
fogékonnyá tette és ezóta Grönland lakói buzgó evangélikusok.

A német Zin/.endorf Miklós gróf és az általa alapított liern- 
huti testvérközség nagyon sokat tett a misszió terén, különösen 
Perzsiában, Kínában, Ceylonban. Az angol Carey Vilmos 1792-ben 
Ézsaiás 54, 2. alapján tartott prédikációjában: „Várjatok nagy 
dolgokat Istentől és vállaljatok nagy dolgokat Istenért" nagy ha
tást keltve hívta fel a figyelmet a pogányok lelki nyomorára.

1804-ben megalakult a brill és külföldi biblia-társulat, mely 
ma már kb. 590 különböző nyelven adja ki a bibliát. 1815-ben meg
alakult a báseli. 1824-ben a berlini és 1836-ban a lipcsei evangé
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likus misszióegyesület. Az angol Hudson Taylor 1865-hen megala
pítja Kina számára a ..Kina Innland Mission“-t s 1870-ben meg
alakul a finnek misszióegyesiilete.

Egy missziói egyesület összejövetelén történt, hogy midőn a 
perselyt körül hordozták, egy kis fiúcska is szeretett volna a- 
inisszió céljára valami ajándékot a perselybe tenni, de pénze nem 
lévén, azt mondta: „Én majd ma fiamat adom a perselybe!“ Ez a 
kis fiú Livingstone Dávid (1875.) volt, a későbbi híres afrikai 
utazó és misszionárius, aki valóban önmagát adta a misszió szent 
ügyéért.

A zsidók megtérítésén fáradozott Callenberg és Schultz István, 
a mohaminedánoknál Henry Martin, Pfänder és Zmemer Sámuel 
India misszionáriusai közül kiválik még Scluvarz Keresztéi}) 
Frigyes s újabban Szundar Szing és Krisztanande hindu evangé
listák; Japánban Kanamori Pál.

Eddig a protestáns misszionáriusok kb. 16 és fél millió, a r. 
Icath.-ok 12 milliói lelket térítettek keresztyén hitre.

Hazánkban 1840-ben a zsidók megtérítésére alakúit a buda
pesti skót misszió, továbbá a norvég egyház által fentartott misz- 
szió (VI., Gyarmat-u. 14.), melynek jelenleg Johnson Gisle a veze
tője. Missziói egyesületeink közül még megemlítendő: az „Ág. 
hito. ev. misszióegyesület,,, n Magyar nők misszióbizottsága és a 
„Magyar ev. kér. misszió szövetség", mely utóbbi a ..Hajnal" című 
missziói havi folyóiratot adja ki. A magyar misszóegyesiileteknek 
egyik legszebb feladata volna a szomszéd Balkánon a mohamedán- 
Iörökök megtérítése.

Miután az 1 r missziói parancsa m indnyájunkhoz 
szól, nekünk is kötelességünk a misszióban segédkezni. 
A misszióban ágy segédkezhetünk, ha a misszióért 
imádkozunk, ha a misszió céljára adományokat adunk, 
a misszióegyesületbe tagokul belépünk, missziói lapokra 
előfizetünk, vagy ha magunkat, gyermekünket misszio
náriusnak kiképeztetjük  s elmegyünk hittérítőnek.

Missziói ünnepet ja n u á r 6-án Vízkeresztkor szok
tunk tartan i, mely alkalomm al a persely pénzt az ev. 
misszióegyesület pénztárosának kü ld jük  el.

A nem keresztyének között, jobbára messze kü l
országokban végzett missziói m unkát újabban kül- 
missziónak. vagy pogánymissziónak is nevezzük, míg a
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keresztyének között folyó belső gyülekezeti evangéli- 
záló m unkát belmissziónak h ív juk. A  belmissziót, a hí
vek evangéliomi buzgóságát a sikeres külmisszió csak 
erősíti, viszont a külmisszió sikere, a jó belmissziótól
függ-

b) Belmisszió.
Belmisszió alatt a keresztyének között folyó evan- 

gélizáló, hiterősítő munkát értjük. Jézus Máté evan
géliuma 7-ik fejezet 21 -ik versében arra  figyelmeztet, 
hogy: „Nem minden aki azt mondja nékem Uram! 
Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát“ és Máté 5. 
16. szerint így szól: „Ügy fényijék a ti világosságtok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.“ A belmisszió m un
kában  tehát azt akar juk elérni, hogy az evangéliom 
szelleme a templomon kívül a mindennapi életben is 
érvényesüljön, vagyis az ige cselekedetté legyen. Az ev. 
belmissziói munka célja, oly híveket nevelni, akik nem 
csak adó jukat fizetik meg. hanem valóban élő, öntuda
tos keresztyének, a hitben erősek, a szeretetben m unká
sak és a reménységben még nem lankadnak. A belmisz- 
szió eszköze az igehirdetés.

Van általános, vagy egyetemes és van gyülekezeti 
belmisszió. Az általános, vagy egyetemes belmisszió a 
gyülekezeten kívül is történhetik (pl. amidőn egyesek 
önként, liitbuzgóságból árva. diakonissza, vagy sze
gényházat állítanak fel), a gyülekezeti belmisszió m agá
ban a gyülekezetben folyik le. Mindegyik belmisszió 
kell. hogy az egyház felügyelete a la tt s azzal szoros 
ka pcsolatban történjék.

A gyülekezeti belmissziói m unka vezetője a lelkész, 
ki segítő társat nevel és keres m agának: pár hitbuzgó 
taggal m egalakítja a gyülekezeti belmissziói egyesüle-
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t é t ,  a helyi viszonyoknak megfelelőiem előre kidolgozza 
az egész évi kelmissziói programmot és azt megvalósítja.

A gyülekezeti belmissziói munka megvalósítása 
körébe tartozik: 1. a n é p i s k o l á b a  já ró  és a f e l s e r d ü l t  
ifjúságnak, l e v e n t é k n e k  lelki gondozása, részökre gyer
mekistentiszteletek ta rtása , vasárnapi iskola felállítása 
s az érettebb ifjúságnak eo . k e r e s z t y é n  i f j ú s á g i  e g y e s ü 
l e t b e  tömörítése; 2. f e l n ő t t  e g y h á z t a g o k  gondozása, b i b 
l i a k ö r ö k ,  é n e k k a r o k  szervezése, p r e s b i t e r e k  lelki gon
dozása. i s k o lá n  k í v ü l i  n é p m ű v e l é s b e  való belekapcso- 
lódás. ip a r i  é s  m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s o k  e v a n g é l i z á lá s a .  
em lékünnepek, vallásos esték rendezése, a m agyaror
szági prot. egyház történetének s az ev. egyház szeretet 
intézményeinek ismertetése; 5. a gyülekezet tagjairól és 
családjairól „ C s a l á d i  T ö r z s k ö n y v “ összeállítása, a gyü
lekezet s z e g é n y e i r ő l ,  á r v á i r ó l ,  b e t e g e i r ő l  való gondos
kodás. különösen a nőegylet által, a temető rendben 
tartása, az e v .  s a j tó  f e l k a r o l á s a ,  a szórványbeli hívek s 
tanuló gyermekeik összeírása, vallásoktatása és azok
nak ev. vallásos iratokkal ellátása, k o n f i r m a n d u s  o t t 
h o n o k  felállítása stb.

