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Dr. Luther Márton,

szül. Eislebenben 1483., meghalt 1546. évi
Február 14-kén.



(Miképpen kell ezen könyvecskét
nézni és hasznát venni.

Luther' Katekhizmnsa nem csak azért érdé*
nel ajánlást, minthogy közönségesen bevett
oskolai könyvecskénk, hanem azért is, mint-
tiogy mind azt magában foglalja, a' mit egy
Katekhizmuslól várhatunk, és a9 gyermekek
értelméhez van alkalmaztatva. — A' t í z
> arán c s ő l á t ó k olly rövidek, hogy azo-
cat a1 legegyügyübb ehne is megtanulhatja *s
negértheti. Luther azokat a9 maga idejebéfi
izókkal szépen megmagyarázta. Ha ezen szók
i' mi időnkbélieknek érthetőkké tétetnek, 9s
nind a' tíz parancsolatnál az oda tartozó kö-
elességek megvilágosittatnak: a9 kötelessé*
(ékről szóló tudomány %a' tanulók9 elmé\ébie?ck
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annál inkább megmarad, minthogy az az oll
rövid tíz parancsolatokhoz lesz kapcsolva. -
A* hit9 á g o z a t j a i t , mellyek a9 másodi
részben foglaltatnak, annál inkább kell tudi
gyermekeinknek, minthogy azokra kereszté
tétnek, azokban konfirmáltatnak, 's azokba
vallására kötelezik magokat. — A9 M i-A t y á E
kat minden nap imádkozzak a9 keresztyé
nek; azért szükség azt a" gyermekekkel meg
értetni és megszerettetni. — A9 k e r e s z t
s é g és az Úr9 v a c s o r á j a által közönsége
-sen a' gyülekezet előtt valijak magunkat ke
resztyéneknek; ugyanazért ezen szent csele
kedetek9 mivoltát és czélját is kell tudnunl
Luther9 Katekhizmnsának fő részeit tehát mint
egy szemeinkkel látjuk a9 közös Isteni tisztele
intézeteiben, következésképpen jobban gyér
mekeknek való az, mint sok más efféle ige
tudós 9s ugyanazért kevéssé hasznos okta
tások.

De Luther9 Katekhizmusát érteni kell;
azért jelenik meg ezen magyarázat. Ezt kön)
nélkül megtanúltatni nem szükség, 9s nem i
Volna helyes; mert a9 rövidség9 okáért so
kérdésben és feleletben maradott ollyan i



*J tf mit új kérdések által. kell mp^ejtegetnu
7 Egészen máskép kell hasznát venni. A9 f$
H dolog az, hogy a9 Tanító az itt foglaltatott
m kérdéséket és feleleteket gyakran elolvassa,
*• fejtegesse, és egészen megértse. Csak ugj::

^ tudhat katekhizálni, máskép nem. Azután ugyaa
*" ezen kérdéseket és feleleteket addig olvas-,
~ tassa, kérdezgesse, fejtegesse, mindenféle-
r kép forgassa tanitványival együtt is , miĝ
" azokat ezek nem csak emlékezetekkel, hanem

H értelmékkel és szivekkel is megfogták. Ugyan
H ezt kell a9 diktomokkal is tenni. A9 mit a1

" gyermekek egyszer értenek, azt örömestebb
^ is, könnyebben is megtanulják, könyv nélküL

'. A9 jegyzések alatt imitt amott előhozott
^ énekek a9 Győri új énekes könyvből vágynak

czitálva; de minden Tanitó kereshet tetszése
.szerént más énekes könyvből is más oda tar-
tozó verseket Altaljában a9 jó énekek és dik-»
tomok teszik a9 köznép' katekhizmusát, mert

's azokat nem csak könnyen megtanulja, {hanem
i szivében is hordozza.
K Luther9 Katekhizmusának ezen magyará-
* zatját három rendbeli embereknek ajánlom:
5 e l ő s z ö r , az Oskola



sokszor olvassák, minden szavait fejtsék és
tanítványaiktól érdemesén kérdezzék; m á -
s o d s z o r : a1 Lelki Tanítóknak, hogy á1

mestereket ennek helyes baszna vételére meg-
tanítsák és a9 katekhizálásban jó példát adja-
nak; h a r m a d s z o r a9 szüléknek, hogy azt
gyermekeikkel Vasárnapon vagy egyéb pihenő
órájikban szoigalmatosan olvastassák, vagy
gyermekeik előtt ők magok olvassák.



Bevezetés,

tesz ez a9 szó Katekhizmus?
knnyit tesz, mint kérdések és feleletek áltaji

való tanítás.
L Mit értünk á> Keresztyén Katekhizmus alatt f
í9 Krisztus tudományában való oktatást kór*

dések és feleletek állal.
\. Mit tanulunk ezen tanításból ?
logyan kelljen élnünk, mit kelljen hinnünk,

és mit reméoylenünk.. •
I- Melly főrésze a9 Katekkimusnak mutatja-

meg, hogyan kelljen élnünk?
Lz első: melly a1 tíz parancsolatokról szólL
i. Mit foglal magában d Katekhizmusnak má-

sodik része?
if Keresztyén hit ágozatjait, vagy a9 Keresz-

tyén Anyaszentegyház9 Vallástételét.
l Miről **óll a' harmadik rést?
L' mi Atyánkról vagy az Úri imádságról.
Sz egy arra való útmutatás, mikép' kelljen

imádkoznunk.
& maga Jézus adta azt élőnkbe.
'. Miről szállnak a9 Katekhizmusnak egyéb részeit
if Keresztségröl és az ürf vacsorá^áróU



8. Miért foglaltainak ezek a' Katekhizmusban
Mivel a9 Keresztsóg és az Ur' vacsorája azoi

két szentséges cselekedetek, a9 mellyel
által nyilvánságosan vallást teszünk á
felől, hogy Keresztyének vagyunk.

A9 gyónás az Ur9 vacsorájával éléshez való
készület

9.Eten szent cselekedetek közül mellyik által avat-
tatunk-be a' Keresztyénségbe?

K* Keresztség által.
10. Mellyik által erősittetünk-meg a9 jóban ?
á t Űr9 vacsorája által. .-
fi* Miért hicattatnak esten részek vagy fő esik*

kelyek Luther* Katekhizmusának?
Mivel Doktor Luther Márton szedte rendbe é s

magyarázta-meg azokat
12. MiUyen szókon kezdődik mindenik résznél Lu-

thernak magyarázatja?
Ezen szókon: Mit tészen ez, vagy: Mikép-

pen lészen ez meg?
13. Ki volt Luther Márton ?
Egy tudós és kegyes ember, a'ki a9 Keresz-

tyén tudományt, melly az ő idejében
r í el volt romolva, sok tévelygések-

és babonás vélekedésektől megtisz-
tította.

U. Hogyan kell tanulnunk a9 Katekhimnust?
Figyelemmel, örömest és jó kedvvel, mivel

az a9 mi értelműnket gyakorolja, és bed-
nünk jó indulatokat gerjeszt.



9

. Hogyan gyakorolja a' Katekkizmus a9 mi értel-
münket?

ámot ttpulunk abból adói arról, hogy mit
hiszünk és mit reményiünk.

. Mi által gerjeszt bennünk jó indulatokat ?
; által, hogy az Istennek jótéteményeit, és

a1 mi kötelességeinket élőnkbe terjeszti.
. Honnét vétetett a9 Katekkizmus ?
: ó és áj Testamentombéli szent Írásból.
'. Mit nevezünk ó Test áment ómnak?

szent írásnak azon könyveit, mellyek
Krisztus Urunk9 születése előtt Írattak.

>. Kik által írattak azok?
lyan férfiak által, a' kiket az Isten a9 végre

kiváltképpen vató ajándékokkal felruhá-
zott, és a9 kik Prófétáknak neveztetnek.

• Mit értünk a1 Próféta név alatt?
lyan fórfiút, a9 ki az Isten9 nevében szóllott

a' néphez, 9s azt az Istennek különös in-
dításából tanította, intette és vigasztalta
2. Pót. 1, 21. Mert nem embernek aka-
ratjából származott régéntcn a9 prófétzia,
hanem az Istennek sz^nt emberei szól-
lottanak, indíttatván a9 Szent Lélek által.

»Miért neveztetnek a'Prófétákjövendőmondók-*
nak is ?

vei sokan közülök a9 jövendő dolgokat előre
hirdették.

) Ai ó és új Testamentombéli Könyve^' neveit '» tend-
jét kicsinyenként meg kell a ' W k V te
tetei.
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22. Mit hirdettek kittáttképen Mókán kötitlök?
k' Messiásnak vagy Krisztusnak, mini a' mi

megváltónknak, azaz, az emberek9 leg-
nagyobb jóltévöjének eljövetelét. Ján.:
5, 39. Vizsgáljátok az írásokat; mert
ugy vélitek, hogy azokban örök élete-
tek vagyon, és igenis azok, a9 mellyek
én rólam bizonyságot tesznek.

23. A' Katekhizmusnak mellyik réssé vétetett
az 6 Testamentumból ?

Az első: a' tiz parancsolatokról, mellyeket
az Isten a9 Zsidó népnek Mózes által
adott 2. Mós. 19. 50.

24. Illetnek-e minkét is ezen parancsólatok?
Igenis illetnék, a' mennyiben ollyan köteles-

ségeket foglalnak magokban, a' mely-
lyekre minket is kötelez lelkiesméretűnk.

25. Mi a' leikiesméret?
Az embernek belső esmérete arról, mi légyen

jó vagy rossz.
26. Vagyon-e az embereknek Hlyen leikiesméretek?
Igenis va^on, mig azt durva vadság vagy

szántszándékkal vatló gonoszság által el
nem nyomják. Rom. 2, 14—15.

27* Meg erösitette-e Jézus (£ tiz parancsolatokát?
Igenis megerősítette és megmagyarázta.
28. Hol cselekedte azt különösen ?
Azon beszédében, melly a'hegyen tartott predi-

kácziónak mondatik. Mát 5. 17—48.*)
•) Erén verteket el kell olvastatni a' gyermekekkel,

meg kell nékik magyaráigaUű.
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4 ' Katekizmusnak meUyik fő részei vétet*
tek az vj testamentumból ?

következendök: a9 másodiktól fogva az

X Mi az új testamentum?
ton könyvei a1 széni írásnak, roellyek Krisz-

tus Urunk1 születése után írattak*
f. Kik Írták azokat?
z Evangélisták és Apostolok.
2* Mit tesz ez a' szó Évangyelista ?
llyan férfiút, aVki örvendetes izenetet hoz.
lé Micsoda örvendetes izenetet hoztak ezenEvan*

gyelisták?
k azt hirdették, hogy Jézus az Idvezitő meg-

jehsint légyen, és az 6 életét leírták.
t. A' Kris*tus éleiének hány Hlyen leirásq, van ?
égy, mellyek Máté9, Márk9, Lukács9, és János

Evangeliomaioak neveztetnek.
í. Krisztus Urunk' életének ezen leiróji közül

hányan voltak egyszersmind Apostolok is ?
Btten: Máté és János. Ezek a9 Krisztussal

társalkodtak, 's attól magától tanultak.
l Mit tes* ez ár é%6 Apostol?
Ily férfiút, a9 ki Jézus által az emberek9

oktatása végett kiküldetett.
'. Hány Apostolokat tanított maga d> Krisztus ?
izenkeltőt, a' kiket azután, mások9 tanítása

. végett kiküldött. Mát. 28, 18—20. És
Jézus oda járulván szollá nékiek mond-

* vári: nékem adatott mindfen hatalom%
nftennyen és a9 földön!
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Azért elmenvén tanítsatok minden népeket
megkeresztelvén őket, az Atyának ős 4'
Fiúnak, és a9 Szent Léleknek nevében.

Tanítván őket, hogy megtarsák mind azo-
kat, a9 mellyeket parancsoltam nektek.
És imé én mindennap ti veletek vagyok
mind a' világ' végéig. Ámen.

38. Mellyik könyvben vágynak az Apostolok első
történetei megírva?

ki Apostolok cselekedeteiről irt könyvben.
39. Hány Apostoloknak leveleit találjak az új Te-

stamentomban ?
Öt Apostolokét: Péter', Páf, János', Jakab',

Judás' leveleit.
40. Mellyik Könyv föezi-bé az új Testamento-

mot?
János' jelenései. Ezen könyv jövendő idők-,

ről szóil.
41. Hogyan kell az ó is új Testamentombéli Köny-

veket olvasni?
Mint Isten' beszédét, áhitatossággal, és úgy,

hogy azoknak olvasása által jobbak le-
gyünk.

42. Mikor vagynnk áhitatosak?
Ha gondolkodunk arról, a' mit hallunk, vagy

olvasunk, és azt jól megfontoljuk.
43. Miért kell az Isten beszédét tisztelettel olvad-

nunk és hallanunk?
Mivel az Isten seóll abban mi hozzánk, mint

az Atya az ő gyermekeihez. Mindenkor
azoknak tehetségekhez alkalmaztatta ma-
gk\, a' kik az ő szavát hallgatták.
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Hát akkor, mikor ollyan fordúl-eli, a1 tnit
nem értünk, mit kell cselekednünk?

hoz kell tartani magánkat, a* mit értünk,
a' mi lelkűnket jobbítja, és minket a9

jóban erősít
eránt, ft' mit nem értünk, oktatást kell

keresnünk.
Mi végre kell tehát út Bibliát kiváltképpen
olvasni?

végre, hogy annak oktatása által jó és
naponként jobb ejnberek legyünk. 2. Ti-
moth. 2. 16» Minden irfis hXeu ihlésé-
ből való, és hasznos tanításra, a' meg-
czáfolásra, a9 dorgálásra, és az igaz-
ságban való oktatásra.

. Hasznosak-e e'~ végre a9 Bibliában előfor-
duló történetek is?

enis, mivel azon történetek, a1 mellyek a"
Bibiiában előfordulnak, az Istennek jó-
téteményeit, és az embereknek virtusait,
vétkeit és hibájit eleven színekkel raj-
zolják-le. V hibáknál és vétkeknél
eszünkbe kell vennünk, hogy az lstetf
beszéde azokat kárhoztatja és" büntetésre
méltóknak itéli.

. Kell-e tehát mindent követnünk, a* mi a' Bib-
liai történetekben élőnkbe rajzoltatik?

dm kell 1. Kor. 10, 6. Ezek pedig nekünk
példájinkra lettének, hogy gonosznak
kivánóji ne lennénk, miképen azok g o -
noszt kiván&ak vala.
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48, Mi azjgész StenfLrásnpk > q*
tett KatekMzmusnak summája?

Mát 22. 37—40. Szeressed a9te Uradat fc*
tériedet teljes szivedből, teljes telked-
ből és teljes elmédből Ez az első és
legnagyobb parancsolat A9 második per
dig hasonló éhez: Szeressed a9 te fe-
lebarátodat miqt önnön magadat. H i t
7. Í2. Annakokáért mindeneket a9 mely-
lyeket akartok, hogy az emberek ve-
letek cselekedjenek, ti is azokat cse-
lekedjetek azokkal. .Mert ez a9 törvény
és a' Próféták. * )

EJLSÖ RÉSZ.
A1 tíz parancsolatról.

í. Miről szóllanak a1 tiz parancsolatok?
A9 mi Isten eránt, magunk eránt és más em-

berek eránt való kötelességeinkről
2* Hány parancsolatok szófiának az Isten eránt

való kötelességekről?
A' bárom első parancsolatok.
3. Hány parancsolatok szóllanak a' mi magunk

és más emberek eránt caló kötelességekről t
A9 hét utolsó parancsolatok. -

«) Itten el kell olvastatni, 's röviden megmagyarázni
a' Győri énekes könyvbftl ezen éneket: Ha romlott

Bsiremnck.
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1. AZ ELSÓ PARANCSOLAT.

» vagyok a9 te Urad Istened. JVe legye-
nek teneked én előttem idegen Istenid.

Ki sióit e%en parancsolatban ?
i az Isten, a* ki az Izrael' népét Egyptom-

ból kihozta, és attól fogva annak -óllal-
mazója akart lenni.

Vallyon ez az Isten csak a* Izraelnek lstené-e,
vagy pedig minden embereké?

mint teremtőnk és jóltévőnk minden ember-
nek Istene és Attya. Maiak. 2. 10. Val-
lyon nem mindnyajuninak e g y Atyánk
vagyon?

vagy nem afcon egy Isten teremtett-e min-
ket? (Miért csalja-meg tehát kiki az ő
felebarátját, hogy a* mi atyájink' köté-
seket megfertőztetnők.)

Mi tiltatik az első parancsolatban ?
9 bálvány imadás; midőn valamit Isten gya-

nánt veszünk és imádunk, a* mi nem Isten.
Mikor vagyunk bálvány imádók vastag érte-

lemben ?
időn képeket 9 vagy valamelly teremtmé-

nyeket Isten gyanánt imádunk, 's tő-
lök várunk segítséget.

Hát vékony bálvány imádást mikor követünk-el?
időn valami eránt e' világon nagyobb fii-

leiemmel, szeretettel és bizodalommal
viseltetünk, mint az Isten eránt.
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9. Miért tiltatik ezen bálvány imádás?
Mivel áz az emberhez illetlen, 's nekie ái

talmas.
iOf Miért illetlen is ártalmas?
Mivel az embert babonássá, félénkké, vél

késsé és esztelenné teszi. Zsolt I l i
4. 5. 8.

i í . Hogyan teszi a' bálvány imádás az embert ba
bánássá és félénkké?

Arra szoktatja, hogy féljen és reményijén a
a9 hol felesre és reménységre semmi o
nincs.

<2. Hogyan testi a* bálvány imádás az embet
vétkessé, és esztelenné?

Kfilonbféle bűnöknek gyakorlására tanítja, '
különben is sokféleképpen megcsalja, ó
elámítja az embert.

13. Eikövet-el bálványozást vékony értelemben\
A' ki az Istenről elfelejtkezik, és valami érád

a' világon nagyobb bizodalommál, fél
lemmel és szeretettel viseltetik mint
Isten eránt. Zsolt. 146, 3—&

14. Mi által mégyen-véghez ezen bálványimádái
Kevélység, fösvénység és bujaság. által.

kevély magát és a' maga becsületét,
fösvény az ő gazdagságát, a9 bnjálko
az ő gyönyörűségét jobban szereti, mii
az Istent, és azáltal bálványitnádó lessz.

15. Vallyon azzal magát boldoggá túszi-
boldogtalanná ?

Boldogtalanná; mert ezen dolgok nem valc
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ságos és maradandó jók. 1. Ján. 2. 15 —*
17. Philipp. 3. 19. Efez 5, 5.