Külföldön, különösen Németországban a belmisszió. 
az evangéliomi szeretetniunkásság terén nagy sikerrel 
működött a reform áció utáni századokban: Franke 
Ágost, aki házának p itvaréba kitett perselyben 4 tallér 
és 16 garast talált, evvel alap ító ja lett a ma híres 
hallei árvaháznak; Oberlin János az igazi lelkipásztor 
mintaképe, ki Elzász tartom ányban fekvő Waldersbach 
községének anyagilag és erkölcsileg romlott népét az
által m entette meg, hogy m egalapította az első kisded- 
ovodát s nagy gondot fordított az ifjúság valláserkölcsi 
és gazdasági kiképzésére; Wiehern János „a Kelmisszió 
a ty ja“, ki Ham burg m ellett azzal kezdte meg m unkáját, 
hogy egy szalmafödeles házban gyűjtö tte össze az el- 
züllött gyerm ekeket és Bodelschrvingh Frigyes, aki
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Bielefeld mellett egy B e th e l  nevű telepet létesített az 
epileptikus és m unkanélküliek foglalkoztatására.

Hazánkban legnagyobb egyetemes jellegű belmisz- 
sziói intézményünk a m agyarhoni ev. egyetemes g y á m -  
i n t é z e t ,  melyet a Gusztáv Adolf egylet m intájára Szé
kács Jé)zsel ev. püspök 1860-ban alapított, m elynek 
célja különösen templomot építeni szándékozó szegény 
ev. gyülekezetek segélyezése. Egyéb belmissziói intéz
m ényünk: S z e r e t e t h é z  Budapesten, G yőrött, E v .  á r v a -  
h á z  Sopronban, Szarvason. Debrecenben: B rot, á r v a k ö z  
Budapesten; D i a k o n i s s z á k é  p z ö  Győrben és Klotildlige
ten; L u th e r o t th o n  Budapesten az ev. főiskolai ifjak  ré
szére: D i á k o t t h o n  Budapesten (VII. Hársfa-utca 39.): 
Luthertársaság, Magyar Prot. Irodalmi Társaság, Ma
gyar Ev. Lelkész Egyesület, Országos Ev. Tanár s T a
nító) Egyesület. Magyar Prot. Nők Orsz. Szövetsége. Ev. 
Papnék Orsz. Szövetsége.

*86. §. Az evangélikus egyházi ének és nevezetesebb 
énekszerzőink.

Az egyházi ének ev. istentiszteletünknek fontos és 
állandó kiegészítő része. A 96-ik zsoltár írója arra int: 
„ É n e k e l j e t e k  a z  Ú r n a k  ú j é n e k e t  s á l d j á t o k  a z  ö n e v é t ! “ 
Énekünkkel az Istent dicsőítjük s az éneklés által tény
leg is belekapcsolódunk az istentiszteletbe. A jó egy házi 
ének feltétele, hogy az Isten igéjéből fakadjon, a költő 
vallásos érzelmének kifejezője, könnyedén énekelhető 
legyen s a keresztyén hit erősítésére s a lelkek épülésére 
szolgáljon. Az egyházi ének az egyház hitének, vallásos 
lelkületűnek kifejezője. Minél nagyobb a vallásos hit, 
annál szebbek az egyházi énekek. A vallásos hit és er 
köles hanyatlásával az ének is hanyatlik , az egyházi 
tan  tisztaságával és fejlődésével az ének is fejlődésnek 
indul.

/



195

Az egyházi ének igazi népénekké csak a reformáció 
korában lett. Míg a középkori keresztyén egyházban az 
egyházi éneklést csupán a papok és a kántorok s egyes 
kiképzett énekkarok végezték és pedig a nép előtt ért
hetetlen la tin  nyelven, addig Luther megvetette az a lap 
já t az evangéliomi hitből fakadó népies és a nép nyelvén  
való éneklésnek. Ez ev. énekek annyira  m egragadták 
a  szíveket és lelkeket, hogy a reformáció kezdetén 
ezeknek hatása alatt egész városok és községek té rtek  
vissza a Krisztus egyházába. (Pl. Németországban 
F rank fu rt A/M. városa s nálunk Sztárai szép zsoltár- 
éneke hatása folytán az alsóbaranyai községek.)

Az egyházi ének form ája a choral, mely egyszerű, 
s mégis fenséges dallam aival legjobban megfelel az 
összgyiilekezet igényeinek és képességeinek. Az ének
lésnél figyelni kell az énekvezér s az orgona hangjára 
s a rytm ust. ütemet úgy az énekvezérnek, mint az éneklő 
híveknek pontosan és szigorúan be kell tartani. A vég
nélkül elnyújtott éneknek hatása nincs, viszont a túl 
gyors éneklés, nem a templomba való. Az igazi evan
gélikus hívő énekes könyv nélkül nem megy a tem
plomba és minden istentiszteleten — még temetéskor is 
— részt vesz az egyházi éneklésben.

A rend és az egyöntetűség végett evang. énekeinket 
csak az egyetemes egyház által elfogadott Korálkönyv 
szerint szabad énekelni.

Az egyházi énekek tartalmuk szerint lehetnek: 
dicséretek, könyörgések, reggeli, esti, az egyházi év 
ünnepeire szóló, alkalm i, vallásos, hazafias, temetési 
stb. énekek. Egyletek és bibliakörök részére vannak 
élénkebb rytm usú sőt világi énekek dallam ára is ké
szült vallási és ifjúsági énekeink.

A z első evangélikus énekeskönyvet, mely nyolc 
énekből állott. 1524-ben Luther adta ki Németország
ban. A legelső magyar énekeskönyvet 1556-ban
Vértesi Vallástan
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Gálazécsy István  gyulai lelkész szerkesztette és adta ki 
és pedig hangjegyekkel.

Ev. énekeink száma ma m ár oly gazdag, hogy meg
halad ja a 100.000-et. Az ev. énekeknek oly nagy hatása 
volt, hogy Németországban a rémi. kath. egyház 26 
lutheri éneket vett át. Nagynevű ev. énekszerzők énekei 
majdnem a világ összes nyelvére le vannak  fordítva s 
az egész világ protestánsai éneklik.

Neoezetesebb egyházi énekszerzők az ókorban: Ambró/.ius 
milánói püspök (340—397.), kinek latinul írt ádventi énekét „jö j j  
népek megváltója“ kb. 1100 évvel később Luther lefordította s 200 
évvel ezelőtt a híres zeneszerző Bacli Sebestyén János megzené
sítette; a reformáció előtt népszerűek voltak a husziták énekei, a 
reformáció után:

Dr. Luther Márton (1483— 1546.), ki 36 éneket írt, ezek közül 
többnek a dallamát is maga szerezte. Luther írta pl. az „Erős vár 
a mi Istenünk“, „Mennyből jövök“, „Mi atyánk ki vagy a mennyek
ben“, „Jövel Szentlélek Űr Isten“, „Bűnösök hozzád kiáltunk“ stb. 
énekeket.

Decius Miklós stetini lelkész 1523-ban latinból fordította a 
nép nyelvére ,Dicsőség mennyben Istennek“ (Gloria excelsis deo) és 
„Krisztus ártatlan bárány“ (Agnus dei) éneket.

Nikolai Fülöp (1556—1608.) hamburgi lelkész, ki 1599 körül 
írta pl. a „Tündöklő hajnali csillag“ és „Vigyázzatok, azt kiált
ják“ kezdetű énekeket.