Mit kivan tehát az első parancsolat ?
•gy az Istent mindenek felett féljük és sze-

ressük, és hogy mindenek felett ő benne
bízzunk. Mát. 10, 28—30. Zsolt. 73,
25. 26. Kicsoda volna nékem mennyek-
ben te náladnál több ? és te nátadnál
egyébben nem gyönyörködöm e' földöp«
Elfogyatkozott az én testem és áz éu
szivem; az én szivemnek kősziklája, és
az én örökségem te vagy, óh Isten,
mind örökké. Zsolt. 18, 2. 3. És mon-
da: Teljes szivemből szeretlek tégedet
Uram, én erősségem. Az Űr, én kőszik-
lám, és én váram, és én szabadítom,
én erős Istenem, én erősségem, ö benne
bízom, én paizsom, és én szabadulá-
somnak szarva, én felmagasztalásom!

Megérdemli-e az Isten ezen félelmet, szere-
tetet és birodalmat ?
is; mert ő mindenhatósággal 's véghetet-
len bölcsességgel és jósággal bir. Az 5
akaratja nélkül semmi sem eshetik raj-
tunk. 0 tőle minden jót várhatunk, mint-
hogy ő maga a' jóság. Mát. 1. 6. Mát
19, 17. És ő monda annak: Miért mon-
dasz engem jónak? Nincsen senki jó
több az egy Istennél. Ha pedig bé akarsz
az életre menni, tartsd-meg a' páran*
csőlátókat. 1. Jáu 4,\ft. \» V >
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szeretet; és a' ki a9 szeretetben mar
az Istenbea marad, és az Isten abba
Mi szeretjük őtet; mert ő szeretettel
szőr minket*

f8. Millyen foganatja van a% Isten eránt VQ
igaz tiszteletnek az emberi szívben?

Az Isten eránt való igbz tisztelét az embe
nek:

i. Alkalmatosságot és kedvet ád az ő köt
lességeinek véghez vitelére és mind aj
nak, a9 mit az Isten reá mér, békéi
való eltűrésére.

3. Az emberektől való felestől, és a9 csüj
gedezéstől megmenti

3. Megőrzi a9 felfuvalkodástól, minthogy mii
den jó áz Istentől jön. Pred. 12, 15—1
A9 dolognak summája ez: az Istent fé
jed és az ő parancsolatít megtartsa*
mert ez az embernek fő dolga. Me
minden cselekedetet az Isten ítéletre elí
hoz, minden titkos dologgal akár jó ab
gonosz légyen az, *)

2. A9 MÁSODIK PARANCSOLAT.
A9 te Uradnak Istenednek nevét híjában *
vegyed: mert nem hagyja az Ur bünteti

nélküli valaki az ő nevét híjában veszi.
Í9. Mit értünk az Isten9 neve alatti
Mindent, valami minket az Istenre emléket

Ide tartozik ezen éneVi KL n« n«t«Ui« tégede
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tet, és a' mi által £ magát mi velünk n$
ő beszédiben és munkájibanmegeamérteti.

Mit nefn kell mind azzal, a9 mi által az 1*-
ten magát mi velünk megesmérteti, csele-
kednünk?

m kell azt rosszra fordítanunk, *s véle
visszaélnünk.

. Mi által élünk azzal vissza ?
romkodás, esküvés, büyölés bájolás, har

zugság és csalárdság áltaL
Miért vagyon a1 káromkodás megtiltva ?

írelhogy utálatos és rút dolog, gyülölség-
ből és haragból felebarátunknak rosszat
kívánni, 's ollyankor az Isten9 névével
élni vétek.

E* szerént tehát nem kell egyik embernek a9

. másikat kér omlani'« átkozni, 's ollyankor as
Isten9 nevével vissza tini ?

m* Mi mindnyájan egy Istennek, ezen ir-
galmas Atyának gyermekei Vagyunk; és
az Isten9 nevének csak akkor kell elő-
fordulni, ha valakit áldani akarunk Mát
5, 44. 45. Én pedig ezt mondom nek-
tek: Szeressétek ellenségiteket, áldjá-
tok azokat, a9 kik titeket átkoznak, jól
tegyetek azokkal, a9 kik titeket gyűlöl-
nek, és imádkozzatok azokért, a9 kik
titeket háborgatnak és kergetnek titeket.

>gy legyetek a9 ti mennyei Atyátoknak fiai,
ki az ő napját feltámasztja mind a9 gono-
szokra mind a9 jókra, és fc*& i& fc
az igazaknak mmd tf \vwsa*&»
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24 Mit teste* esküdni?
Az Istent igéretönk9 és állításunk9 igaz voltá-

nak tanúbizonyságává és ha ígéretünké
ben 's állításunkban hazudunk, bosszú
állóvá tenni.

25. Melly esküvések engedtethetnek-meg ?'
Egyedül az ollyan esloivések, a9 mellyeket a

felső hatalmasság kivan.
26. Mikor kivan a' felső hatalmasság esküvéstt
Mikor egyéb eszköz nincsen az igazságot ki-

tanulni és annak végére járni, ha köte-
lességünkben eljártunk-e.

27. Mikor élünk-cissza a* Isten* netétel ateskü*
vésben?

Midőn gondolatlanul vagy rósz szándékká
esküszünk: '

1. Ollyan dolgokra, a' mellyeket nem tudunk,
vagy

2. Mellyeknél nincs szándékunk esküvésün
ket megtartani.

Sirák. 23, 8 — 1 0 ; Az esküvésre ne szok-
tassad a9 te szádat, és a' te esküvésed-
ben a9 szent Istent nevezni gyakorta ne
szolgád. 10. A' férfiú, ki sokat eskü-
szik, teljes hamissággal, és el nem tá-
vozik annak házától az ostor.

Mát. 5. 37. Hanem a1 ti mcndástok légyen
ugy, ugy, nem, nem; a''mi pedig eze-
ken felül vagyon, a9 gonosztól vagyöa
Sir. 23. 11. Ha vakmerőképen eskü-
snk is valaki, ártatlan nem lészen.
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Mik lestünk akkory ha gondolatlanul vagy
hamisan esküszünk?

szegők és hirtelenek az Isten 9s emberek
eránt.

Mitől mondóttunk-le gondatlanul fs hami-
san esküdtünk?
Istennek segítségéről 's a9 mi ezen 's a9

másik világon való boldogságunkról:
mert igy esküszünk: Isten en^em úgy
segéljen, az az, csak ugy áldjon-meg
az Isten, ha igaz az, a9 mit mondok.

. Miképpen nézik más emberek a'hitszegőt, vagy
hamisan eskütőt?

[y nézik, mint egy nyilván való hazug és
álnok embert, a* kinek többé senki sem
tartozik, hinni.

.Minek kell az ollyanembernek magát tartani ?
[y ollyas alávaló embernek, a9 kinek senki

hitelt nem adhat, és a* ki az emberi tár-
saságára ném méltó.

»Miért kell az esküoést, és minden ígéretet az
emberek között széniül megtartani?

vei a' hitelesség és bizodaJom az emberi
társaságnak kötele vagy kapcsa, 9s ugyan
azért a9 bitszegőtfii minden rosszat lehet
várni. i. Pét, 3,10-^12. Mert a* ki éle-
tét akarja szeretni, és jó napokat látni,
tartóztassa-meg nyelvét af gonosztól, és
ő "ajkait, hogy ne szólljanak álnoksá-
got. Térjen el a9 gonosztól és cseleked-
jen jót, keresse a' békessé$et> 4* ^ ~
vesse azt. Mert az ( V
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zakón, és az 6 fölei azoknak kére
ken, de az Urnák orczája azok ellet
kik gonoszt cselekesznefe.

33. Hogyan élünk vissza a* Isten' nevével a9

völés bájolás által?
Ha azt hisszük, hogy ezen szent névnek í

vezete és más babonás szokások 9s c
lekedetek által betegségeket elforditl
tünk, valakinek, árthatunk, vagy i
egyébb csuda dolgokat tehetünk.

34. Miért tiltatik meg a' babonáskodás, mint
és utálatos dolog?

Mivel.az esztelen csalárdság: 's az által
az ollyan eszközökkel való élést elmal
juk, mellyekkel magunkon segíthetné
2 ) roaguqkat 's másokat, is a' vesze<
lembe ejtjük, és 3 ) 8[z Istennek nesé
rútul visszaélünk. 5. Mós. 18, *1O—

35. Mit tesz az Isten9 nevével hazudni és csal
Annyit tesz, mint képmutató lenni, és a9 mi

leikiesmérete ellen a' kegyesség' sz
alatt ollyast mit tettetni, a- mi nem ig
Zsolt 5, 7. Elvesztek a9 kik hazugsá
szóllnak; a9 vérszopó és álnok emh
gyűlöli az Úr.

36. Mikor élünk jól és méltóképen az Isten'*
vével?

Ha az Istent mindennemű szükségünkben Í
gitségul hívjuk, ő hozzá esedezünk, f
dicsérjük 9s neki hálákat adunk. Zsolt.
14. J6. Áldozzál az Isteuuek dicsérei
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^s add meg a* magasságban lakozó Is-
" tennék a9- te fogadasidat.

3 hivj engemet segítségül a* te nyomorúsá-
godnak idején, megszabadittak tégedet
és dicsőitesz engemet *)

3. A9 HARMADIK PARANCSOLAT.
egemtékexzél, hogy a9 szombat napot

megszenteljed.
'. Ifire rendelte az. Uten a$ Zsidó népnek a'

hetedik napon
Éombatra, az az, az emberek, 's állatok9

nyugodalma' napjává..
l Mi jó akart ctz Mén ezen rendelés által

szer esni? .
> rendet és a9 hétköznapi foglalátpsságokban

való szorglűmatosságot Az Isten azt
akarja: hogy a9 munka által űyugodal-
mat érdemeljünk, 9s a9 nyugodalom által
viszont magunkat a9 munkára erősítsük.

K Mi keresztyének is a' Zsidók9 Szombatját
innepeljük^e még?

9m; hanem a9 Vasárnapot, Krisztus feltá-
madásának napját

L Olly szolgai módon üJjük-e azt meg, hogy ne-
künk azon éppen semmi foglalatosság sem en-
gedtetik meg ?

>pen nem. A' szeretetnek és szükségnek
munkáji soha sem tiltatnak meg sőt

•) Ide tartozik ezen ének; AT V\ WL
révei
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azok még Vasárnapon is szent kötelei
ségeink. Mát 12. 11. 12. Márk. 3.

41. De melly foglalatosságra rendeltelett kivédi
képem a9 vasárnap? % •

A9 közönséges könyqrgésre, és az Isten' be
szédének hallgatására és vizsgálásán
Zsid. 10, 2 4 . 25, És egymásra figyel
mezzünk, hogy egymást felbazdjtsu
a9 szeretetre és a9 jó cselekedetekre. í
ne hagyjuk->el a9 közöttünk való gyülc
kezetet, mint némelyeknek szokása; sl
egymást intsük, és annyival inkább, mi
vei látjátok, hogy ama nap közeige

42. Illendőkbe 9s hasunosak-e e%en kötimségé
köhyörgések? s ^

Igenis, a9 közönséges köoyörgésék és imád
ságok áhitatosságot- gegejíztenek. A

v együttvaló éneklés felemefi a9 szivekel
Ha együtt vettük az Isten* jótéteményei
illő, hogy .azokért együtt, is adjunk há
Iákat. Koloss. 3, 16. A9 Krisztusnak be
széde lakozzék ti közöttetek, gazdagoi
minden bölcsességgel tanítván és intví
egymást, zsoltárokkal, dicséretekké
és lelki éneklésekkel, jó kedvvel éne
kelvén a' ti sziveitekben az Úrnak?

43. Hogyan kell magunkat viselnünk az
1 >i igéjének hirdetése eránt?
Azt nem kell megvetnünk, sőt az Isten9 i

szentnek kell tartanunk, örömest haltj_
nunk és tanulnunk* !• Thess, 5^ 18—!



Mi végre kelMprédékácziót hallgatnunk?
gy az által bölcsebbek, jobbak és boldo-

gabbak legyünk. Jak. 1. 22. 27. Le-
gyetek pedig cselekedőji az igének, és
nem csak hallgatóji; mert azzal magato-
kat csak megcsaljátok. Az Atya Isten
előtt a9 tiszta és szeplő nélkül való Isteni
tisztelet ez: látogatni az árvákat és az
özvegyeket az . 6 nyomorúságosban, és
imagát tisztán megtartani e' világtól •)

4- A' NEGYEDIK PARANCSOLAT.

szteljed a9 te Atyádat és Anyádatyhogy
légyen dolgod é$ hosszú életű légy e*

földön.
.KiketkellezenparancsolatszerénttísztelnünKf
yáokat és Anyánkat.
L Miért?
eft ők mi reádk mézve az Istennek képvise-

lőji: mintbogy ő tőlök életet 's gyer-
mekségünktől fogva számláihatatlan jó-
kat vettunk.

\ Ki eránt mutatjuk azon szeretetünket és tis*-
teletunketya'mellyel szüléinkké* viseltetünk?

i Isten eránt; mivel ő a9 szüléket a9 maga
képviselőjivé tette, 's ő általok tesz ve-
lünk jót. Sir. 3. 3. A9 ki tiszteli az
atyját, megtisztíttatik a9 bűnből.

•) Ide tartónk ezen ének: Oh »xent Itten-
ivemet.



48. Mit igét azért ás leiem ótoknak V kik Atm-
jokat és Ahpokai tisztelik*

Hogy jól lessz dolgok, és hosszú idejűek lesz-
nek e' földön. Sir. 3. 9. Cselekedettel
és beszéddel tiszteljed a ' t e Atyádat és
Anyádat, hogy szálljon te reád az em-
berektől áldás.

49. Hát ha hibájok van szüléinknek, kell-e őket
mégis tisztelnünk?

Akkor sem kell őket megvetni, és haragra
ingerelni, hanem őket az ő hibájok mel-
lett is szeretuünk és becsülnünk kell.
Sir. 3, 11. 12. Ne dicsekedjél a9 te
Atyádnak gyalázatjával; mert nem. di-
cséretedre van néked a* te Atyádnak
szidalma. Mert az ember dicséretet ta-
lál az ő Atyjának tiszteletéből, és szi-
dalmára vagyon a9 fiúnak u' gyalázatos
Anya.

50. Csak szóval és szinmutatással kell-e szülein-
ket tisztelnünk ?

Nem; hanem cselekedettel is. Tartozunk né-
kik szolgálni, engedelmeskedni, örö-
mökre lenni 's öregségekben gondjokat
viselni Sir. 3. 13—16. Fijain, felse-
géljed vénségében a9 te Atyádat, bá-
nattal ne illessed őtet a* te életedben.
És ha valamikor megfogyatkozik értei-
mébőn, megbocsásd néki, és éktelen-
seggel ne terheld őtet: hanem tisztes-,
séget tégy minden erődből. Mert a' te
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Atyádhoz való irgalmasság el nem felej-
tetik : hanem, a9 bűnök ellen a' te házad-
nak támassza lészen; A9 te nyomoruságod-
nak idején, megemlékezik te rólad, és
miképpen tiszta meleg idő által a9 jég el-
olvasztatik; íg^ a9 te bűneid elolvadnak.

Illendő és dicséretes-e a' gyermekeknek az ő
szüleik eránt való jó magaviseletéi

a is nagyon illendő és dicséretes: Mert a9

gyermekek soha nem fizethetik meg az
ő szüleik9 fáradságát 's szeretetét, mely-
lyekkel azok ő irántok viseltetlek. Sir.
7, 27, 28 . Tellyes szivedből tiszteljed
a9 te Atyádat, és Anyádnak fájdalmit
el ne felejtsed. Mivel fizess-meg 6
nékiek veled való jótéteményekről?

Mik tékát a' háíáadatian és engedetlen gyer-
mekek?

természet9 mocskai és gonosztevők.
Millyen átok követi többnyire az illyeneketi
6 gyermekeik úgy fogják valaha magokat

ő erántok viselni, mint ők viselték ma-
gokat szüleik eránt/

Millyen áldás követi ellenben a9 jó gyerme-
keket?

Istennek és a9 szüléknek áldása, szerencse
és előmenetel, ugy, hogy ők is örömöt
fognak gyermekeikben látni Sin 3, 5.
A' ki tiszteli az atyját, jövendőben örül
ő is «z ő fajainak, és az ő konyöi^é&é-
nek napján meghallgaXlötók KI >UL ^ I <
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tességet talajdonit attyápak, hosszú ̂
lészen. És A' ki az Urat hallgatja,
anjját megvidámftja. %

55. fia szükség, hogy a1 gyermekek a% Ő smülei-
ket szeressék és tiszteljék, mit kelta' szülék-
'nek is gyermekeik eránt cselekedni?

Tartoznak azokat keresztyén módon felnevel-
ni, nékiek jó példát adni, 9s őket min-
den jóra szoktatni. Efez. 6. 4.' Ti pedig
Atyáig haragra ne ingereljétek tf ti gyer-
mekeiteket, de neveljelek őket oktatás-
ban, és az Úrhoz vezető intésben.

$6. Csak a9 testi szülék értetnek-e ezen páran'
cüolatban az Atyák1 és Anyák neve alatti

Nem, hanem mindenek, valakik szüléink gya-
nánt vágynak, és a9 kik által az Isten
velünk jót tesz, p. o. A9 felső hatalmas-
ságok, tanítók, gazdák és gazdaasszo-
nyok, tútorok, atyafiak, és barátok.

57. Mit kell ezek eránt is cselekednünk?
Tartozunk őket tisztelni, nékik szolgálni,

gedelmeskedni, őket szeretni és becsülni
58. Kell-e áltáljában minden renden levőhnA

egymás eránt valamit véghez vinni?
Igenis. Minden rendbéli embereknek vágynál

egyéb rendbéli emberek eránt kölcsönös
és szükséges kötelességeik.

59. Micsoda kötelességeik vágynak az alattvalók-
nak a' felső hatalmasság eránt %

Tartoznak az eránt mély tisztelettel viseltetni,
's minden rendeléseiknek hiven engedel-
meskedni. Rom, 13, 1. 7. Minden lélek
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a* ielső hatalmasság alá vettetett légyéti,
mert nincs hatalmasság hanem csak Is-
tentől, a' melly hatalmasságok pedig vágy-
nak, azok Istentől rendelteitek. Adjátok
meg azért mindennek, V mivel tartoz-
tok; a' kinek adóval, adót/ a9 kinek
vámmal, vámot, a9 kinek félelemmel,
félelmet,1 a9 kinek tisztességgel* tisztes-
séget. , .

K Micsoda kötelességek vágynak a1 felső Aa-
talmdsságnak a* ő alattvalóji erátU?

irtózik azokat oltalmazni, 9s jó törvények
által igazgatni; V eg^zer'smirid becsülni
és ; nékik mindenben jó példát adni. Efez,
6, 9. Ti is Urak, ngyaq azokat csele-
kedjetek ő vélek, elhagyván af fenyege-
tést, meggondolván azt, hogy nektek
is vagyon Uratok mennyekben, kinél
nincs személyválogatás.

!. Micsoda kötelességeik vágynak a' hallgatók-
nak az ö tanítóik eránt?

sokat ugy kell nézni mint Lelki-Atyájikat,
az ő intéseiket kötetni kell,. és nékik
azt, a" mi fáradságokért jár megadni.
Zsid. 13, 17. engedelmesek legyetek a'
ti előttetek járóknak, és kövessétek őket;
mert ők vigyáznak a9 ti Telketekre, mint

* számadók; hogy örömmel cselekedjék,
. és nem fohászkodással, mert a9 nektek

heir* jó.



62. Hát a' tátitoknak micsoda kötelességeik vagr
nak az ö hallgatóik eránt\

Ügy kell azokat nézniek, mint lelki gyerme-
keiket, kell Cket oktatniqk, inteüiek,
vigasztalniuk 's nekik jó példát adniok,
's őket mindén jóra vezéreljek. 1. Kor.
1, l í . Tim. 4,' 12.

63. Micsoda kötelességeik vágynak a, mesterem-
- bereknek az 6 inasaik eránll

Tartoznak, azokat az ő mesterségekben helye-
sen oktatni, erántok békességes tütéssél
viseltetni, és mindenben boldogotokat
előmozdítani. Rom. 12, 7. Akár (egy-
házi) szolgálat, maradjunk a9 szolgálat-
ban; akár ha ki tanitó, maradjon a9 tu-
dományban. . . . - .

64. Micsoda kötelességeik vágynak a% inasok-
nak a* ő mestereik és Uraik eránt%

Tartoznak az ő mesterségeket szorgalmatosán
tanulni, és Uraiknak javát híven elŐmoz-

r ditani.
65. Micsoda kötelességeik vágynak a' gazdák-

nak és gazdaasszonyóknak az ö cselédjeik
erántl

Tartoznak azokat Isteni félelemre, jó rendre
és szorgalmatosságra szoktatni, vélek
szeretettel bánni és béreket hiven meg-
a<|qi. Sir. 7, 2 0 , 21. Ne áanyargasd
szolgádat, a9 ki az ő dolgában híven el-
jár. Az eszes szolgát szeresse af te lel-
ked. Tób. 4, 15. Semmi embernek bé-
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rét te meg ne tartsad, a9 ki te néked
szolgált, hanem mindgyárt megfizess néki.

l Micsoda kötelességeik vágynak av cselédeknek
a» 6 gazdájik '* gazdaasszonyaik eránt ?

eurtoznak azokat mint elöljáróikat tisztelni,
azoknak parancsolatjaikat zugolódás nél-
külvégbez vinni, jószágokkal hiven bán-
ni, dolgokban szorgalmatosán eljárni,
*s mindenekben azoknak javát keresni
Efez. 6. 5—7. Szolgák legyetek enge-
delmesek a9 ti testi Uraitoknak, félelem-
mel éá rettegéssel, a' ti sziveiteknek
együgyüségébeú, mint a1 Krisztusnak*
Nem wem előtt való szolgálattal, mint em-
bereknek kedveskedŐk, hanem mint Krisz*
tusnak szolgáji cselekedvén az Isten aka-
ratját teljes leiekből Kész indulattal szol-
gálván mint az Úrnak, és nem mint em-
bereknek.

'. Kell-e a9 vén ember eket is tisztelnünk?
[enis kell: mert az Isten maga kívánja azt

és mi is Kit akarjuk, hogy öregségünk-
ben mások tisztelettel és békességes tü«
réssel viseltessenek erántunk. 3. Mós.
19, 3^. A' vén ember előtt felkelj, és
a9 vén embernek orczáját megbecsüljed
Sir. 8, 7. Ne kissebbítsd meg az em-
bert vénségében, mert mi közülünk va-
lók, a9 kik megvénhesznek.



68. mit s*árma*ik déól, ka nf egyedik pa-
rancsolat megtartat* íg

Az által a9 házi és polgári boldogság ^témox
dittatik; az az a1 Szülék és gyermekek,
a9 feíső hatalmasság, és az alattvalók,
az iQak és vének között minden rendben
és karban szép egyetértés fog ural-
kodni. *)

Rom. 12, 10. Az atyafiúi szeretetnek általa,
egymásnak szerelőiére hajlandók legye-
tek, tisztelettel egymást megelőzvén.

5. AZ ÖTÖDIK PARANCSOLAT.

Ne ölj.
09. Mi tiltatik ezen parancsolatban?
Elsőben: Az öldöklés és gyilkosság: mert ezek

ollVan utálatos cselekedetek, á'mellyek-
től az emberi természet irtózik. 1, Mós.
9. 6. A9 ki az embernek vérét kiontja,
ember által ontassék ki viszontag annak
vére; mert az ő ábrázatjára teremtette
Isten az embert.

70. JB tiltatik még más ezen parancsolatban?
Minden, valami másnak testében vagy egés-

ségében kárt tesz, vagy annak az életet
nehezebbé, keserűbbé teszi, vagy meg-
rövidíti.

Idejárni ax ai ének: Isten, néked sientclcm.



Következésképpen mik Mainak meg ezen pa~
rancsolatban ?

idén harftg, visszavonás és gyülölség, min-
den bósszúálíás és ellenségeskedés, mert
ezek mind a* maguk életét, mind a9 má-
sokét keserűvé teszik és rövidítik. M. 1.
5, 21. 22. Péld. 15. 18. A9 haragos
férjfiú szerez háborúságot; a' hosszuturő
pedig.leszállítja a9 habozást

milyeneknek kell az embereknek egymás eránt
lenni?

Jcaróknak, szeretetre hajlandóknak és egy-
mást kéméllőknek, szükség: hogy ^gyik
a9 másiknak segítsen 9s minden testi szük-
ségeit orvosolni igyekezzék. Mát. 3, 5. 9.
Boldogok á' szelídek; mert ők öröksé-
gül bírják a' földet. Boldogok a9 békes-
ségszerzők, mert Isten9 fljainak hivat-
tatnak.

Szükséges é* hasznos-e az embernek ezen
parancsolatnak megtartása?

mis szükséges és hasznos ;• mert a9 hol az
embernek élete és nyugodalma neín bá-
torságos, ott semmije sincs bátorságban.
Különben is az emberek9 bajainak legna-
gyobb része a9 gyülölségből, haragból,
.ellenségeskedésből, és bosszuállásból
származik.

Mi Utal kapcsoltatnak összve legszebben az
emberek egymásial azőfoglalatosságaikban^

yétértés, szívesség és szeretet által Koloss.
' 3, 12. 15. öltöziéteVL l^\ wW^^ssssk
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Istennek választotti, szentek 4& szerel-
metesek, a9 szivbéli könyörulbtósséget,
kegyességet, alázatosságot, szelidsé[
és a9 békességestűrést Eltűrvén egymást
és megengedvén egymásnak, ha kinek
valaki ellen panasza vagyon, inibt a*
Krisztus is megengedett nektek, azon-
képen ti is.

75, Szabad-e az embernek magát megélni ?
Kern szabad. Nem magunk adtuk a agunknak

életűnket, azért nem is szabad attól ma-
gunkat megfosztanunk, fanéin el kel
várnunk alt az időt a9 mellyben az Is-
ten a9 világból magához vesz. Róto, 14.
7. 8. Mert senki közülünk magának nem
él, és senki magának meg nem bal. Mert
ha élünk is, az Úrnak élünk, ha halunk
is, az Űrnak halunk; azért akár élünk,
akár halunk, az Űré vagyunk.

76. Vallyon a* maga gyilkosa-e, a' kiegésségH
és testét megvesztegeti?

Igenis, az is mag£t gyilkosa.
77* Mi által vesxtegeitetik meg az ember éleit

és egésségtö
Az ételben, italban, gyönyörűségekben; alu-

vásban és éjszakázásban, a' bőjtplésben
és munkában való mértékletlenség áltaL
Sir. 37, 31—33. Ne légy telhetetlen
mindén t gyönyörűséggel, és tested légyen
az étel: Mert a9 sok ételben való tobzó-
dásban betegség vagyon; és a^uiegelé
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Btien fiddoklá* közéi jár a' sárhoz.
A9 megelégithetien faldoklás miatt, so-
kan halténak meg: de a' ki megtartóz-
tatja ő magát, életét meghosszabbítja.
Préd, 6, 7. Ha az embernek minden
munkája jó szerencsés lészen: mind-
azáltal az £ kívánsága bé nem félik.

1. Hát az maga gyilkos-é, a% ki a» ő_ lelké-
nek egésségét megrónia?

[finis, megrontatik pedig a9 lélek, egéssége,
- á9 felettébb, való gond, buslakodás, féle-

lem és epedés által. Sir. 80, 2^—26.
Ne add bánatnak a9, te elmédet 9-és ne
fonyasszad magadat a' te tanácsoddal.
A' szívnek vígassága az embernek élete,
és a* örvpndezés meghosszabbítja az
embernek napjait. Szeressed a9 te lel-
kedet, és vigasztald szivedet és a9 szo-
morúságot távol állasd tőled. Mert soka-
kat vesztett el? és ölt ipaeg a9 szomorú-
ság. Az irigység és harag megkissebbi-
tik aznapokat, éls idő előtt vénséget hoz
a9 szomorúság.

h Ha fehát kötelességünk a? magunk r* kottánk
tarloxandójink' egésségére gondot viselni,
mit kell aJ betegségekre nézve cselekednünk^

artoztrak mindeu betegségnek, a9 mennyire
lehet elejét vennt, 9s a r betegség ele-
jén jókor segítséget keresni, 9s az égés-

• > s^g9 helyre állítása végett míúden esz-
közökkel gondosan étaá. & V E ^ V ^ K



Úr teremtette a9 földből at orvosa
annakokáért az eszes ember attól
iszonyodik.. - v

80. Miért kötelességünk t%t tselekedniT
Mert a9 mi életünk nem a' mi sajátunk,

nem az Istené 's más embereké,
is viheti véghez a9 beteg az 6 hiv
béli kötelességeiket, úgy á' miot kell,
gának és másoknak is terhére yán,
30, 15. 16. Az egésség, és a9 y
met, minden aranynál jobb és a' v
test, nagy temérdek gazdagságé
Nincs olly gazdagság, ki jobb vok
testnek egéss^énél, és nincsen c
ki meghaladná af szívnek örömét. •

6. A1 HÁTOWK PARANCSOLAT.

Ne pardsnálkodjál.

81. Mi a9 házasság?
A' hűségnek és szeretetoek kölcsönös k

és frigye egy férjfiű és egy asszony ki
82. Micsoda tehát a% 4 féi;\**Qy rész,

e%en szer etetnek 's .hűségnek frigyét
szegét

Hitszegé; mivel az 6 wayát nem tartja
é$' az ő hitestársái igen megsérti.

•) Ide tartoznak éten énekek: testemet te
Ke gyűjti óh enber fejedre.
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Hogy kell tehát a' házastársaknak egy-
másstliajmi? ,

késségben és tiszta életben. Mindeniknek
, kell u fl házastársát szeretni és becsül-

ni. Efez, 5, 2 8 . Aítínképppn a9 férjfiak
is tartoznak szeretni az ő feleségeiket,.

, mint 'önnön testeiket; a" ki; az ő felesé-
get szereti, önnöa magát szereti. Efez.
5j 22,; 23. Az asszonyok engedelmes-
kedjenek ő tulajdon férjeiknek, mint az
Urnák. JMert a9 férjfiu fejé az asszonyi
ülaínafc.

r Szerencséi vagy szerencsétlenséget okoz-e
(£ rossz házasság?

gy szerencsétlenséget okoz. A' házasoknak
egyenetlenségek és visszavonások által
a9 ház elpusztul a1 gyermekek rosszul
neveltetnek fel, V végtére magok sze-
génységbe^ gyalázatba keverednek 9s
kétségbeesésre jutnak.

. A jó házasság nagy szerenv$éje-e az életnek?
jnis: mert ha a9 férfiú és feleség szorgal-

matosságok^s rendtartások által .egy-
mást segítik, úgy jó gyermekeik lesz-
nek, és az Isten áldása kiséri öícet mun-
kájikban. Zsolt- 128, 1 - 4 - Sír. 26,
2* 3. A9 jó asszonyi állat jó rész, az
Isten fólőnek részül adattattk ez., Az
erős asszonyi állat, vidámságot szerez az

' ő férjének, és annak életének eszten-
dejét betölti jó ta&



86. Akár házasságban ttunk, akár a' nétkiü,
hogyan kell magunkat a' hatodik paran-
csolat szerént viselnünk?

Jó erkölcsiteknek, szeménnetéseknék, és tiszta
életüeknek kell lennünk mind gondola-
tunkbaD,mindtekintetünkben^niüd siónk-
ban, mind cselekedetünkben, Fflipp. 4. 8.
Azon fe\jül atyámfijai, a9 mellyek való-
ságosak, a9 mellyek tisztességesek., a1

mellyek igazságosak, a9 mellyek tisz-
ták, a9 mellyek szerelmetesek, a9 mely-
lyek jó hírűek, és ha mi jóságos csele-
kedet, vagy ha mi dicséretes dolog va-
gyon, azokról gondolkodjatok.

87. Mi inditson bennünket szemérmes és tisztes-
séges magunk viseletéret

Mivel a9 szeméböetes és tisztességes erkölcsü
ember mind-az;Isten mind az emberek
előtt kedves. Az ollyan az ő lelkét tisz-
tán, testét egésségben tartja meg. MáL
5. 8. Boldogok a* tiszta szivüek, mert
az Istent meglátják. 1. Kiess. 4. 3 . 4
Mert ez az Istennek akaratja, a9 ti meg-
szenteltetéstek, hogy megtartóztassátok
magatokat a9 paráznaságtól Hogy kiki
közületek tudja bírni az 6 edényét szent-

. ségben és tisztességben.
88. Mint van pedig egy tisztátalan 's szemte-

len embernek dolga?
A9 szemtelen mind az Isten mind más becsü-

letes emberek előtt utálatos; 9s az ő vél-
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két gyalázat, fájdalom és kés$ bánat kö-
vetL Zsid. 13. 4. tisztességes a9 há-
zasság mindenek között, és a9 szeplő
nélkül való ágyasház; de megítéli Isten
a9 paráznákat, és á9 házasság törőkét

Mit kell cselekednünk, ha tisiia életűek aka-
runk lenni?. * • .

idén elcsábító alkalmatosságoktól kell ma-
gunkat őriznünk.

Mellyek a* efféle elcsábító alkalmatosságok?
rossz társaság, illendőséget megsértő ru-

házat, henvélés, tobzódás, ocsmáoy köny-
veknek olvasása, 9s a* t .Sir. 33, 28.
Sok gonoszságra tanitolt a' hivalkodás*
Sír. 23, & 5.,Atyám, Uram és én éle-
temnek Istene, kevélységet ne adj én-
nekem, és az engedetlen elmét minden-
kor eltávoztasd a9 te szolgádtól Ne fog-
liflűjon el engemet a' hasnak és bujaság-
nak kívánsága, és szemtelen gondolatra
ne adj engemet.

Méllyik a* legjobb ej*kö& a9 tisztátalan gon-
dolátok eltát>o*tatAsára%

munka és szorgalmatossá^* Szükséges va-
latni hasznos dologban foglalatoskodnunk,
és az Istenről 's kötelességünkről gon-
dolkodnunk. 1. Mós. 39, 9. Mi módon
mivelöém e9 nagy gonoszságot, vetkez-
vén az Isten ellen? •)

\ Ide tartozik azon ének: K9



7. MELLYIK Af HETEDIK PARANCSOLAT!

Ne

92. Jíií *e*» j .
Valakinek tulajdonát nyilvánságosan vtgy

mesterségesen elidegeníteni.
93Mképpenmégyenvéghefianyilvánságos topái
Az óllyan dolgoknak, a9 mellyek nem a9 mi-

' eink, erőszakosan való elragadások vag
elidegenítések által.

9i Miképpen megy véghez a? mesterséges lopás
Ravaszság, csalárdság és hamis kereset vag

vétkes nyereség által
95. Meg vagynak-e mind e&en alattomos lopá-

suk tiltva?
Igenis meg vágynak, mert mind ezek

kéznek az igazsággal és egyen
Tbess. 1, (3. Hogy senki el ne
ja, se meg ne csalja cselekedetébén
ő Atyafiját; mert mindezekért
álló az Ür mind azokon.

96. Az efféle csalárdságok és lopások való
nyereségek-e? *

Nem. Ezek által az ember az ő jó lelkié
tét, jó Lirét nevét elveszti, 's a' lo[
jószágon nincs az Isten áldása Péld. 1
2. Hab. 2. 6. Jaj annak, a' ki gazdag!

* ja magát a9 máséból $ vallyon meddig tai
az ? És annak is jaj, a' ki sürü sárt ~
a9 maga fejére.
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Nece*3 énnekem egynéhány Qllyan goromba
és finom lopásokat, a' meilyek a% Istentől
és a1 felső hatalmasságtól megbüntettetnekj

Ha a* jószágnak igaz megyéjét megmásít-
juk 's a' szomszédunkéra küljebb tesszük,
vagy máskép annak birtokát kevesbbit-
jök. 5. Mós. 27, 17. Átkozott, valaki
aző felebarátjának határát elfordítja: fis
mondja mind az egész sokaság: Ámen.

Ha á' törvényes örökösöktől az ő öröksé-
gökét elvesszük. Job. 2 0 , 1 8 , 19. Az
igazságtalan Visszaadván a' más ember9

munkájával keresett marhát, nem örven-
dez az 6 gazdagságának a/ illyen fize-
tésért. Mert megrontotta 's elhagyta a*
szegényeket: elrontotta a' házat, mel-
lyet nem ő épített.

Ha hamis mértékkel és fonttal kereskedünk.
Péld. 11, 1. A? álnok fontok utálatosak
az Urnái; az igaz mérték pedig kedves

w ő néki.
Ha igazságtalan pert folytatunk, ha a' bi-

rót igyekezünk megvesztegetni, vagy a'
pert szükségtelenül hosszabbítjuk. 1. Kor.
6, 5. 7. hogy magatokat megszégyenl-
jétek, ezt azért irom. Nincsen-e ti közt-
tetek. egy bölcs ember is, a9 ki ítéletet
tehetne az ő Atyafijai között? Azért min-
den kétség nélkül vagft \te '
bennetek, hogy egymteaa
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Mért nem szenvedtek inkább bosszúsá-
got? Miért nem tűritek inkább a9 kárt?