Gerhardt Pál 1607—1676.) egyike a legnagyobb és legnép
szerűbb énekszerzőknek. Sokat kellett néki és családjának nélkü
lözni és szenvedni, de épen e szenvedések idején fakadtak hívő 
szivéből a legszebb énekek. A vallásüldözés idejében történt, hogy 
berlini lelkészi állását elveszítette s családjával a szomszéd tarto
mányba kényszerült vándorolni. Mindenüktől kifosztva fáradtan 
és éhesen érkeznek egy vendégfogadóba. Gerhardt elhelyezvén 
családját, kiment a fogadó kertjébe, leült egy padra és nagy nyo
morúságában is Istenben bízva, itt írta a 37-ik zsoltár alapján: 
„Hagyjad a jó Istenre minden te útadat“ kezdetű szép vigasztaló 
éneket. Amint az énekkel elkészült, bement és felolvasta feleségé
nek is. Alig ért a felolvasás végére, két vágtató lovas érkezett, 
kik egy pecsétes levelet nyújtottak ót Gerhardtnak. melyből öröm
mel olvasta, hogy egy kegyes pártfogója nagyobb összegű évi 
járadékot biztosított részére. Hite és reménye nem volt hiábavaló.
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a jó Isten, kire útját hagyta, ime megsegítette. Gerhardtól való: 
„Ébredj fel szivem“, „Hogyne dicsérném az Istent“, „Most nyu- 
gosznak az erdők“, „Oh miként fogadjalak“, „Oh fő vérző sebek
kel“, „Légy csendes szívvel“ kezdetű szép énekek.

Lujza Henrietfe brandenburgi fejedelemasszony (1627—1667.) 
„Jézus én bizodalmám“, Franck János (1618—1677.) „Készítsd ma
gad kedves lélek“, „Uram rosszal cselekedtem“, Neumark György 
(1621—1681.) „Ki dolgát csak Istenre hagyja“, Neander Joakim 
(f 1680.) ,»Dicsérd én lelkem“, „A nap lement“, Schmolk Benjamin 
(t 1737.) „Jézus legyen jelszavunk“, Gellert Keresztéin (U15— 
1769.) „Foly az idő a sirhoz“, „Aki azt állítja, hogy az Istent sze
reti", „A Krisztus maga oltalma", ..Jézus él én is vele", Hiller Fii- 
löp (f 1769.). A XIX. században: Gerok Károly ::Hazavágyom“ 
„Lánykánk alszik“, „Emlékezzél“, továbbá Knapp Albert. Spitta 
és Arndt.

Magyar eredetű evangélikus énekeink is nagy számban van
nak. A dunántúli új énekeskönyv 600 éneke közül több mint a 
fele kb. 320 teljesen magyar eredetű ének.

Magyar énekszerzőink közül nevezetesebbek:
Mária királyné a Mohácsnál 1526-ban elesett II. Lajos magyar 

király özvegyének éneke: „Bár hitemért szenvednem kell“. 
(Dté. 364.)

Sztárai Mihály (f 1575) laskói lelkész szép és megható zsoltár
énekeivel alsó Baranyában egész gyülekezeteket megnyert a refor
máció részére. Ő írta a 9'2-ik zsoltár alapján „Mely igen jó az 
Úristent dicsérni“ kezdetű éneket. (Dté 5).

Szegedi Kiss István, ki török fogságot is szenvedett, sok szép 
éneket írt, pl. „Jövel Szentlélek Isten“, melynek szép régies ma
gyar dallama van.

Balassa Bálint (1551—1594). Tőle való: „Forog a szerencse" 
kezdetű ének, melynek különösen hatodik versét a gályarab lel
készek énekelték a kapuvári börtönben. Szenei Molnár Albert 
(1574—1653) zsoltárfordítótól származik: „Mint a szép híves pa
takra“ kezdetű ének. (Jeszenszky Károly mezőberényi lelkész né
metből fordította le a „Térj magadhoz drága Sion“ éneket).

Bocskai korabeli énekköltőnk Rimay János (1631), ki „Mi 
Urunk s édes Atyánk“ kezdetű énekében arra kéri Istent, hogy 
adja szent lelkét, hogy a hamis tudománytól meg őrizhessék az 
Igét. Bethlen Gábor fejedelem éneke: „Gyakorta való buzgó kö
nyörgést kíván az Isten“. II. Rákóczi Ferenc imádságos éneke: 
„Győzhetetlen én kőszálam“, Péceli Király Imre érsekújvári ref.

13’
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lelkész 1630. körül írta többek közt: ..Krisztus Urunknak áldott 
születésén“ szép karácsonyi éneket.

Aáchs (Ács) Mihály (1646—1708) kuruc tábori, majd nemes- 
csői lelkész. Azt írják róla, hogy: „Korának egyik legnagyobb 
egyházi lantosa volt, aki 1646-ban valószínű Csepregen született, 
1671-ben mint győri rektort elűzték, rövid időre azután a farádi 
ev. gyülekezet hívta meg, ahonnan a pozsonyi törvényszék elé is 
megidézték. Azután mint kuruc tábori lelkész szolgált, mikor a 
kurucok Sopron városát 1683-ban rövid időre hatalmukba ejtették, 
itt a Szent György templomban Aáchs mondta a magyar beszédet. 
Mint nemescsói pap fejezte be életét 1708-ban. Az evangélikusok 
részére 1696-ban „Zengedező Mennyei Kar“ címen külön énekes
könyvet szerkesztett, melyet népünk Ó Graduálnak nevezett s igen 
megszeretett. Ez énekeskönyv sokáig használatban volt.“ Tőle van 
pld. a „Szívem keserűségét“, „Minden e földön csak elmúlandó“ 
kezdetű szép magyar ének.

Petrőczi Kaia Szidónia (1658—1708) a kuruc világ jeles költő
nője. A sok bánat és szenvedés tette íróvá. A Felvidéken s Erdély
ben élte át szenvedéseit. Énekei közül kiválik: „Elbágyadt lelkem
nek“ és „Ó, hogy adhassak hálákat“.

Szőnyi Benjámin (1717—1794) hódmezővásárhelyi lelkész „Az 
én időm, mint a szép nyár“, Tatai István (1755) nagygeresdi, Szűcs 
István théti, Perlaki Dávid és Miskey Ádám („Múlandó világnak 
múló dicsősége“) dömülki, Beliczay Jónás és Zigán János („Ifjú
ságom teremtője“) hőgyészi lelkészek, továbbá Zatureczky Sámuel 
győri kántor („Zárja bár holttestemet“).

Kiss János (1770—1846) soproni ev. püspök sok szép magyar 
énekkel gazdagította egyházunkat. így: „Zengd lelkem az új reg
gelt“, „Boldog örömnap derült ránk“,,, A halál meggyőzőjének“, 
„Sokszor a jók sírnak“, „Gyorsan folyó időmet“, „Elmégy kedves 
gyermek“, „Hát már végképpen letetted“ stb.

Székács József (1809—1876) ev. püspök, kit az „ország pap
jának“ neveztek, írta: „Elnyugodott a napsugár özön je“, „Hozzád 
fohászkodom“, „A nap lemegy, az éj beáll“. Ő mint gyámintéze
tünk megalapítója írta az első magyar gyámintézeti éneket is: 
„Mily boldogok vagyunk nagy Isten“. Elefánt Mihály (181b— 1872) 
pesti lelkésztől való tábori istentiszteletre írt „Templomunkból 
harcmezőről“ kezdetű ének, Győri Vilmos (1838—4885) budapesti 
lelkésztől „Tudom, hogy a föld szenvedés hazája“. Karsay Sándor 
(1814— 1902) győri lelkész és ev. püspök írta a szép reformációi 
éneket: „Felvirradt újra ünnepünk“, gyámintézetit: „Ébredjetek 
fel, halljátok“ s egy nemzeti ünnepre valót: ..Népek hatalmas



Istene“. Wimmer Ágoston (1791—1863) felsőlövői lelkésztől van „Lel
kem fel égive száll a porbul“ szép ének, melyet akkor írt, mikor 
a magyar szabadságharc idején földi otthonából menekülnie kellett. 
Haán Lajos (t818—1891) békéscsabai lelkész a magyarosodó tót 
gyülekezeteknek szerkesztett énekes könyvet.

Üjabban a magyar evang. énekszerzőink közül kitűntek:
Sántha Károly nyug. sárszentlőrinci lelkész, ki hosszú áldásos 

lelkészi működésének örömében és küzdelmében sok szép éneket 
írt. A dunántúli új énekeskönyvben kb. 100 eredeti és 70 fordított 
és átdolgozott éneke van felvéve. Eredeti szép énekei: ..Zendülj ma
gasztos angyalajku ének“, „Koporsó hol vagyon fullánkod“, 
„Mintha szárnyon szállna“, „Csendes a sír. Jézus alszik“, „Az égbe 
vágyom fel az égbe“, „Már alusznak a virágok“. Március 15-i ün
nepre írta: „Ez a nap. mit az. Ür szerzett“, augusztus 20_i ünnepre: 
„Zengjen minden ajkon ének magyarok és keresztyének“, leánya 
halálára: „Elaludtál lefektettünk“ éneket.

Csengey Gusztáv eperjesi tanártól való a szép templomava
tási ének: „Megnyílt immár házad nékünk“, Torkos László buda
pesti tanártól vízkeresztre „Eltűnt az. éj vigadjatok“, Gyuráíz 
Ferenc ev. püspöktől „Egy év sírján zengi énekünk“ és „Mélység
ből küldöm sóhajom“. Zábrák Dénes Sopron költői lelkű papjának 
5 eredeti és közel 100 átd. és ford, éneke van felvéve. Eredeti éneke 
közül kiválik karácsony estéjére írt „Szent karácsonyest közelgőt“, 
keresztelésre írt ..Mindenjók kútfeje óh áldd meg e kisdedet“ s 
nemzeti ünnepre szóló „Népek nagy Istene Urunk“ éneke. Kovács 
Sándor dr. ev. theol. egyetemi tanártól való „Te vagy reményem 
sziklaszála“ „Boldog, kinek a béke minden vágya“.

Payr Sándor ev. theol. egyetemi tanárnak nagy érdeme, hogy 
ev. énekszerzőink neveit kikutatta, énekeiket összegyűjtötte és a» 
új dunántúli éuekeskönyvet megszerkesztette. Pavrnak az új 
énekeskönyvben két eredeti „Óh jer Sión zengj éneket“, „Letarolva 
a mező“ és 64 átdolgozott és ford, éneke van.

Eredeti és fordított énekeket írtak még a dunántúliba: Vojtkó 
Pál. Iliász Ferenc soproni. Vietorisz József nyíregyházi tanárok, 
Horváth Sándor. Gnál Mihály. Csepregi György. Horváth Béla, 
Szalay Mihály lelkészek és mások.

Három újabb nagy ref. költőnk: Szász Károly. Lévay József 
és Szabolcsba Mihály pár szép éneke is helyet foglal énekesköny
vünkben.

Dallamot írtak s evang. korálkönyvet szerkesztettek: Altdör
fer Keresztély és Viktor. Kapi Gyula, Kirchner Elek, Frühmirth 
Samu és Keoicky Sándor.
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*8?. $. A sa jtó  és az ev. vallásos iratok terjesztése.
A sajtó, vagy nyomda az az eszköz, ami által a tu 

dományt és a műveltséget terjesztjük. A tudom ánynak 
és műveltségnek igazi a la p ja  a szentírás. Krisztus 
U runk János evangélioma 5, 59. szerint így szól: „ T u d a 
k o z z á t o k  a z  í r á s o k a t ,  m e r t  a z t  h i s z i t e k ,  h o g y  a z o k b a n  
v a n  a  t i  ö r ö k  e l e t e t e k “ . Pál apostol pedig II. Timoteus 
5, 15—16. verseiben azt m ondja: „Gyermekségedtől 
fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölccsé te
hetnek az.üdvösségre a K risztus Jézusban való hit által. 
A t e l j e s  í rá s  I s t e n t ő l  i h l e t e t t  és hasznos a tan ításra, a 
feddésre, a. meg jobbításra, az igazságban való nevelésre, 
hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó csele
kedetre felkészített." A szentírást, Is ten  i g é j é t  n e m c s a k  
é lő s z ó v a l ,  h a n e m  k ü lö n ö s e n  a s a j tó  á l ta l  n y o m a t o t t  
k ö n y v e k k e l  é s  v a l lá s o s  i r a t o k k a l  is terjeszthetjük és 
hirdethetjük. A sajtó úgy vallási, mint nemzeti szem
pontból m agyarhoni ev. egyházunkra nézve óriási je 
lentőséggel és fontossággal bir. Semmiképpen sem lehet 
közönyös reánk nézve az. hogy ev. híveink milyen szel
lem ű sajtóterm ékeket olvasnak. Egy erkölcstelen rossz 
könyv, vagy újság megmételyezheti a szíveteket: egy jó 
ev. vallásos irat üdvre, boldogságra vezet.

Isten igéjét, a bibliát eleinte kézzel írták, több évig tartott 
az elkészítése és így nagyon lassan terjedt. Amikor azonban Guten
berg 1440-ben a könyvnyomtatást feltalálja és megjelenik az első 
36 sorból álló bibliája, ezidőtől fogva az ev. vallásos iratok, így 
a teljes biblia, valamint Luther kis- és nagy kátéja (1520) gyorsan 
elterjedt az egész világon.

Hazánkban az első nyomdai termek 1473-ban flesz András 
budai nyomdájából került ki. A reformáció elterjedésével az iro
dalom, tudomány és műveltség is elterjedt. A XVI-ik században 
már 30 nyomda van Magyarországon, melyek közül a nagyszom
bati katholikus, a többi protestáns. Így prot. nyomda volt az 1535- 
ben alapított Honter-féle brassói, 1537-ben a sárvári, 1541-ben az 
újszigeti és 1590-ben a vizsolyi nyomda. Sajnos, ezek a nyomdák 
mind megszűntek s ma már hazánkban alig van a protestánsoknak
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egy-két nyomdájuk. 1804-ben Angliában megalakult az angol brit 
és külföldi bibliatársulat, melynek nyomdája a bibliát különböző 
nyelveken, így magyar nyelven is kiad ja.

Ev. egyetemes egyházunknak ez idő szerint nyomdája nin
csen. Ev. magánvállalkozók nyomdái közül megemlítendő a ,,Fébc 
diakonissza anyaház nyomdája Klotildliget, Pest m.

Ev. vallásos iratok kiadásával és terjesztésével foglalkozik: 
a Luther Társaság, Magyar Prot. Irodalmi Társaság, Fébe diako
nissza anyaház stb. Ág. hitv. ev. vallásos lapjaink: Harangszó, 
Evangélikus Lapok, Keresztyén hithősök, Ösvény, Jöjjetek én hoz
zám, Diákvilág, Fénysugár, Luther-naptár: lelkészek részére a 
Lelkipásztor, papnék lapja: A mi Szolgálatunk s tanítóké Ev. Nép
iskola. Prot. jellegű lapok: örömhír, prot. gyermekek, Az Erő prot. 
középiskolai tanulók, A Fecske vasárnapi iskolások lapja és a Prot. 
Árvaházi Naptár. Tudományosabb színvonalúak: Protestáns Szemle, 
Theologiai Szemle. Egyetlen magyar prot. kiilmissziói folyóiratunk 
a Hajnal. Ezenkívül helyi gyülekezeti lapjaink is vannak.