5. Ha annyit kérünk kölcsöa, a9 mennyit meg
... nem fizethetünk. Zsolt 36, 21, Kölcsön

kér a' hitetleú és meg nem 6aet: az igaz
pedig irgalmas és osztogat:

6. Ha uzsoráskodunk, vagy a' ránk bízatott
zálogot vagy jószágot eltagadjuk. Ezek.
18, 12. 13. A' szűkölködSt ^ s a' sze-
gényt megnyomorítja, a' másét erővel
elveszi, és a* zálogot vissza nem adja
és fc' bálványokra emeli szemeit, utála-
tosságot eselekeidvén. Uzsorára ád, és
többet vészen, vallyon él-e ez? Nem
él; mindezeket az utálatosságokat cse-
lekedte, halállal hal még* és az 6 vére
6 rajta lészen.

7. Ha a9 munkásnak megígért, bérét elfogok
vagy kevesebb bért adunk mint ígér-
tünk. Jak: 5, 4. íme a' munkásoknak
bérek kik a' ti tartományotokat meg-
aratták, mellyet csalárdsággal megtar-
tottak) és azoknak kiáltások, a' kik
arattak a9 Seregeknek Urának füleibe
bement.

8. Ha a'f lopott jószágot elrejtjük, ?s eltitkol-
juk, vagy a9 talált jószágot vissza nem
adjuk, Tób. 2 , 2. Honnét vagyon e'

gödölye? Talán lopott.1 NM Í
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gaádájioak; mert sem szabad semmi lo-
pottat megenni*

Ha restségből koldutoük, vagy a' pélkffl,
hogy a' szükség kívánni, alamizsnából
táplálójuk magunkat. Sir. 40, 29. 30.
Fijam, koldus életet ae élj r jobb meg-
halni, hogy nem mint koldulni:: Az em-

• ber* asztalára néző embernek nincsen éle-
te , jnettyet valóba életnek tarthatnál,

1 <megundokitjá az ő lelkét idegen étellel
Az eszes és tudós ember pedig eltávoz-
tatja azt; J

L Ha húradságunkért felesleg váló nyeresé-
get veszünk, 's a9 szegényeikre nézve a*
feÓ'terméáwpeb árát felverjük. Póld. 11.
26. : A* ki bnáját beszorítja, hozzák
azt a' népek; Istennek áldása lészen
pedigleö a* kiadónak fején.

• Á ki illyest ctelck&ik, mit mond ónnak
6 l l k i é ^^

t mondja, ho^y ő tolvaj és embercsaló.
. Mit keli anuak cselekedni, a9 ki a' lopás

által meggazdagodott, vagy igazságtalan jó-
szág van kezén ? *

Lrtozik az yisszaadai, és helyre állítani
Luk. 19, 8. Zakéus pedig előállván
í&onda az Urnák: Uram! ime minden
jószágomnak felét a' szegényeknek adom
•és ha valakitől valamit pátvarkodással
ehettem, négy annyit «Ao
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ÍOO. Mi okozta az. efféle tolvajság^kat és
táraságokat^ . .

.A' restség, fösvénység,, irigység,, keyól
és tékozlás* Efez. 4, 28. A' Iri
vala, többé ne orozzon: hanem inl
munkálkodjék, cselekedvén QZ 6 ke
vei azt a' mi jó, hogy légyen mit i

.-' a' kinek szükség. y l . Tim. 6, 9. 1(
kik pedig megtakarnak gazdagulni,
nek kisértetbe és tőrbe, és sok *ba
tag, és káros kívánságokba, mellyek
íneritik az emberéket a r halálos veszc
lembe. Mert minden gonoszságnak ^
kére a' pénznek szerelme, mellyet
mellyek tC kik kívántak, . eltévelye
a9 bittől, és ő magokat általszege
sok gondokkal.

101. Ezen vétkek boldoggá teszik-e a* emb
Épen nem, sőt inkább megfosztják Öte

lelkiesméretétőí, *s néid bagyják iga:
gos keresményével is nyugodt szi
étoî  továbbá, tf szivet megbemén

^ érzéketlenné fs igazságtalanságra
landóvá teszik.-

102. JSogy ezen vétkeket elkerülhessük, m
kell jő idején szoktatni magunkat?

A' takarékossághoz^ kevéssel megelégec
hez, szorgalmatossághoz. Péld. 13,
Av hijábavalóságából keresett mi
megkissebbül; a9 ki pedig kezével gj

me^öregbíti azt. S\r, Wb* \%« *a &
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lapotjával megelégedett, ^s munkás em-
bernek élete gyönyörűséges: de mind a'
kettőt felül haladja, a9 ki kincset talált.

103. Ha mi ezen virtusokhoz szoktatjuk magún-
kot, nem fogjuk-e mások javát irigyleni ?

Nem csak nem fogjuk- irigylem, hanem azt
megtartani' 's gyarapítani is igyekezünk.

iO4.Miérty
Mivel mi is kívánjuk és akarjuk, hogy a1 mi

vagyonunk is megmaradjon. Tób. 4, 16.
A' mit te. nem szeretsz, senkinek más-

. nak azt ne cselekedd.
409. Mit fogunk tkkor a' szegények és szüköl-

ködők eránt cselekedni ?
K Azoknak kenyeret és mnnkát foguok szerez-

ni, hogy koldulni és lopni ne kénszerit-
tessenek Tób. 4. 8. 9. A9 te gazdag-
ságodból adakozzál a v te erőd szerént,
és bővsóged szérént tégy kegyességet,
hogy ha kevés vagyon te néked, a9 ké-
véiből se szánj keveset adni.

Í06. Van-e annak jutalma, a' ki szorgalma-
tos szegényeket és szükölködőket segitií

Péld. 19, 17. Kölcsön á^ az Úrnak, a9 ki
: kegyelmeden ád a' szegénynek; és az ő

jótéteményél megfizeti néki. 2 Kor. 9. 7.
> A9 jókedvű adakozót szereti hz fsten.

tO7. Mitől kell magunkat őriznünk, ha vagyo-
núnkkal jót akarunk tenni*

A* kevélységtől és pompától, a' buja gyönyö-
rűségektől és a' tékqriístál.V?&<L°~
21. Ne légy azok \&i\ít N A Í > ^
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megrészegednek, a* lobzódók közül, kik
bússal hasotat megterhelik/ Mert a9 ré-
szeges és tobzódó szegény lészen, és
szakaclozott ruhákba öltöztet az 'ihrófe

108. Boldoggá tes%i-e az embert adótétel?
Csel 20, 35. És mindenestől megmuttftan

nektek, hogy szükség volna lUyen módon
munkálódván az erőtlenekről gondot vi-
selni, és megemlékezni a& Úr Jézus' be-
szédéről , hogy tudniillik ő mondotta,
Jobb adni másnak, hogy nem vennL Sin
40. 17. A' kegyelemből való adakozás
ollyan, mint az áldásokkal megerősített
leveles sxío, és mind örökké megmarad at
irgalmas jótétemény^ *) .

8. MELLYIK A' NYOLCZADIK PARAN-
CSÓLAT?

Hamis tanúbizonyságot ne mondj a9 te fe-
lebarátod ellen.

ÍO9. Mi a\ hamis tanúbizonyságé
Ha mi akár a9 törvényszék előtt, akár a' kö-

zönséges életben valaki felől ollyastmon-
duqk, a v mi nem igaz.

HO. Kitehet hamis tanúbizonyságot a törvény-
szék előtt ?

Minden, valaki az igazság ellen szóll. A* vá-

•) Ide ezen éockek tartoznak: Aüd Uram az i^azsá-
gol: Uram értésünkre adtad: A' ki földi jókkal
bit.
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doló és a' bévádoltatott: av bévádoUa-
tottnak védelmezője, a' tana, és maga
a9 birö is* . .

1. Hogyan véíkezik a? vádoló a' nyolczadik
parancsolat ellen ?. *

t vajakit b&misán yédoL .
[SL Háíay beefidoltatótt hoayanvétke*iht
időn szántszándékkal és felkiesptórete ellen

valami dolgot tagad.
'3. Hogyan véthetik a' bevádoltatottnak párt-

fogója a* nyolcMdik parancsolat ellen ?
& hamis ügyet védelmez, és az igaz ügynek

yédelmezésében az. igazságnak határin
túl megy. ;

4. Hát a9 tanú hogyan véthetik a' nyolczadik
parancsolat elleni

a oUyaqról tesz bizonyságot, a1 mit nem tud,
vagy a* mi nem igát Péld. 1$, 5. A' ha-
misségnak bizonysága büntetetlen nem
lészen, és a9 hazugságoknak tálalója meg
nem szabadítja magát.

[5. Hogyan véthetik <r biró. a' nyolczadik
: pargtncsqtat elleni

a a büotélent megbünteti és a9 bunö* szaba-
don boesá^a Péld. 17, 15. A9 ki meg-
igazítja a' bűnöst, és kárhoztatja az iga-
zat; utátetos az Úrnak egyeráril mind
á' kettő

[A Hogyan teszünk a9 közönséges éleiben
hamis tanúbizonyságot ?

a hazugságba keverjük felebarátunkat
ötét mások előtt k V ^ &

manuk.
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U7. Rút dolog-e minden hazugságé
Sir. 20, 26. 28. Gonosz undöksáíg smberl

a' hazugság, de a' tudatlanoknak s:
jókban gyakorta forog az. A'bazug e
bérnek élete szidalrnatos, és az ő s
gyene szüntelen követi ötét

tl8. Mitől kell tehát magunkat iffuságunl
fogva Őriznünk ?

Hogy legkevesebbé se szokjunk á' hazagsí
ra. Még á' legkissebb hazugság is gye
ran nagy kárt okoz, és mindig jóbt
jobban hozzá szoktak a9 hamisságh

. Sir. 7. 12. Ne hazudj semmi hazugsá
gal, mert ennek szünetlen volta nem 1
szén jódra.

H9. Mi Őrizhet bennünket a% ollgan go
datlanságból $%ármazi hazuyságoktóÚ

A' vigyázatosság és hallgatás. Jak. 1, 1
Azért szerelmés Atyámfijai, légyen mi
den ember gyors a9 hallásra; kés
delraes a9 szóuasra; késedelmes a9 fa
ragra. Efez. 4,. 29. Semmi tisztátal
megveszett beszéd a9 te szátokból ki
származzék; hanem a9 melly haszn
építésre, hogy kedves légyen af halig;
toknak.

120. Mit kell tehát gyakorolnunk ba%édünkb
ifjúságunktól fogtad

Az egyenesszivuséget, 's igazmondást. Ef<
4, 25. Letévén a' hazugságot, szóllj<

igazságot minden ember a i ő félebarátji
ra/; mert egymásnak V ^ V ^



I. Mit tesz kortyát elárulni?
titkot, mellyet reánk bízott, kibeszélni,

• .akár gondatlanságból történjék ezen ki-
beszéüés, akár azon szándékból, hogy
6, néki árthassunk. Péld. 11.13. A9 rá-,
galmazó megjelenti a9 titkot; de a9 hű-
séges lelkű ember elfedezi a' dolgot'

í. Becsületes ember-e az 6 barátjának eláru-
lja?

m, hanem gyalázatos ember 9s mindenektől
megaláltatik. Sir. 27, 23. De a9 ki a9

titkokat megjelentette, elvesztette hiv-.

l Mit tes* felebarátunk felöl gonoszt szólni?
nyit tesz, mint háta megett felőle rosszat

mondani, az 6 hibájit ok nélkül kinyi—
latkjztatni, 's őtet szeretetlenül kárhoz-
tatni.

I. Mit tesz valakit kisebbséggel illetni?
nyit tesZj mint néki megszóllás és rágal-

mazás által rossz hírt nevet szerezni 9s
arra okot adni, hogy az emberek őtet
alázzák és csúfolják. Sir. 5, 16.17. Sir.
41, 29.

h Nagy vétek-e az, ha valakit jó hirétöl nevé-
től megfosztunk?

gy vételi; mert a9 jó hir név becsesebb a*
tisztségnél és a9 gazdagságnál. Sir. 4 1 ,
45. 16. Gondot viselj nevedre; mert az :

teneked inkább wegroarad^ hogy nem
"" " '"̂ " íí"
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mint az aranynak temérdek ezer kincs
Jóllehet a9 jámbor életnek napjai me
számiáltatnak, de arjÖ hir név m
űrökké megmarad.

126. Szabad-e tehát csupa gyanúságból mást
^ról rosszat szóllanif

Nem szabad; mért a9 gyanúság ipeg szók
csalni; 9s a9 gyanakodásnak rendszeri
gyulölség a9 fundamentoma. Mát 15,1
Mát. 9, 4. És mikor látta volna Jé:
azoknak gondolatjokat, monda: mi
gondoltok gonoszt a9 ti sziveitekben?

127. Mit kell tehát a' jó gondolkozása embt
nek cselekedni, mikor felebaráta kisebbi
tetik ?

Tartozik felebarátját menteni, felőle jót szc
lani, és mindeneket jóra magyarázni.

128. Miért kell egymást mentenünk ?
Mivel mindnyájan vetkezünk, és mivel a9 m

síknak vétke talán nem olly nagy, mi
gondoljuk 1. Kor. 13, 7. A9 szerel
bosszútürő, mindeneket elfedez, mind
neket hiszen, mindeneket reméli, wh
deneket eltűr.

Ű29. Miért kell felebarátunkról örömest jót szé
lani és mindeneket jóra magyarázni?

1:. Mivel csak a9 rósz emberek szóllanak eg
más felöl inkább rosszat, mint jót

2. Ritkán olly igen nagy az a9 rossz, a 9 1
másróisrollanak, mint ők mondják.
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Egyéberánt sem vagyunk felebarátuok-
nak biráji. Róm. 14, 4. Sir. 19, 6. 7.
10. A' ki birja az ő nyelvét, mással
háborúság nélkül él: és a' ki gyűlöli
a9 csacsogást, gonosszal nem Siettetik.
Másnak ne mondjad, a9 mit reád bíznak,
és semmi nyavalyád nem lészen. Hal-
lottál más ellen valami beszédet? te
veled haljon meg, és bátorságos légy:
mert nem hasit-meg tégedet a9 beszéd-
nek megtartása. * )

MELLYIK A' KILENCZEDIK PARAN-
CSOLAT?

Ne kívánjad a9 te felebarátodnak házát.

. MELLYIK A' TIZEDIK PARANCSOLAT?

i kívánjad c? te félebarátodnak feleségét,
szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét,
szamarát, se semminemű jószágát, va-

lami az övé.

) Miről van ezen két parancsolat okban.a* szó ?
gy semmi más jószága után való kíván-

ságot 's vágyódást magunknak meg ne
engedjünk.

Ide tartónak etwi éntkek % Aid Bttm i s
Boldog »' ki beBzédébtú.



131. Ártanak-e titkos kívánságok V
dósok?

Igenis ártanak: mért azok bennünket b
landókká tesznek a9 foszra, minthc
ollyankór tudtunk nélkül is szünte

v arról gondolkodunk, miképpen teljes
hessük kívánságunkat. Jak. 1, 15.
Minden ember pedig kisértetik, mii
az ő tulajdon kívánságától elyonátti

* és megcsalattatik. Annakutáoüa a9 •
vánság, minekutápna fogadott, szüli
bűnt: a9 bűn pedig minekutánna végi
mégyen, nemzi a9 halált.

132. Jlft lessz az ollyan emberből, a9 ki ifim
gátol fogva mindig enged kívánságaim

Egy ollyan elvetemedett ember, a* ki ntí.
magának mindent megenged, mindi
féle vétkekbe elmerül, '$ a' kit vój
szégyen és gyalázat követ Sir. 1 8 , !
33. Ne űzzed a9 te gonosz kívánság

* dat, és tartóztasd meg a' te hajlai
[ kivánságodaL Ha a' te szivednek

vánsága szerint cselekszel: a9 te elk
ségid, a9 kik irigykednek te re
örülnek te rajtad.

133. Vétek-e az, ha felebarátunktól az Ő hoi
tartozandójinak szivét elidegqnHjükt

Igenis; mert mi azt kívánjuk, hogy a9 he
zánt tartozandójinknak szive _ tőlünk

, ne



H. Mit cselekszik az, a9 tt mástól féleségének,
gyermekeinek vagy cselédjeinek szivét elide-
geníti?

ttóf fosztja meg felebarátját, a9 mi annak
hozzátartozaudójiban legjobb és legbe r
csesebb, tudniillik szeretetektől és bi-
zodalmoktól, fs az áltál házánai nyu-
godalmát 's békességét felforgatja, j .

15. Mit kell tehát inkább cselekednünk felebarát
tünk' ho**átartozandójira nézve ?

jrkentenünk kell őket annak, a' mivel tar-
toznak, véghezvitelére.

\6. Mit kell ellenekbe tennünk minden tilalmas
kívánságoknak ?

i Isten* parancsolatját, 's a9 mi kötelessé-
günket. . Sir. 1, 11. Az Űrnak félelme
gyönyörködteti a1 szívet, és szerez vig-
ságot, örömöt és hosszú életet.

\7. JET szerint tehát a' vétkes kívánságokat sem
kell táplálnunk '* azokban gyönyörködnünk?

em. Sőt inkább mindjárt eleinten ellenek
kell állanuok, és minden csábító alkal-j-
matosságot kerülnünk és távoztatnunk
kell.

i ' TÍZ PARANCSOLATOK' BEFEJEZÉSE.

»• Mit mond az Isten mind ezen parancsolatok
felől?

n vagyok a9 te Urad Istened, erős, bosz-
szúállóIsten mindazokon, valakikengemet
gyűlölnek, ki meglátogatom az Atyák-
nak álnokságokat a9 fotWX^^



negyed iziglen. De irgataaiaágDt. «eli
készem azokkal ezer iziglen^ valai
engem szerétnek, és az én parÉftc*
latímat megtartják.

139. Mit foglal magában ezen parancsolatok*
befejezése?

Büntetésnek és jutalomnak igérésót.
140. Mit akar az I$teu meglátogatni, vagy mct

büntetni?
Az Atyáknak vétkeket a9 fiákban harmad <

negyed iziglen.
141. Megbünteti az Isten az Atyáknak tétkeket

büntelen fiákban?
Nem. Ezek. 18, 29. A9 melly lélek vétkes

annak kell meghalnia; a9 fia nem VISÍ
az atyának álnokságát; sem az atya ne]
viseli a9 fiúnak álnokságát, az igazna
ő magán lészen az ő hitetlensége.

142. De mikor teljesedik bizonyosan be a% Isten
nek e%en fenyegetése?

Valamennyiszer a9 Szüléknek vétkeik Örök
ségűl szállanak fiaikra, és ezek vétke
Szüleiknek nyomdokát követik.

143. Hányadik i%ig akar a* Isten büntetni, c
a%, a' vétkek' következéseiben részeltetni

Harmad és negyed iziglen.
144. Hányadik izig akar az Isten megáldom

az a*, a' jónak következéseiben részel
tetnii

Ezer iziglen. Azért szeressük őtet 's biz
zimk 6 benne, örömest cselekedjün
paranosolatai szerént
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K £ ki tehát a9 még* nemzetségére áldást
akar s*állita*i mit kell örökségül kagynSt

jni félelmot és virtust Zsolt 112, 1—4.
Boldog a' férfi, a9 ki féli az Urat, és
az 5 parancsolatban igen gyönyörködik.
Hatalmas lészen annak magva e9 földön,
a' híveknek nemzetségek megáldatik. Gaz-
dagság és bőség lészen annak házában,
és áz ó igazsága megmarad mind örökké.
Fénylik a9 setétségben is az igazak9 vi-
lágosságok, a9 kegyelmes irgalmas és
igaz Isten által.

l Valamint a' virtus magát megjutalmazta,
úgy megbünteti-e magát minden cetek is?

idén vétek büntetést hoz magával, a' melly
néha későn, de mindazonáltal bizonnyal
megjelenik. Gal. 6, 7. 8. Valamit ember
veténd, azt aratja. Mert a9 ki vét az 6
testének, a9 testből arat veszedelmet; á1

1 ki pedig vet a9 léleknek, a9 leiekből arat
örök életet

h Minek nevettük azon vétket, a\ melly tu-
datlanságból vagy hirtelenkedésböl megy
véghez?

arióság bűnének.
9. Neki kell-e magunkat adnunk a' gyarló-

ság bűnének?
m: Aíert az is rosszat von maga után.

Zsolt 19, 13. De kicsoda tudhatja a1

vétkeket? Az én titkos bűneimtől tisztíts
meg engemet
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140. Mi az esmirtHŐ jelé minden Hitnél ?- •
Hogy az a9 törvény, és a' mi lelkiesméretünk

ellen van. 1. Ján. 3 , 4 . Valaki bűnt
l 9 ,
lekszik a9 torvényt is megrotttja: mert
a9 bűn a1 törvénynek megrontása. Jak. 4
13. Azért a9 ki tudna jót cselekedni, és
nem cselekeszi, az ollyan ember bűnös.

iSO Miből tanuljuk tehát megetmémi a'mibi-
neinhet?

A9 törvényből a9 melly szerént a9 mi lelkies-
méretünk mind kötelességünk' teljesíté-
sére, mind bűnünk távoztatására int.

| 5 i . Gyűlölnünk kell-e vagy szeretnünk az Istd
törvényit akkor is, midőn hibájinkat *$+
műnk eleibe terjeszti?

Szeretnünk kell azt, mivel a9 mi természetünk-
nek regulája, vagy 9sinórmértéke, A
minket a9 boldogságra vezet. Zsolt. 11%
9. Valljon mi módon jobbítja meg
i§u az ő útját, hanem af te beszédednek
megtartásával?

152. MiUyen lesz kötelességünk, ha az Isten f^
rancsolaíját '* kötelességünket naponként
jobban szerepük?

Könnyű és kedves. Nem kénszeritésből, hft-
nem jó kedvünkből, és Isten eránt vaM
szeretetből fogjuk kötelességünket vég-

•. bezvinni.
153. Mi ád az Istennek ezen parancsolatihoi

kedpet és erőt?
Af Jézus Krisztus9 vallása, mellyről a9 követ-

kezendő részek szófiának, 1. Ján. 5, 3.
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» -ez «z Istennek szeretete, hogy az 6 pa-
rancsolatü megtartsuk, és az o parancso-
lati nem nehezek. * )

M Á S O D I K R É S Z .

A9 Hitnek ágazatjairól.
1. Mit értünk a? keresztyén hiten ?
A9 régi keresztyén anyaszentegyháznak vallás-

tételét három czikkelyekben vagy arti-
kulusokban.

2« Honnan vétetett ezen három attikulusokra
való elosztás?

Ezen mondásból: menjetek-el mind e9 széles
világra, tanítsatok minden népeket, meg-
keresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és
Sz. Léleknek nevében 2. Kor. 13, 13.
Az Úr Jézus krisztusnak kegyelme, és
az Istennek szerelnie, és a" Sz. Léleknek
közösülése légyen mindnyájatokkal.

3. Mit tesz valakiben hinni?
Abban helyheztetni bizodalmát, és attól se-

gítséget és boldogságot várni.
4. Vallyon mi keresztyének három Istenben

hiszünk-e, midőn az Atyában: Fiúban, és
Sz. Lélekben hiszünk?

*) Ide tartozuak ezen énekek: Egyedül az boldog, ói
Add Uram szentségieknek.
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mint Atya, Fiú, és Sx. Lélek úgy jel
tette ki magát> három fő jótételekl
Kor. 8, Q. 5. Mós. 6, 4. HaUjad hr
A9 mi Urunk Istenünk csak egy Isten

5. Mellyek azok a' három fő jótéteményel
mellyek által a* Isten magát kinyilati
tattá ?

A9 Teremtés , Megváltás , és Megszeqtc
Ezen három jótéteményekről vair a9 hái

Artikulnsokban szó.

AZ E L S Ó ARTIKULUS.
Hiszek egy istenben, mindenható Atyái

mennynek és földnek Teremtőjében.
6. Vagyon-e Hlyen Isten és Teremtő?
Igenis; mert a9 világ maga magát nem tere

hette. Zsid. 3, 4. Minden ház készíti
valaki által, a9 ki pedig mindeneket
készít, Isten az.

7. Ezen Isten és Teremtő miért neveztetik
első artikulusban Atyának ?

Mivel a9 Jézus Krisztusnak és mindnyájunk
Atyja. Efez. 3 , 14. 15. Annakok
meghajtom térdeimet, a* mi Urunk J<
Krisztusnak Atyja előtt Kiről minden
zi cseléd neveztetik mennyekben é<
földön. . . . .

8. Mi értetik a9 mennyen és a" földön?
Az egész világ, mellyet az Isten terem

tart és igazgat. Csel. 17, 24. 25.
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l A' TEREMTÉSRŐL.
. MiUyen tulajdonságokat mutatott az Isten a%

teremtésben ?
Bndenhatóságot, bölcsességet és jóságot. Az

a2: a9 természetűek munkájiból által-
látjuk, hogy azoknak szerzője minden-
ható, bölcs és jó Isten.

). Hogyan esmérjük meg a* Isten' nagy hatal-
mat a? teremtésből ?

2 ő szava, afc az, az 6 hatalmas akaratja ál-
tal származtak minden dolgok. Zsolt. 33,
9. Mert 6 mondotta és lett; ő paran-
csolta, és előállott Zsolt 33, 6. Az
Urnák beszéde által lettének az egek, és
az ő szájának leikével minden ő seregei.

f. Megfoghatjuk-e mi a* Istennek ezen teremtő
mindenhatóságát^

em. Mi emberek semmit sem tudunk terem-
tenni, hanem csak csinálni, valamiknek
kell elébb lenni, hogy abból valamit
készíthessünk. De az Isten minden dol-
gokoak valóságot és léteit adott, az ő
természeteket és léteket adta. Róm. 1,
20. Jel. 4 11. Méltó vagy Uram, hogy
végy dicsőséget, és tisztességet és erőt,
mert mindenéket te, teremtettél, gs a9 te
akaratod által vágynak és teremtette-
nek mindenek.

i- Nagy-e vagy kicsiny a* Istentől teremtett
világ ?

egmérhetetlen nagyságú. Sem a1 nagy, sem
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a9 kicsiny dolgokban nem esmérjük ha-
, tarjait, Zsolt. J 9 , 2—4. Az <egek<{«

az: az egek9 serege) hirdetik-az -er$
Istennek dicsőségét, és az 6 kezetBéh
munkáját hirdeti ama kiterjesztett erős-
ség. Az egymás után következő napok
bővséggel prédikálják az igét néküok.
Nincsen beszédek uékiek, sem igéjét
még is meghallattatik az ő szavok. .

13. Vallyon bölcsnek kell-e ezen mindenható li-
léknek lenni, á* ki minden dolgokat teremteti}

Igenis: mert a9 teremtésben mindenek bizo-
nyos czélokra vágynak rendelve.

14. Kit nevezünk bölcsnek?
A9 ki semmit ok nélkül nem teszj és a9 leg-

jobb eszközöket választja czéljánák el-
érésére.

15. Vagynak-e a9 teremtésben Hlyen czélok éi
irány sások?

Igenis: látjuk ezt minden dolognak kiváltkép-
pen az élő állatoknak külső mivoltokbai
s öszvefüggésekben. Zsolt 94, 9- A
ki a9 fület plántálta, avagy nem hall-e 1
és a9 ki a9 szemet teremtette, nem lát-e'

16. Hogyan tesz bennünket Luther Márton figyel-
metesekké az Isten9 bölcsességére a' teremt-
mények1 külső mivotiokban ?

Hiszem, hogy az Isten teremtett engeme
minden teremtett állatokkal egyetemben
énnekem testet, lelket, szemet, fület
és minden tagokat, okosságot, és min-
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den érzékenységet adott, és most is
t*pláL

Micsoda testi érzékenységeket említ, a'mely-
ikekkel Isten bennünket megajándékozott?

' szemeket és füleket, a' legnemesebb ér-
zékenységeket, a9 mellyek az Isteni böl-
csességnek csadáji.

\ Micsoda- lelki tehetséget hoz elő, mellyel a*
Isten bennünket felruházott ?

- okosságot Ez a9 legnagyobb ajándék,
mellyet az Isten az embernek adott, ez
által az ember a' teremtésnek Urává lesz
1. Mós. 1, 26. 27. Azután monda a&
Isten: Teremtsünk embert a9 mi ábra-
zatunkra és a* mi hasonlatosságunkra i
és uralkodjék a9 tengernek halain, az
égen repdeső madarakon, a9 barmokon

* és mind az egész földön, és a9 földön
esuszó mászó minden állatokon. Te-
remte azért Isten embert az 6 képérer
az Isten9 képére teremte azt.

. Kitetszik-e a? Istennek ezen bölcsessége min-
den teremtmények' alkotásában?

Bnis, az Isten minden teremtménynek ol-
lyan erőt,ollyan tagokat, ollyan hajlan-
dóságokat és tehetségeket adott, mellyek
a' maga eltartására szükségesek.

. Az állatoknak alkotásában p. o. van-e valami
ollyan, a' mit sokallani vagy keveselleni le-
hetne?

unmi sincs abban, a9 mi vagy igen sok, vagy
igen kevés volna, az Isten minden t e -
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remtményt a9 legalkalmalosabb helyre
helyheztetett, az ő nemeiket, életek1

tartósságát is bölcsen elrendelte. lEadk
139, 14. 16. Dicsérlek tégedet, hogy
csudálatosképpen csudálatossá tettél en-
gemet, csudalatosak á* te cselekedeteid,
és az én lelkem azt jól tudta A* áp
testemet, mig taég forma nélkül volna,
látták a9 te szemeid, és a' te könyvedbe
mind ezek béirattattak, a9 napok is, a9

mellyekbea azok fonnáltatnak vala, mi-
kor még azokban egy sem volna.

2Í. Jfíf tesz ez, az én életem9 napjai a' te köny-
vedbe írattak?

Ez azt teszi: Te az én életemnek esetit előre
olly bizonyosan tudtad, mintha előtted
fel lettek volna irva; 's ezen tudományod
szerint rendelted el, a9 mit énnekem ad-
tál vagy tőlem megtagadtál ?

22. Vallyon tehát ezen bölcs Teremtő egyszer's-
mind a jóságban-i$ tökéllctes-e?

Igenis; úgy rendelt-el mindent, hogy minden
élő teremtmény élhessen, és életének az
ő módja szerént örülhessen. Zsolt. 104.
24. Melly nagyok a' te cselekedetid,
Uram! Mindeneket bölcsen teremtettél,
bétőlt a' föld a' te gazdagságiddal.

23. Miből látjuk azt, hogy mindén teremtmény
örül az ő életének?

Abból, mivelhogy mindenik szereü az életet
és a9 haláltól irtózik.



. Vgy de votíak oltyan embetek, kik életeket
meg átkozták, vagy éppen magokat attól meg-
fotztottáh?

ek vtgv beteg vagy kétségbe esett, vagy
máskép, szerencsétlen emberek voltak*
és qllyanok, a* kik méltók szánakozá-
sunkra.

. Mindennek, a' mi élő, meg kell halni; hogyan
rendelhette e%t a1 jóságos Teremtő?

balti is bölcs rendelése az Istennek. Egyik
nemzetség helyet ád a' másiknak, és igy
sokan örülhetnék egymás után az élet-
nek. Sir. 14, 18-26. Sir. 41, 5—7.
Ne félj a' halálnak ítéletétől: emlékez-
zél meg azokról a' kik előtted voltá-
nak, és a' kik utánnad menendők; mert
az itélet mioden testre az Úrtól vettetett.
Miért tartanál ellen abban a9 mi tj&tszik
az Istepnek ? akár tíz, akár száz, akár
ezer esztendős légy: Az életnek semmi
mentsége nincsen a9 kopqrsó ellen.

Vgy de otíy sok szerencsétlenség tan a9 föl-
dön; hogyan engedhette vagy rendelhette azt
az Isten?

kat, a9 mit mi fájdalomnak és' rosznak ne-
vezünk, magunk okozunk magunknak:
az a9 mit magunk nem okozunk, szük-
séges és javunkra válik,

legnagyobb szerencsétlenség az, a9 mit
magok okoznak egymásnak az emberek.
Sir. 39, 3 9 - 4 4 v 1. Mós. 1, 31. Éa



minekutánna megtekóatette volna fete
valamit teremtett valóimé igen jó vate.

2. A' VILÁGNAK ELTARTÁSÁRÓL.
27. Vallyon a' világnak Teremtője tUávozott-e

világból, minekutánna azt teremtette?
Nem. 0 mindenkor jelen van az ff terómtnn

nyinél, és 6 tart-el miúden dolgQk;
Csel., 17, 27. 28. Az Isten nem mess
vágyon csak egyiktől is közülüpk; UH
ő benne élünk, mozgunk, és ő bem
vagyunk.

28. A' hol tehát a? teremtésben állandó erőt
rendet szemlélünk, kinek ereje ésrendelé
az?

Az Istennek ereje és rendelése, a9 ki oily tö
vényt szabott a9 teremtésben, hogy mi
den az ő valóságában megmaradjon,
a9 maga batárjain tul ne hágjon.

29. Hogy p. o- az esztendő részei egymást fe
- váltják, hogy a' teremtmények9 nemei fe\

maradnak, hogy a' természet folyvást mm
kálkodik9 kinek a9 törvénye és renddé
mind az?

Az Istennek törvénye és rendelése. lí,[M<
8. 22. Csel 14, 17. **)

*) Ide tartóinak ezen énekek: Imádjuk a* mindenhat
Dicsértessék Uram: Melly nagy ax Úr* kegyelmesséj

••) Ide tartósnak éten énekek: Zengj lelkem öri
éneket: Vagy Isten ha hűségedet, imádlak Ist

; íéfedet.
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Hogyan nevezzük az Istennek ezen a$ termék
szetbtn mindenütt munkálkodó erejét?

idenütt jelenvalóságnak. Zsolt. 130, 7—9.
Hová mennék a' te lelked előtt? És a' te
orczád előtt hová futnék? Ha a9 menny-
be megyek, ott vagy, ha a9 koporsóba
vetem az én ágyomat, ott is jelen vagy.
Há ollyan szároyaim volnának is, mint
a9 hajnalnak és a" tengernek utolsó ha-
táránál laknám is; oda is a9 te kezet}
vinne engemet, és a" te jobb kezed meg
fogna engemet

Mikép* van az Isten mindenütt jelen a9 te-
remtésben ?

Y van mindenütt jelen, hogy egyszersmind
mindent is tud. Még a9 mi lelkűnknek
gondolatjait is esmeri ős tudja ő Zsolt.
139, 1—4. Uram, te megkísértettél,
és esinérsz engemet. Te tudod az én ülé-
semet és felkelésemet, távol látod az éh
gondolatomat Az én ösvényemet és le-
fekvésemet környülvetted, és minden én
utaimatjól tudod: Mikor még az én nyel-
vem alatt nincsen a9 beszéd: imé, Uram,
te azt mind jól tudod.

Az Istennek ezen jelenlétiről 's mindentudó-
ságáról való meggyőződés mit munkáljon
bennünk?

m eránt való fiúi tiszteletet és minden rossz-
tól való írtódzást. Az Isten jobban ismer

beoaünket m i n t m i ^ ^
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ő előtte semmit el nem titkolhatunk. L
Sám. 16. 7. Az ember azt nézi, a' é
szeme előtt vagyon; de az Isten azt néií,
a9 mi a' szívben vagyon. ZsolL 139, 23.
24. Kísérts meg engem, erős Isten, és

. lássad az én lelkemet; próbálj engem
lásd meg az én gondolatimat És lásd
ha bosszúságodra való utón járok-e, éi
hordozz engemet tökélletes utón. *)

33. Hogyan tart-fenn az Isten mindent ? e*f
köbök nélkül-e? vagy eszközöltet rendelt rf
teremtmények fentartására*

Eszközöket rendelt a9 teremtmények' fentar-
tására, minden teremtménynek kell ezen
eszközökkel élni. Ezen rend kiterjed f
mezei liliomtól fogva egész az emberig.

.34. Miért rendelte az Isten azt hogy a9 teremt-
ményeknek eltartására és táplálására fer-
mésteti eszközök kivántassanakt

Az által serkentetnek minden teremtmények a'
'szorgalmatosságra, hojry magokról ói
inasokról gondoskodjanak. Mert a9 madir
is a' levegőben gondoskodik magáról ói

v hozzá tartozandójiról. E' szerént a' te-
remtmények a9 szeretet és egymás eráflf
való szívesség által egymással oszve-
kapcsoltatnak.

Ide tartoznak ezek a* éncKekt *o\ » if
> l Urmm, ki mindenüU e\w ^*W



tett tehát, az embereknek is magok ei-
sa végeit cselekedni?
'niok kell, fs az ő tehetségeiket 's

I adott ajándékaikat szorgalma-
i ,1 kell gyakorolniuk.

*ükséges9 és hasznos-e ea?
4i is szükséges és hasznos; mert különben

az ember9 tehetségei haszontalanok vol-
nának. A' tunyaság a' legveszedelme-
sebb betegsége az emberi nemzetnek.