A sajtó és a biblia jelentőségéről évenként külön tartott isten- 
tisztelet keretében is megemlékezünk. így hrsvét utáni második 
vasárnapon „Sajtónapot“ s a reformáció előtti vasárnapon „Biblia 
vasárnapot“ szoktunk tartani, mely alkalommal a befolyó persely
pénzt a sajtó és a biblia terjesztésére küldjük el. Az ev. sajtót kö
telességünk pártolni és pedig úgy, hogy legalább egy ev. lapra 
előfizetünk, ev. szerzők vallásos iratait megvesszük és a sajtó ter
jesztésére adományainkkal hozzájárulunk. Áldozatkészségünkkel 
törekedjünk arra is, hogy gyülekezetünk története időnkint nyom
tatásban is megjelenjen.

[A műveltség terjesztésére szolgál újabban a rádió is. mellyel 
istentiszteleteket is közvetítenek.]

88. §. Evangélikus egyházunk tanintézetei.

Magyarhoni ev. egyházunk bár kezdettől fogva 
anyagi szegénységgel küzd. tag jainak  buzgó áldozat- 
készsége folytán számos alsó- és felső iskolát ta rt fenn. 
melyek nemcsak egyházunknak, hanem magyar ha
zánknak is hasznos szolgálatot tesznek.

F ő i s k o l á i n k :  Evangélikus lelkészképző Sop
ronban, mely a pécsi m. kir. Erzsébet egyetembe van 
belekapcsolódva, ev. jogakadémia Miskolcon, k ö z é p 
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i s k o l á i n k :  aszódi, békéscsabai, bonyhádi, nyíregy
házai. soproni reál |>ymn.. budapesti fogynia., szarvasi 
gym n.; l e á n y g i m n á z i u m o k :  pesti Veres Pál né 
leányn. intézet, kőszegi leányközép isk. (leánylycemn), 
nyíregyházi leánygimn. L e á n y n e v e l  ő intézetünk 
polgáriskolával Aszódon. I a n í t ó k é p ző : Sopronban. 
Miskolcon, t a n í t ó  n ő k é p z ő :  Szarvason. Ezenkívül 
több polgári iskolát és számos elemi és ismétlő nép
iskolát tartunk fenn.

tI
89. §. A helyi evangélikus egyházközség története.

(A hitoktató kb. az alanti kérdésekre a feleletet a tanulókkal kü
lön leírattatja és megtaníthatja.)

Kik voltak a község első lakói? Mit tudunk róluk? 
K ik a község mostani lakói, mily vallásúak. mennyi 
m indegyiknek a lélekszámú?

Ki volt a helyi cv. egyházközség (esetleg járás, 
vármegye) reform átora? Mikor és honnét telepedtek le 
az evangélikusok s k ik  voltak névszerint az elsők? Mily 
küzdelmeken, esetleg szenvedéseken és üldöztetéseken 
kellett nékik keresztülmenni? Kik voltak névszerint 
akik  a hit harcában m egtántorodtak, kik azok akik 
mindvégig megálltak rendületlenül? Kik voltak a küz
delmekben pártfogóik és jóltevőik?

Mikor történt az első egyházi szervezkedés? Kik 
voltak tanítóik, lelkészeik? Mikor épült az első iskola, 
templom alapkő letétele, felavatása, mennyibe került, 
kinek az áldozatkészségéből épült fel? Mi ta rtja  fenn 
továbbra is tem plom unkat? Templomunk, iskoláink fel
szerelése. kerítése rendben van-e? 1 emelőnket gondoz
zuk-e? Mit tehetünk azok rendbehozataláért?

Egyházközségünkhöz mely leánygyülekezetek és 
szórványok tartoznak? Mit tehetünk a szórványbeli hí
vek. gyermekeik megmentéséért? Mely egyházmegyé-
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liez. egyházkerülethez ta rto zu n k ? Ki a helyi lelkész, 
kántor, tanító, ki a jelenlegi esperes, püspök és hol 
laknak?

Melyek a helyi egyház különleges ünnepei? (egy
házi és nemzeti ünnepek.) Mikor van templomfelavatási 
em lékünnep, aratási hálaadó. konfirmáció, úrvacsora
osztás? stb.

A bel- és kiilmisszióért a gyám intézetért, az ev. 
sajtóért mit teszünk? Községünkbe hány ev. lap já r?  
Van-e belmissziói, ifjúsági, nőegylet, énekkar? Te me
lyik egyletnek vagy buzgó tagja? A helyi szegények, 
árvák , betegek testi és lelki gondozását miként telje
sítsük?

Mi az oka a szekta mozgalmaknak, mit tehetünk 
a hitélet ébresztésére és megerősítésére? Mivel m utatjuk 
ki az ev. egy ház iránti szeretetünket mi. kiknek elődei 
h itükért vagyont és életet áldoztak s börtönt és gálya- 
rabságot szenvedtek? A m agyar nemzet újjászületése és 
feltám asztása érdekében miben segédkezünk mi, akik  
elő tt olyan tündöklő példák ragyognak, mint az evang. 
vallásé: Berzsenyi Dániel, Kossuth Lajos. Petőfi Sándor. 
Jessedik Sámuel. Győri Vilmos, .Mikszáth Kálmán. 
G yóni Géza. Pap-Várv Elemérné stb.

Más vallásunkkal meg van-e a testvéri jó viszony? 
H a nincs, m iként lehetne ezen segíteni? Igyekezünk-e 
mások iránt türelemmel lenni, egymás vallási meggyő
ződését tiszteletben tartani, a rosszat nem rosszal, ha
nem jóval legyőzni s nem azt keresni a mi bennünket 
elválaszt, hanem  a mi összeköt? T udjuk-e azt. hogy 
m inden vallás hazugság és képm utatás, mely nem a 
szeretetett alapszik és nem szeretetet és türelmet gya
korol? Jézus is azt mondja János evangélioma lő. fe je
zet ö-l-ik versében: ..Arról ismernek meg, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek."
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E redeti dallam .

Mint kószál a tengerben 
Áll Sión link vára; 
Századoknak ködén át, 
Napfény süt ormára. 
Hányszor tört rá ellenség, 
Hányszor várták végét, 
Ámde az Ür vele volt,
/: Nem liagyta el népét :/.

1 tála neked nagy Isten, 
Te vagy erős várunk, 
Veled vészben, viharban 
Rendületlen állunk, 
Szolgaságból kihoztad 
Néped szabadságra, 
Szentigéddel vezetted 
/: krisztus országába :/.

Jer Sión, zengj éneket,
Hálád hasson égig! 
Egyházadhoz, Krisztushoz 
Maradj hű mindvégig!
Tartsd meg híven a kincset, 
Amely vagyon nálad,
Hogy senki el ne vegye 
/: Égi koronádat :/. (Ké. 84.)

XXV. A lkalm i im ák é s  költem ények :

G yerm ekek im ája .

Mindenható Isten szerető m ennyei Atyáin! Le vagy 
m indeneknek .teremtője és gondviselője. Te terem tettél 
engem et és a szent keresztség álta l gyermekeddé fogad
tál. Te viselsz rám gondot az é j és n ap  minden órájában. 
Tőled jön  minden jó adomány. Te ad tad  szülőimet, ta 
nítóim at. kik engemet a jóra ok ta tnak  és nevelnek. Te 
ad tad  a  vallást, e drága kincset s te őrizted azt meg az 
én számomra is. H ála és dicsőség legyen mindezen jó té
tem ényeidért !

Kérlek én Istenem, jóságodat ezután se vond meg 
tőlem. Oltalmazd testemet, telkemet, őrizd meg egész-



ségemét. Add, hogy kerüljem  a rossz társaságot, a bűnt 
és a gonoszságot. S ha gyenge vagyok, erősíts meg. ha 
vétkeztem ellened, óh bocsáss meg! ön tsd  belém a  hit
nek erejét, a szeretetnek érzelmét s egy jobb jövő re
ményét. Hallgasd meg imádságomat, szent fiad az Ür 
jézus nevében. Amen.