Miért olly veszedelmes betegség a9 tunyaság?
rel mind a' lelket, mind a9 testet haszonta-

lanná és alkalmatlanná teszi; ezen ki-
vol. kedvetlenekké, komorokká és szö-
moraaWcá tesz bennünket PéW. 21, 35.
A9 restnek kívánsága megemészti őtet,
mert az ő kezei semmit nem akarnak
cselekedni. Péld. 6, 9 — 1 1 . Oh te rest,
meddiglen fekszel, mikor kelsz fel a9 te
álmodból ? Miglen fekszel kicsiny álmo-
dozásokkal, kicsiny szunnyadással, ke*
zeidnek kevés öszve kapcsolásával?
Azonközbén eljő, mint a9 gyors utón
járó, a5 te szegénységed és a9 te szü-
kölködéséd, mint a' paizsos férflu!

. Mellyik tehát, a9 legméltaflanabb's legsze-
rencsétlenebb ember?

ki semmire sem alkalmatos, a9 ki sem nem
tud, sem nem akar semmi jót is tenni.

. Mellyik ellenben a9 legméltóbb 9s legszeren-
csésebb ember?

ki minden erejét gyakoro\\& 'a\



90. De nem mondja-e Krisztus Urunk, fcojj
semmiről ne szorgalmatoskodjunk, hanm
gond nélkül legyünk, mint a% égnek M-
darái '* mind o* mezei liliomok?

Még az a9 mezei liliom is megteszi, a9 mit te-
het és tennie kell. Az éjf madarai is ft-
radhatlanul gondoskodnak magokról;
és hozzájok tartozandójikról és ú:
dámok és szerencsések. Péld. 6. 6.
el a9 hangyához, oh te rest, nézd meg
az ő utait és tanulj.

« . Mi által tartja fenn tehát a* világot
Teremtő?

A9 teremtett állatoknak munkálkodása által
Az emberi nemzettel a9 legnagyobb jó-
téteményeket nemeslelkü, szorgalmato
és értelmes emberek által közli.

42. Mondj erre példákat?
A9 gyermekek az ő szüleik által, 9s a' szüléi

gyakran az ő gyermekeik által tartatni!
el. A' felső hatalmasságok alattvalók
nélkül, 's az alattvalók felső hatalmas-
fiágok nélkül nem lehetnek el. A& embe-
reket más, az Istentől különös tehetsé-
gekkel 's talentomokkal megáldatott em-
berek, tették értelmesebbekké és job-
bakká: mi velünk is sok jót közlött ai
Isten jóltóvőjink és barátink által.

43. Mind ezen jóltévő emberek kinek a*
Az Isten eszközei, a' k\ éAHAoV, <

nélkül, hogy magok



tesz,, és őket azért megáldja. 1. Mós.
45. 45. Mopdá azért József az 6 atya-
fijainak; én vagyok a9 ti atyátokfíjaa'
József kit eladtatok vala ti pénzen Egyi-
ptomba. Mostan annakokáért pe bánkód-
jatok, és.azon ne szomorkodjatok; hogy
engemet ide adtatok; mert a9 ti meg-
maradástokért, küldött-el Isten engemet
ti előttetek.

I. Nagy boldogság-e az, ha az Isten képében
< másokkal jót tehetünk?

;en nagy boldogság. Ugyan azért nincsen
az emberek között szebb egybeköttetés,
mint a9 hol egymással jót lehet tenni,
mint a\ szülék, gyermekek és barátok

. között való szeretet. A9 kölcsönös szere-
tet és szívesség által az életnek minden
nyomorúságai megédesittetnek. Sir. 7.
3 6 — 3 9 . A9 szegénynek nyújtsad a' te
kezedet; hogy megszepteltessék a9 te
áldásod. És kedves minden élők előtt a'
jótétemény; még az bolttól is kedvedet
el ne fordítsad. Ne távozzál el a9 sírok-
tól, de a9 siralmasokkal járj. Ne restel-
jed a' beteget méglátogatni: mert efféle
dolgokért kedves lészesz. * )

*) Ide tartoznak ezen énekek'. l e V\ tvugt
ragy: Szent 5 z e n t , t O i a * s z e r e t t t . ^ \ ^ n
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45. Az efféle szeretetnél és szívességnél kell-e
számot tartanunk az emberek' háládatossá-
gáraf

A' háladatosság kedves jutalom ugyan; de
akkor is kell szeretnünk és jól tennünk,
mikor háíadatosságot nem reménylhe-
tünk. Mát. 5, 46. Ha szeretitek azokat
a9 kik titeket is szeretnek; micsoda ju-
talmatok lészen? A' Publikánusok is
avagy nem azt cselekeszik-e?

46. De vallyon feloldoztatnak-e mások a' há-
ladatosság' kötelessége alól azért, ha va-
laki a' maga hasziuj keresése nélkül tett
jót másokkal*

Éppen nem: annál báladatosabbnak kell fen-
nem, ha az én jóltévöm báladatosságra
számot nem tart. A* háladatlan epaber
mind Isten, mind emberek előtt utálatos.

47. Ki igérte meg hogy minden jót megjutal-
maz, a9 mit tíszta szívből teszünk ?

Maga az Isten: a' ki a9 jót bizonyosan meg-
jutalmazza, mind ezen a9 világon, mind
a9 másikon. Mát 10, 42. Ha ki innia
ád egynek e' kicsinyek közül csak egy
pohár hideg vizet i s , bizony mondom
nektek, nem veszti el annak jutáknál

48. Hogyan nevezzük az Istennek azon jótéte-
menyét, melly szerént az ő teremtményei-
ről gondoskodik?

Isteni gondviselésnek, vagy az Isten9 bölcs és
jóságos igazgatásának. * )

V Ide UrtOMUMk ezen énekek *, Imfctaato
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3. AZ ISTENNEK GONDVISELÉSÉRŐL
VAGY IGAZGATÁSÁRÓL.

9. Ki a' világnak igazgatója?
a Isten. 0 vigyáz mindenre, Ő visel gondot

mindenről, 's mindent & m#ga akaratja
szerént igazgat Zsolt, 121, 1—4. Fei-
emelem az én szemeimet a" hegyekre,
honnét jön nékem segítségem. Az én
segítségem, az Úrtól vagyon, ki terem-
tette a' mennyet és a* földet. íme nem
szunnyad és nem aluszik az Izraelnek
őrzője! Zsolt 145, 15—16, Mindé*
neknek szemeik te reád néznek, ^s te
adsz azoknak eledelt alkalmatos időben.
Megnyitod a9 te kezeidet, és bétöltessz
mindén lelke* állatot tf te jóvoltodból.

10. Tud-e az Isten előre minden történhető dol-
gokat?

genis tud; ő mindent történetek eleitől fog-
va látott, 's ő mind azokat az ő jósága
és bötosesége szerint igazgatja. Bölcses.
14, 22. 24. 25. 27. Te mindeneket
móddal, renddel és mértékkel megmértéi-
keltéi. Te mindeneken könyörülsz; mindé*
neket, mellyek a' természetben vágynak
szeretsz, és semmit, a9 mi a9teremtett álla-
tod, nem utálsz. ^

Megyés lelkek dicsérjétek. tot\^ **\«i



nekj mert tieid, Uram, ki a1 telkeknek
felette igen szeretője vagy. Róín. 8, 29.
Azoknak, kik az Istent szeretik, min-
denek javokra szolgálnak.

51. E' s^erént tudja-e az Isten azt is, meddig
tart életünk?

Igenis tudja, előre látja mit fogunfc tenni éle-
tünknek megrövidítésére vagy meghosz-
szabbitására. Jób. 14, 5.

52. Okosan támaszkodnánk-e tehát az Isten gond-
t)iselésére9ha á'veszedelembe hanyatt homlok
rohannánk '* ftötelpsegeinket elmulatnánk?

Éppen nem; az Isten nekünk okosságot ős lel-
kiesméretet adott, hogy tuhássuk, mit
kelljen tennünk vagy elmulatnunk.

.53. A9 ki az okossági leikiesméret ellen cselek-
szik, bizhatik-e az az Isten segedelméhez?

Nem. Sir. 3, 27. AVki szereti a' veszedel-
met, abban lészen elveszése. Bf ál. 4, 6.7.
Ne kisértsed a9 te uradat Istenedet

:54, Lehet-e tehát az Istent okozni azért ti sok
rosszért, ti mit az emberek magoknak vagjf

. másoknak tesznek ?
Nem; mert midőn ők rosszat tesznek, vissza-

élnek tehetségeikkel, mellyeket az Isten
nékik a9 jóra adott; 3. Mós. 3 2 , 6.
Avagy ezzel kell vala-e fizetnetek az
Urnák, bolond és esztelen nemzetség!
Avagy nem ő-e a' te Atyád? Avagy
nem ő lett-e nagyiéi, éstrcixiő erősítette

meg tegedet.
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5. VéUyon Medvéi*** az Isten a? rosszat, a' mi
a' tíiágón történik?

ém. Sőt fakóbb. 1. Gyűlöli ős megtiltotta.
2/patárt vet néki, és megbünteti 3.
Végtére jót hoz-ki belőle 1. Nós. 50,20.
Ti goúdöltátok vala én ellenein gonoszt,
dó ax fsten azt gondolta jóra fordítani,
hogy cselekednék úgy, a' mint most va-
gyon* liogy sok népet tartana-meg az
életben, Zsolt 33, 13—15. Az égből
léteként az Úr, és látja az embereknek
mindén fijaikat. Aẑ  ő lakóházinak szé-
tétOl, néz a9 földnek minden lakosira.
Ki teremtette egyetemben az ő szive-
ket, és ki érti minden ő cselekedeteiket.

3. Vallyon-az Isten' igazgatóm és vezérlése
alatt vágynak-e a'világnak legnagyobb tör-
ténetet isi
s. Ritkán van ollyan kimenetelek, a9 mil-
lyent azoknak az emberek akarnak adni,
hanem ollyan, a'millyent az Isten akar.
Péld. 21. 1. Péld. 16, 9. Az ember-
nekelméje gondolja meg az ő útját; de
az Úr* igazgatja annak járását. Ésaiás
55, 8. Ném ollyanok az én gondolatim,
mint a9 ti gondolataitok, sem az énutaim^
mint a9 ti utaitok.

'. Illik-e tehát zúgolódnunk, és kétségbe esnünk
ha igyik vagy másik szándékunkkal nem
boldogulhatunk?

ppeh nett; mert az Isten sokszor nagyobb
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jót tesz velünk az átad, a1 mit tölui
megtagadj mint fcz által/a' mit meg&

58. De bizonyosak lehetünk-e abban ̂  hogy jól ft
lenni dolgunk, ha mindenben köteleséig**
ket tesszük ? ^

Igenis, és a'jövendőre nézve jftinden jót ke
az Istentől renrólqünk, mint a' gyermc
kek szoktak az ő AtyjoktóL Zsolt. $
4. 5. Gyönyörködjél az Úrban, és meg
adja néked a9 te szívednek kérésé
Hagyjad az Úrra a9 te utaidat és bízzál
benne, és ő megcselekeszj. * )

50. Miképen igazgatja ö& Isten a? világot ?
Ugy, mint igazságszerető, és sz. Isten* a' I

á9 gonoszt megbünteti, a' jót megjntal
mázza, Zsolt 67, 5. Zsolt. 82, l i

60. üay de nem mindenkor jutalmaztatik me
a jó, ys nem mindenkor büntettetik mi
d* gonoszt . -, , ,

Láthatóképen nem mindenkor ugyan, 's nei
mindenkor akkor fizet meg az Isten,
mint mi kívánjuk. De annak idejébe
csak ugyan minden j£ megjutalmaztatit

. 's minden gonosz megbüntette tik; mi
pedig sokszor váratlanul, titkos utou mi
don. Zsolt. 73, 2. 3. 17.' 23. 24/Csi
nem meghanyatlottak az én lábaim; m

*) Ide tartósnak esen énekek: Babér minden bajodat. •
Nem ember* tanácsán járok. — Dicfértewók, Uram.
Te ki eddig fciven. Ne caüggedj meg Miyen:' er
Ugy
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kor irigykedném a' kevélyekre, és a' go-
• . ooszoknak jó szerencséjeket látnám. Mig
„\ 1 iHím bémenék az erős Istennek szentsó-

ges helyeibe, és megértem azoknak vé-
geket. Mindazáltal én mindénkor te mel-
letted voltam: mert az én jobb kezemet
tartottad. A1 te tanácsoddal igazgatsz
engemet* hogy azután a9 dicsőségbe fo-
gWJ bő óngémét.

01. Megmondja-* kinekkinek leikiesmérete, mi-
tiel, érdemiette fitt vagy amazt a9 rosszat, e?
mi rajta történik?

fla életünket. ifjúságinktól fogva végig meg-
vizsgáljuk, észrevesszük, miképeh jutal-
mazta vagy büntette meg magát rajtunk

' miifden jó és gonosz; vagy miképen
fog még ezután * megjutalmazódni, vagy
ínegbüntetődni 1. Mós. 42, 21. Józser
bátjjv mondának egymásnak: bizony

, vetkeztünk ji* mi atyánkfija ellen, mert
látók.az 6 lelkének keserűségét, mikor
mi nekünk kpnyörgene, és nem hall-
gatók meg Ötét; azért következett mi
reánk e' nyavalya.

92. Azonban hágy-e az Isten ay bűnösnek idői
ut megjobbulásra ?

Az bten hosszutürő, 's a9 bünost életében sok-
féle esetek ós intések által serkenti a9 jóra*

63. Nevez* egynéhány Hlyen eseteket és intéseket?
Az 6 vétkeinek következéseit, majd másokon

láttaga, majd magán érezteti vele; vagy



pedig jó példákat vezet eleibe, mellyel
ötét jóra serkentsék. Jób. 33, 16. 17
24. 30. Róm. 2. 4. Avagy megütálod-n
az ő kegyességének, várakózásáüak, éi
tűrésének gazdagságát? Nem tudod-e
hogy a? Istennek jóvolta tégedet ^meg-
térésre vezet?

6&. Kell-e az Istennek éten intő szózatára, melf
lyel a' szerencse és szerencsétlenség áUa

x hozzánk szóll} figyelmezntínk?
Ugy kell arra fegyelmeznünk, mint ^ó bari

tünk' és atyánk9 szavára, Zsolt. 10fl
8—13. Irgalmas és kegyelmes az CB
késedelmes a9 haragra, és igén kegyel
mes! Nem mind örökké feddődik, é
nem tartja meg mind örökké az ő harag
ját Nem a9 mi bűneink szerént cselek-
szik mi velünk, és nem fizet minékűnl
a' mi álnokságaink szerént Mert mell;

. igen magas az ég a' földtől, ollyan igei
Aagy az ő jóvolla az ötét félőkön. MeB]
távol vagyon a9 uapkelet a9 napnyugot-
tói, olly messze vetette mi tőlünk a' m
bűneinket Miképen könyörül az atyi
az 6 fijain azonképen könyörül az Ür a:
őtet félőkön.

65. Mivel tartótunk mi a* Istennek, mint Terem-
tönknek,Eltartónknak, is Igazgatónknak?

Azért mi ö néki hálaadással, dicsérettel, áic*-
áhttl és engedelsmiiiQl tartoimiL
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88. Mikében kell az httmt dicsérnünk ?
Ogy, á9 mint ötét ai egész teremtés dicséri.

Igv pedig akkor dicsérjük, ha akaratját
fluodvlelkifak' mind testünk9 tehetségei-
vel örömest teljesítjük.

07. Miért kell mind testünk' mind lelkünk9 fc-
kétségéit erre a1 végre fordítanunk?

Mivel mind két rendbéli tehetségeink az Isten9

ajándékai, mdlyeket azért adott, hogy
jóm vegyütík hasznokat

68. Miképen szolgálunk a* Istennek ?
Ugy, ha néki engedünk; azaz: ha tiszta szív-

rel és hlvtín tesszük kötelességünket.*)
WkMi mutatta *s magyarázta meg legszebben az

Jhfm mint Teremiőnk és Atyánk eránt valá
kötelességeinket?

Jézus Krisztus, a' kiről a1 második artikulus
szóIL

A' KtÁSCMHIL ARTIKULLS
A1 MEGVÁLTÁSRÓL.

HUnek a' Jézus Krisztusban, ö egyetlen
egy fijdban, 's a9 t.

i. Miről van sió ezen Artikulusban?
i. Knutusn«k nevéről és személyéről;
3. Krisztus9 életének környülállásaúrÖl;
3. Az 6 munkájáról, az az, a9 Megváltásról.

•) Ile UrUttttk e*en énekek: Lelkemnek első gondoltait
Alioiatltft Itten. — Uras melly nagy méll&ára
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1. A9 KRISZTUSNAK NÉVÉRŐL ÉS SZEM
LYÉRÓL.

2. Mihép neveztetik az emberek' Megváltója
Jézus Krisztusnak.
3. Micsoda nevet viselt életében?
Azt a9 nevet Jézus, azaz, Idvezitő és Mej

tartó, a9 ki az embereknek id/ess^
és boldogságot ád Mát 1, 31. Nev
zed az 6 nevét Jézusnak, mert & szat
ditja meg népét az ő bűneiből.

4. Mit.tesz ez a szó Krisztus ? - .
Krisztus vagy Messiás annyit tesz,- mint f<

kent vagy felkenetett Dlyen név al
igértetett a9 Zsidó népnek szabadító
boldogító.

5. Kit és mit reménylettek e* Zsidók' tzen n
alatt?

Egy világi földi királyt.
6. Világ vagy fötdi király voltre Krisztus?
Ján. 13. 36. 37. Felele Jézus: Az én ors:

gom nem e' világból való. Én az
születtem 's azért jöttén) is &* világ
hogy bizonyságot tegyek az igázsági
Minden, a9 ki az igazságtól vagyi
hallgatja az én Szómat.

7. Miért hem leketett Jézus országa világi ©c
földi országi

Minden földi országok csak testi és földf CJ
lóknak elérésére vágynak intézve; *s ín
földi dolgokra czélozók cíalt ideig ór<
tartók és romlandók. Áz igazság* és b<



dogság9 orseágának, mellyet Jézus alko-
tott, örökké tartó országnak kellett lenni.

& ugyan azért hogyan neveztetik Krisztus a'
második artikulusban?

Az Isten9 egyetlen egy fijának, azaz, az Is-
ten9 legkedvesebb fijának, a9 kit az Is-

I ten öröktől fogva szeretett Ján. 17, 5,
DicsŐits meg engemet, Atyám! te ma-
gadnál azzal a9 dicsőséggel, a9 melly
nékem volt te nálad; minekelőtte e9 vU
lág ltíQne.'