Templomtól távol eső gyerm ek im ája.
M indenütt jelenvaló Isten, mindeneknek Ura! Bár 

messze vagyok a templomtól és hitrokonaimtól, de tudom 
Uram, hogy te itt is jelen vagy és meghallgatod mind
azokat, ak ik  téged lélekben és igazságban im ádnak. 
Hozzád fohászkodik azért az én lelkem és magaszta- 
lásodra nyílnak meg az én ajkaim . Te nem hagyod 
el azokat, akik benned bíznak és igazságodat kö
vetik. Add, hogy szent fiad, a Krisztus és evangéli
uma legyen vezérem. Ez erősítsen jó és balsorsban, ez 
vigasztaljon a szenvedések és m egpróbáltatások idején. 
Engedd, hogy keresztyén kötelességeimet pontosan tel
jesítsem. Add, hogy hitemet megtartsam mindhalálig, 
hogy elnyerjem  az örök élet koronáját. Hallgasd meg 
im ádságomat a Jézus Krisztus érdemeiért. Amen.

E r k ö l c s i  v e r s e k :

T anulj a kis melltől.
T anu lj a kis méhtől: szorgalmat, buzgalmat,
Ne ke ress e földön kényelmet, nyugalm at,
El ne feledd soha: szent a kötelesség,
Töltsd be hivatásod, bár nehezen essék.

T anu lj a kis méhtől: m ásokért is élni. —
K ikkel együtt lakói, szépen összeférni,
Ne legyen javadból ridegen kizárva 
A nyomorult, szegény, az özvegy s az árva.

205
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I aiiulj a kis mélitől: hódoló hűséget,
Sírodig tiszteld a koronás Felséget,
Imádkozva gondolj dicső s nagy nevére, 
Hogyha harcba szólít, onstd véredet Érte.

tan u lj a kis méhtől: égő honszerelmet,
Leljen édes hazánk hű  fiára benned.
Munkálj, küzdj, fáradj, hogy hazánk viruljon, 
Hősként harcolj, ha kell, hogy a vész elmúljon.

A agy La jos.

M adarak és fák irán ti kím élet.

Isten minden teremtménye 
Legyen általad kímélve:
Ne kínozzad az állatot,
A nnak is fáj. ha kínozod.
Ne szedd ki a madárfészket.
Ne kövess el olyan vétket:
Az is szereti kicsinyét, —
H agyj te a m adárnak békét.

Ne rongáld az élőfát.
Ne tépd lombját, sem virágját.
Hiszen Isten növesztette,
Hogy hasznunk legyen mellette. 
Lom bja tisztítja a leget. 
G yönyörködteti a szemet;
Gyümölcse, fá ja  hasznot ád:
Ültesd, kíméld, ápold a fát!

Sőt az is kötelességed.
Hogy mások ellen megvédjed,
Az esztelen, rossz gyermekek 
M indent rontani szeretnek.
De te vigyázz, óvakodjál.
H ogy kárt soha ne okozzál.
É ppen úgy kím éld a másét.
Mint ahogy kell a magadét.

Ruttkay Sándor.



A naini ifjú.
..Kitették az holttestet az udvarra.“
Szegény asszony; özvegy asszony siratja. 
Reá borul egyetlenegy fiára:
„Most tetszik meg ki az igazi árva“ .

Végig vitték a halottat az utcán,
Véges-végig sírás fakad  az útján:
Özvegy asszony sírdogálva kíséri.
Aki lá tja  sírva fakad, úgy nézi.

J a j  de gyászos Nain város kapuja. 
Halottvivők sírva mennek ki ra jta  
özvegy asszony kedves fiát temetni;
J a j de nehéz a koporsót emelni!

ja j .  de fényes Nain város kapuja,
Életigét vivők m ennek be rajta.
„Ne s ír j“, szólt a Dávid Fia, az Élet.
..Ne sírj asszony, megholt fiad feléled!“

Halottvivők megdöbbenve megállnak:
Ki az, aki parancsol a halálnak?
„Kelj fel ifjú !“ szólt a holtnak az Élet 
És a halott a halálból feléledt.

Ja j, de ragyog Nain város kapuja!
Özvegy asszony boldogan megy be ra jta  
Újra örül egyetlenegy fiának.
Mert az Élet parancsolt a halálnak.

Óh asszonyok, édes anyák, halljátok. 
K önnyeteket Jézus előtt ontsátok.
Sirassátok szegény megholt ifjakat,
Akiket a H alál: a bűn  elragadt.

Áldott Jézus, látod mennyi a halott,
Te felkelthetsz mindenkit, ha ak a ro d : 
K önyörülj hát nézz a  hívő könnyekre: 
Támassz minden szívet hívő életre.

Kecskeméti István.



A gályarab.

Kis lakában  csöndesen bibüázott,
S lelke az Űr mezőit já rta :
Hogy m egfúrod jék mennyei virágok 
G yöngyharm atába, him porába 
S híveinek szorgos mellként lehozza 
Édes mézét h it — s szeretetnek . . .  
Midőn rá tö rt a zsarnok poroszlója: 
„ Jö jj b írá id  elé — eretnek!“

Az Úr szolgája szelíden felállott 
S szólt: „B írám  egy — az élő Isten!“
S elhagyá a kesergő kis családot 
Bízva a tiszta erős hitben:
Hogy az igazság véd pa jzsa kíséri,
Őrző angyalok járnak vele,
S a  kelő ha jn a l megint otthon éri 
Szerettei n yájas  körébe.

Csak egy kérdése volt a zord bíráknak: 
„Megtagadod-e hitedet!“
Sziklaszilárdan emelt fővel mondá: 
„Nem! Isten lá tja  lel kernet!“
Védő szavát m ár, meg sem is hallgatták 
A sötétségnek fiai.
D urva pribékek  kezeibe ad ták :
Nehéz gá lyákat hajtani!
És ment szelíden az Úr hív szolgája, 
Elhagyva családját, honát.
S viselte, m int a Názáreti, tű rve  
A sebző töv iskoronát. . .

A gálya m ár a  messze tengert já rja , 
Egyszerre a magas ég elborul,
S mint végitélet szörnyű harsonája 
Dörgés harsan, villámok tüze h u l l . . .  
Tornyosulnak vad. haragos hullámok, 
M indenkit elfog rémes félelem . . .  
Bilincsekben csak a gályarab áll ott 
Szilárdan, b á tra n  a fedélzeten.



Im ádkozik: „Uram bocsáss meg nékik,
Akik rám  törtek gonoszul-botorul . .
S hő fohásza ím, felhatott az égig:
Felhő oszlik . . .  a  v ihar elvonul. . .
A zord korm ányos kőszíve meglágyul, 
Parancsot ad — felo ld ják  a rabot.
. . .  S csillagszemükkel a menny magasárul 
Lemosolyognak az őrző angyalok.

Lampérth Géza.

Győzelem.

Te kis sereg, mely Jézus szent nevében 
Az* Úr ügyeiért harcba indulál.
A dj hálát, hogy ha  egy-egy ütközetnél 
A küzdelemben győztes te valál.
Ne hidd: erő, hogy önmagadban van  tán,
S tied az érdem s a diadalom,
A jkad s szíved csak háladalra nyíljon: 
Győzött az Úr s az evangéliom!

Ne elhízottá, felfúvalkodottá. —
Alázatossá tegyen a siker;
Ne hidd: babéron fogsz nyugodni most már, 
De tudd : tovább is híven küzdni kell!
Nincs még kivíva harcod e hazában,
Nem tud tá l győzni még sok száz bajon, 
Előre hát, a tér előtted nyitva:
Győzzön az Ü r 's  az evangéliom!