9. Minek nevezi az irás az Isten1 fy'át, a' ki
öröktől fagva áz Atyánál volt?

- örök igépek, melíy által minden dolgok te-
remtetnek. Ján. 1, 1 - 3 . Kol. 1,16.17.

10. Kiben jelentette ki magát ezen örök ige?
* A9 Jézus Krisztusban. Ján. 1,14. Az ige testté

lön, és lakozott mi közöttünk, és láttuk
az 6X dicsőségét, mint az Atyának egy
szülöttjének dicsőségét, ki teljes vala
kegyelemmel és igazsággal.

fi. Az Istennek ezen egyetlen egy fija erání
tartozunk-e tisztélettel viseltetni?

Jáo. 5, 23. Krisztus azt mondja: Mindnyájan
tiszteljék a9 fiút, a? miképen tisztelik az
Atyát A9 ki á9 fiút nem tiszteli; az Atyát
sem tiszteli, a9 ki őtet elbocsátotta.

12. Miért neveztetik Krisztus mi Urunknak?
Azért, mert mi keresztyének őtet uoy tisz-

teljük, mint Megtartónkat és örökké való
jóltóvőnket. Róm. 14. ». Krisztus e9 vé-



gett halt meg, éa feltámadván megele-
venedett, hogy mind holtakon, mind élő-
kön uralkodjék.

2. A9 JÉZUS KRISZTUS9 ÉLETÉNEK KÖR-
NYÜLÁLLÁSAlRÓL.

Í3. Kitől vette Jé*us az ő emberi életéti
Jézus az Istentől Isteni tehetségekkel ruház-

tatott fel, 's Máriától egy szeplőteler
szűztől szegénységben született, 9s égés:
életében szegény, de egyszer9smin<
fedhetetlen 9s szent is volt. Luk. 1, 35
Luk. % 7.

U. Miért sMetett '$ miért élt az Isten' ftja sze-
génységben?

Nem akart senkit is tisztesség és gazdagsáj
által magához édesgetni; sőt inkább az
akarta, hogy minden kovetőji ellem
mondjanak a' világi 9s testi kívánságok
nak, 9s ő tőle tanulják meg miben álljoi
az igaz gazdagság. Mát. 16. 14—2C
2. Kor. 8, 9. Tudjátok a9 mi Urunk Jé*
zusnak kegyelmét, hogy v gazdag lévéi
ti érettetek szegénnyé lett, bogy ti az
szegénysége által űieggazdagulnátol
(tudniillik lelki, az az valóságos álland
jókkal).

15. Jézusnak mini embernek volt-e teste é
lelke, mint mi fiikünk ?

Igenis volt; de bűn nélküL Zsíd. 3, 1 4 11
Zsid. 7, 26.
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L Edbtt+J****** is ember litere felnevelted
nie\ mint más embereknek ?

ik. 2, 52, Jézus gyarapodik vala bölcse-
ségben és testének állapotéban, és Isten
's emberek előtt való kedvességben. Luk.
2, 46. *47. Találák őtet af templomban,
ülvén a9 \ doktorok * közölt, hallgatván
azokat és kérdezősködvén ő tőlök. Mind-

3fáján pedig, a9 kikőtet hallgatják vala,
álmélkodának az ő értelmén és az ő

feleletén.
.ÍSiÜének kányadik esztendejétől fogva mutat-

ta magát Jémé úgy, mint tanítót, a1 világ
előtt?

mninczadik esztendejétől fogva; 's akkor
az Isten maga rendelte őtet tanítónak 's
az 6 szerelmes fijánák nevezte. Mat 3,
17. Hát 4 17. Az időtől fogva kezde
Jgzas prédikáltam és mondani: térjetek
meg. mert elközelített .a' mennyeknek
országa.

I. Minek közelítését hirdette tehát Jézus?
i Isten' országának. \ azzal együtt boldog

időnek közelgetósót;
l Mit tanított, mi által közelgetket el ezen bel*

dog idő^
: által, hogy az emberek egyrafa eránt igaz-

ságot 's szeretetet gyakorolnak, egy-
mással békességben élnek, é$ igy ma-
gókat Isten9 fijainak mutatják.



20. Kk lehettek tehát egyedül méltók a*
nek ezen országára?

Csak a9 tiszta, bókességestürő, békességsce-
rető szelíd és jó emberek. .

21. Miképe* tette Jézus az Isten' ezen orszá-
gának törvényeit esméretesekké ?

Többnyire rövid és velős mondásokban. Mát.
3-7.

22. ttát a' rövid és velős, mondásokon kiéül a'
tanításnak még micsoda más jm$dját sze-
rette Jézus?

Szerette ar példabeszédeket vagy hasonlatos-
ságokat is, mellyeket ollyaükor szokott
mondani, midőn reájok alkalmatosság
adódott.

23. Micsoda czélja volt Jézusnak mindenkor a%
Hlyen példabeszédekkel ?

Mindenkor valamelly kötelességet vagy hasz-
nos igazságot akart előadni.. *

24. Millyen példabeszédet mondott Jézus annak
megmagyarázására,'* ajánlására; hogyat
esmérétleneket és idegeneket is heti segíte-
nünk, ha segíthetjük, és ha ők segedelmünk
nélkül szűkölködnek ? : . . .

Az irgalmas Szamaritánusról szólló példa-
beszédet, Luk. 10, 30^-37.

25. Micsoda példabeszédet mondott Jézus euinak
előadására, hogy az embernek nincsen sza-
badságában a9jókat és rosszakat tHagotet-
szése szerént egymástót elválasztani?

A' búza között lévő konkolyról.és á* hallal
teljes hálóról szólló példabeszédei. Mát
Í3, 24—30; 48—5\.



10. Micsoda példabeszédet mondott Jézus arról:
hogy ámbár jó igyeké*étíl*ket nem, boldo-
gulunk is mindenkor egészen, még is van an-
nak mindenkor valami jó foganatja ?

V négyféle földről síólló példabeszédet Mát.
13, 1—9.

)7. Micsoda példabeszédekét mondott arról, hogy
sokszor d' legcsekélyebb dologból a' legna-
gyobb já lés*sn%

^.kovászról és mustármagról szólló példa-
beszédet v

18. Micsoda példabeszédeket mondott arról, hogy
mindenkor arrb ketl törekednünk, á* mi leg-
jobb, ha szintén az legnagyobb fáradságunk-
ba kerülne is?

iz elrejtetett kincsről és a\ drága gyöngyről
szólló példabeszédeket Mát IS, 44—46.
És imét a9 szoros kapuról és a9 keskeny
útról való tanítást /MáL 17, 13. U.

19. Vicsodapéldabeszédeket mondóit Krisztus ar-
ról, hogy a', mit mi másokkal cselekszünk,
mi velünk is $gy fog az Isten cselekedni ?

iz adói szolgárój. Mát 18,23—%*.- A* gaz-
dagról és szegényről. Luk. 16,16—31,
ÉS .végre az utolsó ítéletről. Mát 25,
31—46.

10. Micsoda példabeszédei mondott Jézus arról,
hogy különösen, akkor, mikor imádkozunk,
igen illik alázatosoknak lennUHkt,

i' Farizeusról és a' Publikauusról 4
dabeszédeU • :
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3 L M i c s o d a p é l d a b e $ * é d * t m o n d o t t fik
akármelly embernek megjobbmlfoa i*a*
Hnnek 4$ minden jóknak árúmét ókort

Az elvesztett juhról és drakhroárói; és kü-
lönösen a9 tékozló fiúról szólló példabe-
szédeket. Luk. 15, 1—32.

32. Hát egyébpéldabestédei miről stóllanak ?
Arról, hogy minden tehetségeinket, akár na-

gyok akár kicsinyek, jóra kell fordíta-
nunk; és hogy midenkor kárt teszünk
magunknak, ha Valaraelly jóra való al-
kalmatosságot elmulasztunk. Mát. .24*
45—51, Mát. 2 5 , 1—30. Mát. 21,
3 3 - 4 6 . Luk. 16,1—12. Mát %%. 1 — 1 4

33. Mind ezen példabeszédekben é*fonto$ mon-
dásokban mi a' Jé*u$J tudományának fi
summája? .

Az Isten és az emberek eránt való szeretet,
MAt. 22, 3 7 ^ 4 0 .

34. Mikipen rajtolja lé a% Itteni?
Mint az emberi nemzetnek atyját. Az embe-

rek, ezt tanítja Q, azért vágynak te-
remtve, hogy az Istent köve$sá^'?s kö-
vetkezésképen az Isten9 ffjfti. Mát 5̂
44. 45.

35. Mivel tartótnak a* gyermekek a« ó atyjok
eránt ? ' •

Szeretettel, héladatossággal, bizodalpmaifű, és
azzal, hogy tökéletességeiket kövusék.

36. Mi emberek millyen tökilUteuigéitkitoithet-
j*t Istennek?

A* 6 jóságát, kimélósét és
Mát 5, 48. Luk. ft, 3
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. Ha az emberek úgynézik magokat,.miét Jt-
tennék gyermekeit, mik ők egymásra nézve ?

>stvérek» Következésképen tartoznak egymást
szeretni, egymásnak qaegbocsátani vs
egymással, a' hol lehet, jót tenni. 1. Ján.
4. 20..21. Ha valaki ezt mondja: Sze-
retem, az Istent; és az ő atyafiját gyü-

. iölendi, liánig az; mert a9 ki. nem sze-?
- réti az fi alyjafiját, a9 kit látott, mimó-

don szeretheti az Istent, a' kft nem lá-
tott És illyen parancsolatot vettünk 5
tőle, hogy a1 ki szereti az Istent, sze-
resse az 6 atjafiját is.

Miképen né* Jézus minden jótéteményt, mel-
lyet felebarátinkkal Ütmünk ?

y nézi, mintha ő magával tennénk. Mát 25,
40. Valamellyet cselekedtetek egjrgyel az
én legkisebbik atyáfnfijai közül, én vé-
lem, cselekedtetek.

Kikkel tartott Jézus leginkább, ée kikkel köz-
llttte leginkább tndományát?

szegényekkel, betegekkel, és szükségben
lévőkkel; az embereknek megvettétett és
elhagyatott részével, Mát 9,12. 13. Nem
szűkölködnek az egésségesek orvos nél-
kül, hanem á' betegek. Nem jöttem,
hogy az igazakat, (az az, a9 kik ma-
gokat igazaknak vagy jóknak tartják)
hiyjam, hanem a9 bünö̂ öV^V. ^ &
tziára.
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40. Ezen leereszkedése és felebarát* szeretete
által leginkább kiket botránkoztafott meg Jé-
zus?

A' kevély Farizeusokát. Ezek az IsteA' igéjét
külső rendtartásokká ^ emberi talábná-
nyokká változtatták, és riyereségfcivánó
képmutatók voltak.

41. Mit cselekedett reájok nézve Jézus? "\
Felfedezte az ő képmutatásökat; V á z embe-

reket intette, hogy őrizkedjenek tőlök.
Mát. 5, 6, 9, 16, 23. - " •

42* Mit cselekeitek a* Farizeusok őreája nézve?
Üldözték őtet, 's végre halálra adták. Ján.

7, 7. A9 világ engem gyűlöl, mert én
bizonyságot teszek & felőle, hogy -az 6
cselekedeti gonoszuk.

43. Mit gyűlöltek leginkább Jézusban? .
Azt, hogy magát Ist^n9 fijának, vagy Mes-

siásnak nevezte. Ök földi szabaditót és
királyt kívántak é? vártak.

44. Mikép ejtették utóbb kezekre Jézust?
Éjszakának idején egy tanítványának rut ám-

lása által. Mát. 2 6 , 4 8 - 7 0 . Luk. 2 2 48,
45. Ki esmerte meg Jézus' ártatlanságát? *
Maga az ő bírája Pontzius Pilátus is ineges-

mérte. Ez mindenek9 hallására bizony-
ságot tett az 6 ártatlaúságáróL Mát. 27,
24—26.

46. Mikép1 viselte magát Jézus életében ? '
Feddhetetlen volt és nem szűnt meg jót cse-

lekedni* Ján. 8. 46. 50. Kicsoda kö-
ziüetek, a9 ki engemet egy bűnről meg-
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feddhetoe? azaz, valameHy bűnt reám
bizonyíthatna. Én nem keresem az én di-
csőségem. Mát. 20, 28. Az embernek
fija nem jött, hogy 6 néki szolgáljanak,
hanem, hogy ő szolgáljon és adja QZ 6
életét váltságtil sokakért.

7. MiÜyenek toltak Jézusnak ctudatételei is,
is min szolgáltak?

[ind egyöl egyig hasznosak voltak és az em-
berek9 javára szolgáltak. Mát. 1, 4. 5.
Elmenvén beszédétek meg Jánosnak, a'
mellyeket halloUok, láUok. A9 vakok
látnak, és a9 sánták járnak,' a9 poklosak
megtisztulnak, és a9 siketek hajlanak, a9

halottak feltámadnak, és a1 szegények-
nek az Evángeliom hirdettetik.

3. Mikép' vizelte magát Jézus a% 6 szenvedé-
seiben ?

[egnyugodott az Isten9 akaratján, békével
tört, és állhatatos volt 1 Pét. 2, 3 1 — 2 3 .
A9 Krisztus ti érettetekszenvedett, nék-
ték példát hagyván, hogy az ő nyom-
dokit kövessétek. Ki bűnt nem csele-
kedett, sem az ő szájában álnokság nem
találtatott. Ki szidalm&ztatván r vissza
nem szidalinaz vála, és szenvedvén^ nem
fenyegetődön, hanem arra hagyta, a9 ki
igazán itél. *)

I Ide tartósnak ezen énekek-: Melly dicső élted pályája.
J é w emberi Áeretet.) Sehol ninca oVLj bölca tanitf«
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40. Bány szókai tudunk, mellyekét ő a9 kereszt-
fán mondott 1 . . -

Hét szókat, roellyek mind együl egyik ax 0
békességes tűrését, állhatatosságát és
jóságát bizonyítják.

50. Melly szókkal emlékezett az ö ellenségéiről*
Atyám, bocsásd-*meg nékiek; mert nem tud-

ják > mit cselekeszneL Luk, 23, 34-
5í. Mit mondott akkor, midőn a9 nép ötét csúfol-

ta és szidalmaztad
Én Istenem! én Istenem! miért bagyál el en-

gemet! Mát. 27, 46/
52. Mit mondott, midőn az anyját és jó barátját

a1 keresztfa alatt állani látta 's tőlök meg kel-
lett eálniai

Ján, 19^ 26. 27. Jézus monda az 6 anyjá-
nak : Asszonyi állat irahol a9 te fijad.
Azután monda a9 tanítványnak: íme V te
anyád

53. Miképeh vigasztalta a*t a megtérőbiínöst^a9

ki vele együtt a keresztfára fes*ittetett?
Luk. 33, 42. Bizony mondom uóked, ma ve-

lem lészesz af paradicsomban?
51. Mellyek voltak az.ő utolsó szavai?
Ezek i Szomjubozom! Elvégeztetett! Atyám, a1

te kezeidbe ajánlom az én lelkemeL Ján.
19, 28. 30. Luk 23, 46.

55. Mikipen halt meg Jézus?
Istenbe nelyheztetett tökélletes bizodalombaa

Zsid. 5, 7. Az ő testének napjaiban,
kéréseket és könyörgésekeí, nagy kiét-
tásokkti, könnyhulatásokkal áldozott



aanak, a 'k i őtet a' halálból mecszaba-
ditháttt, és meghallgaUatván a'fihelem-
tW megment.

56,Miképen futa!ma*fa meg a* hten a* i (Uá-

Harmacbapaa a' halálból feltámasztotta V az
6 tanítványaival elevenen láttatta. Zsid.
13- 20.

- 97. Mennyi idtiffmutatta magát életben a* ő ta-
. mMitfainaki .

• QseL 1, 3 . Áz ő szenvedése után sok bizo-
nyos jele> által magát, hogy él, meg-
mutatta, és láttatott ő tólök C^Ditványi.

^ tót) negyroa napokon, szóllván néldek
f az* Isten* országa felől
\ S&. A* hf«»'országa felől vaU tanitát $%ük$éget
L v<&-ea*ApostoloM*akKri**tu*féUámadá-
f sá *tfmt

%eo szükséges volt. Az Apostolok az 6 ha-
lija, utin minden reméo^ségeiUH meg-
fösztaftak, Jézos ezen talpasával meg-
mntatta nékik, hogy minii annak, a* mi
& rajta történt, ugy kellett történni.

59. Miképe* vált meg vigreas 6 tanitvámyitólf
Márk! t% 19. Az (Jr, minekutánna szóllott

> yofoa nékiek, felvitetett mennyékbe, és
iule az Istennek jobbjára.

00. Mit te** a»; a% Istennek jobbján «{?
Annyit tesz, hogy uralkodik az 6 atyjával

Efez. 1, 20. 22. Az Isten felfftmasz-
totta Jézust a1 ha\aMV te í&»
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mennyekben, fis mind
ő lábai alá vetett, és adta 8
feje legyen a1 gyülekezetnéd B
nek felette.

61.Miképen nevettetik q*onáÜapdt,m'el
tus a* ő önként váló magameqatá
olly dicsőségesen meg van jutalma.

Az ő felmagasztaltatása* állapotjáns
tetik. Mind a9 két rendbéli áH
nekünk serkentő és buzdító pél<
gáL Filip. "2, 5—9. Ugyan az
lat legyen bennetek, a' minéni
Jézus Krisztusban is. Ki Istent
zatjiban lóvéö, bem állitá raga
nak lenni ez Istennel való egy<

'; Hanem magát megfiresttette, s*
mát vévén'magáraV és lett'bi
emberekhez, fis ő maga vöélé

. lyannak találtatott, mint az eiö
gát .megalázván engedelmes J
halálig, éppen a9 Keresztnek
Azért az Isten is felmagasztaltf
ajándékozott néki nevet, mell)
néven felül való név, (azast

; felett való hatalmat és dicsősé
62. Megmutatja-e magát valaha Kris

dicsőségében ?
EljŐ jtélni eleveneket és holtakat.
63- Mikor lészen e% meg?

Az utolsó napon, ai a i , tf
idejében.
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I. Tudjuk-e mikor jő el t« a' nap %
*t 24, 86, A9 felöl a9 nap felől és az óra

felöl senki nem tud semmit; még a9 men-
nyei Angyalok sem, hanem csak az én
Atyám egyedül.

5. Mi fogeten utolsó időben történni %
i jók és rosszak elválasztatnak egymástól,

.A9 jók inegjutjűmaztatnak, 9s a rosszak
megbüntettelek. Mát 25, 31—46.