A bűn t gyűlölni, a bűnöst szeretni,
Erre ta n ít bennünket m esterünk;
Míg b ű n t találunk, addig m unka vár ránk; 
Míg lelkek vesznek, nem pihenhetünk. 
Szemünk ha nyitva, könnyű lá tn i akkor, 
Hogy tettre, harcra  nyílik alkalom ;
Ne nézzük hát, hogy pusztul, vész e nemzet: 
Hisz él az Úr, v an  evangéliom!
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H a m ustárm agnyi, gyenge kis hitünkre 
Tudott az Úr nagy áldást hinteni.
Mi lesz, ha m ajd erős, törhetetlen hittel 
Tudunk az Ürra föltekinteni!
Ha hő im ánk a mennyet ostromolja,
S felel reá az égi irgalom:
Majd akkor lá tjuk , hogy mi lesz az ország» 
Hol győz az Ür s az evaugéliom!

Ha minden háznál, szép családi körben, 
Olvassák együtt majd a b ibliát:
H a föl ruházva lelki fegyverekkel.
Bocsátja ki m inden anya fiát;
Ha minden ifjú  küzd a bűnök ellen.
S szűztiszta lesz a lány. m int liliom:
H a templommá lesz a családi tűzhely:
Akkor győzött az evaugéliom!

H a majd hiúság, élvvágy. c ifra  pompa 
Nem bitorolják a „jótékony“ nevet;
Ha m ajd a gazdag önként, szeretetből 
N yú jt a szegénynek segítő kezet;
H a gyűlölet s vad, őrült hajsza helyét 
Fölváltja  béke. jóság, irgalom;
Ha minden em ber testvért lát egymásban: 
A kkor győzött az evangéíiom!

Föl harcra hát hívő testvéreim, 
ö llsü k  m agunkra lelki fegyverünk’! 
Igazmondás övezze derekunkat,
A hitnek Pajzsa védje kebelünk.
Fejünkön az idvesség sisakjával.
K ardunk az ige, e szent hatalom :
S m egérjük m ajd. hogy szép m agyar hazánkban 
G yőzött az Úr s az evangéíiom!

Vargha Gyuláné.
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Az anya búcsúimája.

Itt hagytál drága gyermekem,
S jársz  m ajd idegen tereken;
Nem lesz veled édes anyád,
Hogy rá  fejed lehajtanád.
Üresen áll ír te helyed. —
A jó  Isten legyen veled!

Legyen veled, kísérjen el 
A ngyalinak seregivel,
Minden bajtó l őrizze meg 
És tartsa tisztán szívedet!
Édes anyád  el ne feledd —
A jó Isten legyen veled!

El ne feledd édes anyád,
S vigasztaló intő szavát!
Sok a  próba, mely szívet, észt,
A nemestől elvonni készt.
Óh légy erős ál ld meg helyed —
A jó  Isten legyen veled!

Álld meg helyed óh légy erős,
Mint Jézusod a hű, a hős!
És tied lesz a győzelem.
S a  boldogság já r  én velem.
Csókom, áldásom itt. óh vedd . . .
A jó  Isten legyen veled!

Vedd csókomat, áldásomat,
Szerető óhajtásom at:
Jö jj tiszta szívvel majd 
Ez az, miért anyád sóhajt,
S im ával kéri az eget —
A jó Isten legyen veled!

Sániha Károly.

14Vértesi Z.: Vallástan
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Utasítás a hitoktatók részére.

Az 1904. illetve 1910. évi egyetemes közgyűlés által kiadott 
ev. népiskolai vallástanítási tanterv;

„A népiskolai vallástanítás célja evangéliomi szellemtől át I n 
tett oly egyháztagokat nevelni, kiknek Isten folyton szemük előtt 
s szívükben legyen s kik Isten iránt érzett szerétéiből örömmel 
teljesítik az ő parancsolatait, gyakorolják a felebaráti szeretetek 
cselekszik a jót és kerülik a bűnt.

A vallástanítás vezesse be a gyermeket a Szentírás ismere
tébe, értesse meg vele az ág. h. ev. egyház tanait s kedveltesse 
meg az egyház, főképpen a magyar ev. egyház intézményeit, hogy 
majdan az iskola falain kívül is szívesen olvassa szent könyvün
ket, buzgón részt vegyen a gyülekezet istentiszteletében és társa
dalmi életében s legyen egyházának hitben állhatatos s szereiéi
ben munkás tagja."

[Mivel e könyv beosztása az egyet, tantervtől némileg eltér, 
azok részére, kik az egyet, tanterv sorrendjét megakarják tartani, 
alant közlöm a tantervvel megegyezőleg e Vallástanban felvett 
bibliatörténetek §-ait.j

I. Osztatlan elemi népiskola vallástanítási tervének minimuma.
I—II. osztályban: a) Imádságok. Rövid iskolai reggeli, esti, 

étel előtt, étel utáni imák. Istenhez, szülőkhöz, embertársainkhoz 
való viszonyunkat feltüntető valláserkölcsi versecskék és a Mi
atyánk. b) Kátéból a I íz parancsolat szövegének begyakorlása ma
gyarázat nélkül, c) Bibliai történetből: I. 2, 17, 19, 3, 4—7, 13, 14. ü.

I li—IV. osztályban, a) Alkalmi imádságok, valláserkölcsi 
költemények, b) Kátéból: T. évben: A Tízparancsolat Luther ma
gyarázatával, a II. évben az Apostoli hitvallás Luther magyarázatá
val. c) Biblia történetből: Az I. évben 16—20, 4, 5. 25, 9, 8, 43, 45, 
57, 48. a II. évben: 21, 22, 29, 30, 51, 53, 41—45, 47, 48. §.

V—VI. osztályban, a) Alkalmi imák. Az első évben Miatyánk, 
a II. évben a keresztség és az úrvacsora, mindegyik Luther ma
gyarázatával. b) Mindkét évben bibliaolvastatás. Főünnepekre 
szóló bibliai szakaszok. 36, 38, 39, 46, 50. §. Bibliaismertetés, Ka
nonikus és apokrifus könyvek, c) Egyháztörténetből az I. évben: 
64—75. §, a II. évben 76—84. §.

II. Osztott népiskola vallástanítási tervének minimuma.
I. o. a) Imádságok, b) Bibliatörténetből: 1, 2, 19, 3—7, 53, 13,

14. § .
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II. <>. a) Imádságok. Kátéból: Tízpar. magyarázat nélkül, 
b) Bibliatörténet: 1, 2, 17, 19, 3—7, 51, 26, 11, 14. c) Főbb ünnepek 
s az Apostoli hitvallás szövegének betanítása.

III. o. a) Alkalmi imák. Tízpar. Luther magyarázatával, 
b) Bibliatörténet: 16—18, 20, 22-ik §-ból Gedeon és Sámuel, 4, 5, 24, 
9, 27, 8. 28, 41—45, 47. 48 és a 61. S-ból Pál megtérése.

IV. o. a) Imák, valláserkölcsi költemények. Apostoli hitval
lás és Miatyánk Luther magyarázatával. A reformáció ünnepet 
megelőző két vallástani órában rövidén Luther életét és működé
sét tárgyalja a hitoktató, b) Bibliatörténetből: 21—23, 51, 52, 58, 
59, 30, 29, 31. §. A IV. o. tananyag bevégeztével az üdvtörténet 
főbb mozzanatainak kiemelése (a teremtés, bűnbeesés, törvény
adás, ígéret, megváltás).

V. o. a) Alkalmi imák. Keresztség és úrvacsora Luther ma
gyarázatával. (1. XXII.) b) Bibliából: Hegyi beszéd (Máté 5—7) és 
a főünnepi evangéliomi szakaszok: 36—50. §. c) Egyháztörténet
ből: 64—67, 69—72, 76, 79. §.

VI. o. a) Alkalmi imák. Az egész Káté ismétlése. Bibliaismer-, 
tetés. 60. §. b) Egyháztörténetből: 9, 61, 66, 68, 69, 71, 72, 74—84. §.

Luther élete s működése úgy az osztott, mint osztatlan iskola 
V. és VI. osztályaiban minden évben veendő.

111. Polgári iskolák vallási tananyaga.

I. o. Tárgy: Ó-szövetségi élet- és jellemképek s tanítások, kü
lönös tekintettel a Megváltó eljövetelének előkészítésére.

Cél: Vallási és erkölcsi igazságok szemléltetése avégből, hogy 
kitűnjék, miképpen készítette elő az isteni Gondviselés Jézusban 
a világ Megváltójának eljövetelét.

Tananyag e Vallástan: 1, 2, 3, 15—23, 36, 62.
TI. o. Tárgy: Jézus élete és tanítása.
Cél: A keresztyénség vallási és erkölcsi- igazságainak szem

léltetésével kapcsolatban annak feltüntetése és kimutatása, hogy 
Jézus valósággal a megígért Megváltó és hogy ő miképpen alapí
totta meg itt a földön Istennek országát.

Tananyag: 4—8, 24, 25, 9, 26—35, 36—59, 63. §.
III. o. Tárgy: Keresztyén egyháztörténet jellemző kor- és 

életrajzokban, különös tekintettel a reformáció korára és a hazai 
evangéliomi egyházunk történetére, szervezetére és intézményeire.

Cél: Egyes hithősök, kiváló férfiak és nők életének s egyes 
nevezetes korszakok eseményeinek szemléltetése útján ev. keresz
tyén vallásos és erkölcsös érzelmek ébresztése és megmutatása

í r *



2 1 2

annak, hogy a Jézus által megalapított Isten országa miképpen 
terjedt el, ereje miképpen hatott és eszméi mily mértékben való
sultak meg a földön.

Tananyag: Az ált. keresztyén egyháztörténetből: 64—75. §.
IY. o. Tárgy: Az evangéliomi keresztyénség tanítása építő 

irányban bibliai és történeti példák által szemléltető alakban, a 
Luther kátéjában foglalt igazságok alkalmas felhasználásával és 
a választó tanok kiemelésével; az ev. egyház szervezetének és intéz
ményeinek behatóbb ismertetése.

Cél: Az evangéliomi keresztyénség tanításának összefoglaló 
megismertetése útján határozott evangéliomi keresztyén vallási és 
erkölcsi tudat fejlesztése és megerősítése.

1 ananyag: Magyarhoni ev. kér. egyháztörténet: 76—89. §.,
60. §.; a váltanok XXIII.

Az 1925-ik' évi egyetemes közgyűlés jk. 75. p. az ev. elemi 
népiskolákban a következő egyházi énekek tanítását kötelezőleg 
elrendelte:

I. osztály: Az Űr az én hű pásztorom, Szívem szerint Űristen, 
Dicsőség mennyben Istennek, Dicsérlek Uram tégedet, Jer dicsér
jük Istent.

II. osztály: Dicsérd Istent keresztyénség, Jertek hozzám, 
Krisztus mondja, Jézus Istennek báránya, Uram Jézus fordulj 
hozzánk, A nap immár elenyészett, Adjunk hálát az Úrnak.

III. osztály: Az Istennek jó tetszése. Ifjúságom terem tő je, Ke
gyes Jézus itt vagyunk, Mennynek, földnek teremtője, Most nyu- 
gosznak az erdők, Ki dolgát csak Istenre hagyja, Erős vár a mi 
Istenünk.

IV. osztály: Zengd lelkem az új reggelt, Hagyjad a jó Istenre, 
Minden ember csak halandó, Boldog örömnap derült ránk, Tün
döklő hajnali csillag, Óh én bűnös, jaj, mit tegyek, Készítsd ma
gad kedves lélek, Maradj meg kegyelmeddel.

V. osztály: Istentől el nem állok, Krisztus Urunknak áldott 
születésén, E szomorú napot, Jövel Szentlélek Úristen, Az éj im 
érkezik, Mind jó, amit Isten tészen, Mint a szép híves patakra, Isten 
felséges adománya, Jézus sebeidnek mélye.

VI. osztály: Mily nagy az Úr kegyelmessége, Szerelmes Jézus 
vájjon mit vétettél, Jézus én bizodalmám, Népek hatalmas Istene, 
Hogyne dicsérném az Istent, Légy csendes szívvel, Az Úr gondot 
visel, Dicséret tisztesség legyen, Miatyánk ki vagy mennyekben, 
Jehova csak neked éneklek. Ili—VI. osztályban- gyermek liturgia.

A z énekek a Kapi-féle egyetemes Korálkönyo szerint taní- 
tandók.
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n a k , h a n e m  b ib l ia k ö r ö k n e k  s if jú s á g i e g y e s ü l e t e k n e k ,  l e v e n 
t é k n e k  é s  c s e r k é s z e k n e k  is  a já n lh a tó . Á r a  1 P .

I V . Liturgikus istentisztelet — Liturgischer Gottesdienst
m a g y a r  é s  n é m e t  n y e l v e n ,  a  s z e k t á k k a l  s z e m b e n  a z  e v .  h i t é l e t  
m e g e r ő s í t é s é r e  s z o lg á ló  v a l lá s o s  e s t é l y e k e n ,  n a g y o b b  ü n n e p i  a l
k a lm a k k o r  f e lh a s z n á lh a t ó  l i tu r g ik u s  i s t e n t i s z t e l e t i  s o r r e n d  h á 
r o m s z o r o s  k o t t á s  R e s p o n s o r iu m m a l ,  h i t v a l lá s s a l .  A z  e v .  c s a lá 
d o k  k ö z t  k io s z t á s r a  a j á n lh a tó .  Á r a  4 0  f i l lé r .

V . Gottes Wort ist unser Trost =  Isten igéje ami vígasz
talásunk. L u th e r  a  n a g y  r e f o r m á to r n a k  a  m o h á c s i  v é s z  u tá n  
M á r ia  m a g y a r  k i r á ly n é h o z  in t é z e t t  v ig a s z t a l ó  l e v e l e  é s  n é g y  
z s o l t á r m a g y a r á z a t á n a k  r é s z l e t e  n é m e t  é s  m a g y a r  n y e l v e n .  E g y  
e v a n g é l ik u s  h á z b a n  s e m  v o ln a  s z a b a d  h iá n y o z n ia .  Á r a  1 P. 
N a g y o b b  s z á m ú  r e n d e l é s n é l  50 f i llé r .

V I . Karácsonyesti gyermekístentisztelet v e r s e k k e l  é s  
é n e k e k k e l .  E lő a d ja  2 2  g y e r m e k . Á r a  1. P . 10 p é ld á n y t ó l  á 3 0  fill.

V I I  Reformációi jubileumi emléklap. L u th e r  k é p p e l  é s  
95  t é t e l l e l  m a g y a r  é s  n é m e t  n y e lv e n .  B e r á m á z h a t ó .  Á r a  1 P .

V III . Protestáns papok és hitoktatók zsebnaptára t i z e n 
e g y e d ik  é v f o ly a m  (1 9 0 9 — 1919) u tá n  T r ia n o n  m ia t t  s z ü n e t e l .
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