1 Jffr twja tihmjm* ssserimt fog Krisztus Ítélni i
9 felebaráti szíves szeretétnek (örvénye sze-

réht Mfet 25,40. 45. Bizony mondom
néktelí, valamellyet cselekedtek egy gyei
AZ én legkisebbik atyámfíjai közút, éa
Velem cselekedtetek. Valamellyet nem
cselekedtetek egygyel a9 kicsinyek kö-
zfif, én veleín cselekedtetek.

7. MeUyek a'jutiUmaxá*' $%aeai?
át. 25, 34. Jertek atyámnak áldottai; bír-

játok az országot, mfelly nektek készít-
tetett a'világoá fundamentomától fogva,

l Mellyek a9 büntetetnek szavait
[át 25. 41. Menjetek el tőlem, átkozottá^

az örökkén való tűzre, melly készítte-
tett az ördögnek és az ő angyalinak.

1 Csupán a büntetéstőt, a? pokoltól és a9

kárhosattól való féltünkben kell-e a' jót
tennünk és a' rosszat távoitatnunk?

em: hanem a9 jónak szíves szeretetéből kell
jóknak lennünk, mint oDyan emberek-
aek, a9 kiket fa\&i\»fc ̂ ; \ Í ^ M ^ WJB-



megszabadított Ján. 8, 34
Á9 ki bűnt cselekszik, szolgája a

bűnnek, ha a9 fiu titeket megszabadít
valdban szabadosak lesztek.

70. Miképen nevettetik a* Krisztusnak a%on mun-
kája, melly sterint bennünket meg*%ába&*
totti

Hegváltás' munkájának neveztetik,

3. A1 MEGVÁLTÁS9 MUNKÁJÁRÓL:
71. £ második artikuiusnak meUgík swaiba*

magyarázta meg Luther Márton *' megváltai
munkáját? . :

Ezen szavaiban; Hiszem, hogy a* Jézos Jtósz-
tus én Uram légyen '$ á4 L iogy egé-
szen 0 tulajdona l^yek, és ft' ő or-
szágában 6 általa éljek és 6 neld szol-
gáljak örökkéa viüó igazságban, ártat-
lanságbau és b o l d á b

72. E%en siókban miképen rqjMQltatik le Kris*tu$!
Szaba

p qj
ügy, mint egy Szabadító, «' ki vall^melly

foglyot a9 rabságtól megment és azt maga
sajátjává teszi.

73. MüŐlmentettvagy váltott meg minket a1Kris%-
tue e%en etavak steréntt

A9 bűntől, a9 baláltól, és áz ördögnek bi-
rodalmától.

74. Mikor van a* ember a* bűnnek rabságában ?
Midőn tudva és szántszándékkal lelkiesmőre-

tének ellenére rosszal Veit. \tau



75. Mikot van a* ember ördögnek rabságában t
Hasonlóképen akkor, midőn késiakartva vet-

kezik. Más hatalma az ördögnek rajtunk
nincsen, hanem csak af bün által. 1. Ján.
3, 8. A' ki bűnt tészen, az ördögtől
vagyon. De wért jelent meg az Isten-
nek fija, hogy az ördögnek cselekedetit

"• elrontsa.
78. Mi ttodon von a* ember a1 haláV hatalma-

llHa á1 bto t ÜUA bujáit, az az, mindenféle sze-
renosétlenségfit okoz magának *a ha ol-
tata állapotban van,' bogy af haláltól
«gy kell félnie, mint büntetéstőL

T7sMtképewváltón meg tékái bennünket Krisst**
ay b**öktőn ••

A9 keresztyén eltávoztathatja, 9s tartozik is
- dltátoztátm a9 szántszándékkal való bűnt:

különben nem a' Krisztus' tulajdona, ha-
nem a9 bün rabja. 1. Ján. 3, 9. 10.
Minden, a9 ki IstentőL születtetett, bűnt
nem tószen. Ez által mutatódnak ki az
Istennek fijai, és az ördögnek fijai. Min-
dpa a9 ki igazságot nem cselekeszik,
nincsen Istentől, az is, a1 ki nem sze-
reti az ő atyjaflját.

78. Jft* tartótnak a' bün rabságához ?
Minden szántszándékkal való tévelygések: va-

lamint a' babonák, rossz szokások, rossz
üia/7andóságok és {& & t a t a t ö
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79. Megszabaditott-e bennünket mind
Krisztus?

Igenis, mert mind ezek hazugságok és csalárd
ságok: az ő országa pedig világQsságni
és igazságnak országa, kol. 1, 12—1

89. Mi által szabadított meg bennünket Kriszt
a tévetyghektől? -

Az által, hogy a9 boldogságra vezető tisz
igazságot megmagyarázta, és,arra be
minket megtanított- .""••• ;

81.[Kell-e tehát valamellytévelygéMntttragy b
bonának szántszándékkal szolgálnunk?

Éppen nem; sőt inkább minden tévelygő
tártoíunfc távoítatni, még akkor is,
abból ideig való hasznunk következni
Az igazságot mind halálig kell síére

• nünk. Ján. 8, 31. 32. Ha ti megmi
radtok az én bészédimben9 megisméi
tek az igazságot, és as iguság mej

. szabadit titeket. Ján. 3 r 20. 21 . Vali
ki gonoszt cselekszik 9 gyűlöli a9, vili
gósságot, és nem jő a9 vitágopsásp
hogy az ő cselekedeti mey ne fedde
tbssenek. A9 ki pedig igazságot .csel
keszik: a9 világosságra jő, hogy nyi
ván legyenek az ő cselekedeti, hogy l
tenben lettének.

82. Hogyan neveit az írás a' Krisztusnak a*
jótéteményét, melly szerint bennünket
tenf kegyelmére ismét méltókká tett%>

Az embereknek Istennél vaV6 bétél
sének.
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l Mit tes* a«, hogvJéius behnütkket az Istennel
megengeszttlú

ct teszi, hogy 6 bennünket, mint elveszett
gyermeket a' mi Atyánkhoz és gyer-
meki kötelességeinkhez ismét visszave-
zetett. Esaiás 59, 2, A' ti hamisságitok
fettek különbséget li közöttetek és a9 U
Istentek között. %. Kor/ 5, 19. 20. Az
Isten vala a9 Krisztusban, ki a' világot
megbékéltette magával, nem tulajdonít-
ván nékiek az 6 vétkeket, letévén mi
beönünk az engesztelésttók beszédét
Azért kérünk V^Kíjsztús9 képébén, bé-
kétjetek meg az Istenééi.

l milyen néven nevettetik a' Krisztus (f Stent
ltá*ban,aiérthog$illtt€nmegbékéltetőc*9V
engesztelő eolti

len fa emberek között r̂aló közbenjárónak
neveztetik. Azonkívül neveztetik szószól-
lónak vagy érettünk esedezőnek és Is-
tetf bárányának, ki af világ bűneit
viselte. 1. Tim. 2, 5, 1. ián. 2, 2.
Ján; i , 29.

i. Vallyon midőn ayJé*us által lett megengest-
téléiről van $zó% úgy kelt-e a* isteni gon-
dolnunk, mint éaíamelly bosszúálló indulatu
ellenséget, a9 kit Krisztus csak vérrtl kérlel-
hetett volna meg ?

em. Mert az Isten szeretetből adta az 6 fiját
e9 világnak, ném haragból. 1. Ján. 4. 9.
Rom. 3, 24. Ján. 3, 16. U &
hten e 9 világot, b o ^ %x
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fiját adta, hogy műdén, a9 ki, ő ^ernoe hi-
szen, el ne vesszen, hanem örök ólefa
legyen.

86. Talán tehát stábodon vetítettünk, iHinthogi
Kristtus bennünket M Mennél megbékélte
tett?

TávoLlegyen. Mert úgy a* Krisztus á' bün9 szol-
gája lett volna; holott inkább azért jött,
hogy a9 bűntől megszabadítson. Róm. 6,
2 — 4 . 1. Ján. 8, 5. 6.
ő azért jelent mefe hogy' á9 mi
ket elvegye, és o benne bűn nincsen
Valaki 6 benne marad, bűnt nem tészen;
valaki pedig, bűnt tészen, nem látta, nem
is esmérte ötét

87. Mikor vagyunk tekét •» l**en**l megbé-
kélve?

Ha az Istennek szófogadó gyermekei v^gynlf
az az, ha ugy goodolkúduqk i§s^ c»elek-
szűnk, a9 mint Isten eíött kedves, ha á
gonoszt gyűlöljük;, és a9 jót szeretjük
Esaiás 1, 16—17,

88. Miképen váltott meg bennünket Kristtuso
haláltól.

Xi által, hogy az 6 halálával a9 halálnak ret-
tenetes voltát eltörlötte; A* Uteiafélőkri
nézve a9^ halál nem büntetés, hanem jó-
tétemény, ők, mint Jézus, az 6 lelke*
ket az Isteonek kezeibe adják. Luk. 23
4 1 Filipp. 1, 21. 23. Nekem életem a

Krisztus, a9 haltt b Vta
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ságom vagyoú arra, hogy eloszlattas-
sam és együtt legyek a'Krisztussal.

ftyya* váltott meg Krisztus bennünket az őr-
dögnek birodalmától.

j gonosz léleknek sincs hatalma rajtunk;
mert az Isten9 sajáti vagyunk. Egyedül
az Istentől kell félnünk, nem az ördög-
től 9S éppen az ördögtől való babonás
félelemtől szabadit meg bennünket Krisz-
tus. ,

Mi által szabadított Krisztus ezen félelemtől ?
által, hogy az Istent velünk megismer-

tette, és az ördögnek cselekedeteit, az
az, a9 bűnt és babonásságot az emberek
között elrontotta, 1. Ján. 3, 8.

Mivel vitte mind e%t Krisztus véghez ?
m arannyal nem ezüsttel, hanem az ő szent

.és drágalátos vérével és az ő ártatlan
szenvedésével és halálával, az az, mind
ázzál, valamit cselekedett és szenvedett,
életének utolsó szempillantásáig.

, VaUyon a' Megváltónak vére olly erős és hat-
hatós volt-e, hogy az embereket a9 büntőly
a' haláltól és az ördögnek birodalmától meg-
szabadíthatta?

un;hanem ezen kifejezés: Jézus az ővéré-
vel váltott meg bennünket, annyit tészen,
hogy Krisztus magát, azaz, egész é le-
tét mi érettünk elszánta és feláldozta*
Ján. 15, 13. Senkiben nincsen nagyobb
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szeretet annál, mint a% tó a* életét ad
az 6 barátiért. .

93. Kitpk <£ tulqjdoni vagy gátjai,vagyunk I
hát már most ?

A' Krisztusé. Hogy egészen az ö. tulajdoni 1<
gyünk, JÓS az 6 országában ő általa i
jünk, és ő nókie szolgáljunk örökk
való igazságban, ártatlanságban és bt
dogságban.

94. Millye* ország tehát á' Krisztus9 országai
Igazságnak, ártatlanságnak és boldogsága

országa; kovetkézésképen az Istenn
• olly&n láthatatlan országa, melly az en

berek lelkében vagyon. Rom. Í4, 1
Az Istennek országa sem étéi sem ífc
hanem igazság és békessége és a9 szc
léldcben való öröm.

95. Miképen tehetünk a léleknek ollyan állapi
iára siert, melly szerént a* Krisztusnak e%
országához tartozunk?

A9 Szent léleknek, kiről a9 harmadik ftrtikul
szóll, segedelme által. *)

*) Ide tartóinak ezen énekek: Szent világosságul. I
nősöknek megváltója.

f !*••• • .
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A9 MEGSZEOTELÉSRÖL.

vek Szent lélekben. Hiszek egy kötöm-
e$ keresztyén anyaszentegyházat, szem-
Bek egyezségit, Hiszem a9 bűnöknek 60-
natjdt, Hiszem a? testnek feltámadását

és az őrök életét.
Hcsoda különbséget vissz észre ezen artiku-

lúsnak kifejezésében ?
zünk a9 szent lélekben; de hiszünk egy

ollyan keresztyén Anyaszentegyházat is,
roellynek a9 Szentek' egyesüléséből keŰ
áHáni. Így hisszük a9 bűnöknek boesá-

' na^át, a9 hidottak9 feltámadását és az
örök életet

1. A9 SZENT LÉLEKRÖL.
Mit tesz itt a'Szent Lélek ? Vallvon az Atya

Fiú nem lélek és nem szent-e ?
inis az Atya és Fiu is lélek és szent. Ján# 4 ,

2 4 Az Isten lélek, és a9 kik őtet imád-
ják, azoknak ötét lélekben és igazság*
ban kell imádni. Ésaiás. 6, 3. Szent
szent, szent a9 seregeknek Űra, teljes
mind a9 széles föld az ő dicsőségével.

Mit jelent tehát itt a' szent WfóJk?
y ollyan lelket jelent, ki az embereket

megszenteli.
9 *
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4. Mar tes* megszentelni f
Annyit tesz, mint valamit külön választani,

hogy vele vissza n$ éljenek, hanem czél-
jához képest való hasznát vegyék.

6. Minek kell az emberben megszenteltetni 7
A* testnek é$ léleknek, minden ezekhez tarr

tozó tehetségekkel együtt 1. Kor. 6, 19.
20. Avagy nem tudjátok-e, hftgy *' ti
testetek, a9 ti bennetek lévő Szent Lé-
leknek temploma kit az Istentől vette-
tek, és nem vagytok,ti magatoké? Mert
drága árron vettetek meg, azért dicső-
ítsétek az Istent aVti testeitekben, a*
mellyek az Istené.

6. Hány fi tehetségei vágynak a' mi lelkünk-
nek, tnellyéhnek meg kellene szenteltetni?

Kettő: az értelem és az akarat
7. Miképen szenteltetik meg az ember* érteiméi
Ha a* tévelygéstől és hamisságtól elvonatta-

tik, 's az igazság9 isméretéré vezérelte-
tik. Cseh 26. 18. Hogy azoknak sze-
meiket megnyissad és megtérjenek a9 sö-
tétségből a9 világosságra. 1. Thn. 2, 4.
Az Isten minden embereket akar idvezí-
teni, és hogy az igazságnak ismeretére
jussanak.

8. Hogyan szénteltetik. meg a9 mi akaratunk ?
"Ha erőt nyer egyedül csak a' jót óhajtani, és

a9 jónak minden akadályait meggyőzni.
Tit 2, 11. 12. Megjelent az Istennek

amat idvezítő keg5e\me, toygs megta-
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gadnánk az istentelenséget és a' világi
kívánságokat, V mértékletesen igatán és
kegyesen élnénk e' jetenvaló világon.

Miképttn nevefii ü* Stent Írás «9 mi értei-
műnknek megment éltetését?

gfflágqsodásnak, Efez. 1, IS.
Miért neveti a' mi ebnénV imgstentelMé-
tét megvilágosodásnak ?

tudatlanság és a9 tévelygés a' sötétséggel,
az igazság pedig a\ világossággal hason- .
littatik pszve. "Az oílyan ember, a9 ki az
igazságot elméri és szereti, az Istentől
van megvilágosítva.

Hogyan neveti a9 Szent Írása* mi akar a-
tiniknek megs&tnteltetését ?

^térésnek, vagy újonnan születésnek.
i Miért neveti azt igy ?
relbogy az igjtzság' esmérete által a9 mi el-

ménk és szivünk egészen megváltozik,
előbbeni gQndolkozájsonkat és cselekede-
teinket, mint tévelygéseket elhagyván,,
jobb útra térünk, és mintegy uionnan
születünk. Ezek. 36, 26. 27. Adok, nek-
tek uj szivet, és uj lelket, adok belétek,;
és az én telkemet adom belétek, és *zt
cselekszem, hogy az én Keletimet meg-
firizzétek^ és megcselekecüétek azokat

Vallyon a% embernek stivt a* értelem, és
a* 6 értelme a' sfiie nétitiU megjobbMat^
Aoí«*0?

n; minden esméret, melly bennünket job-
bakkkúem tesz^ csak Kok é U W
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2, 19, 26. Te hiszed, hogy u bte
egy, jól cselekeszed. Az ördögök is hi
snk és rettegik. Valamint a9 test a' lé
lek nélkül meghalt, ugy a' hit is meg
halt a9 cselekedelek nélkül

14. MiUjien tékát az az igaz esméret, mettm
• nekünk az Isten9 lelke ádS

Eleven vagy élet adó esmiéret; az az, ösztö
nöz és serkent bennünket a9 szerint éln
a9 mint állallátjuk, hogy az Isten* töi
vényei kívánják; felébreszt és a9 jóba
serényekké tesz. Efez. 2, 4* 5.

15. Vallyo* értelmünk9 megvilógositására néi
f>e ttj isteni jelentéseket keU-e táram!

Nem; hanem az ollyan igazságok is meByt
ket már az előtt régen tudtunk, QZC
megvilágositás által, uj erőt és hathalói
ságot nyertek. Ugy szólkán, új világoí
ság támad lelkűnkben; melly szemek
ket felnyitja. Filjpp. 1, 9. 10.

Í6. Hói a% yjonnan születésre nézve; a9 mi term
szetünknek hirtelen és egyszerretHÜó elvá
totósát és véjá teremtését kell-e túrn**}

Nem; hanem az által a9 mi halandóságai)
egészen a9 jóra intéztetnek. Ha az emb
elébb a9 jót gyűlölte, ettől fogra azt sz<
réti: av rosszat pedig, mellyet elébb sz<
fetett, gyűlöli. ; <

í7. Vattgo* tehát az embernek megvilágosodó
és tnegjobbuláta egy szempillaniééni
vaay csak egy napnak munkája-et

Nem; bi é Ö t ó t ó ^ v í ^
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kivin: mert az etpbernek mindenkor kell
az esinéretben, a' tapasztalásban, és jó-
i*0 növekedők 2. Pét 8,18. Rom. 1?, 2.

HBre kell tehát naponként törekednünk?
Arra, hogy a9 rosszat levetkőzzük, és a* jót

Cselékedjuk: az az, mindennap értelme-
sebbekké, jobbakká és boldogabbakká
legyünk. Filipp. 1. 6. Filipp. 3, 13. 14.
És*iás 1, 16. 17. Mosódjatok meg, vi-
gyétek el az éu szemeim elől a9 ti csele-
kedeteiteknek gonoszságát, szűnjetek

K meg a* gonoszságnak cselekedetétől,
tanuljatok jót cselekedni,

tf, Mettyek atol a* e$%kö%ök, mellyek által az
Iríen bt^nUnket egé$% Hetünkben nevel, is
jobbítani akar?

As Jteten' igéje, és életünknek minden tapasz-
taláslű. .

70. Tehát életünk tapasztalásai által is stóll a*
líién kottánk ?

Igenis szóll hozzánk, mind a' jó, mind a1 rossz
péltök, ntiúd a9 szerencsétlen esetek ál-
lal, azért életünktak minden tapizta-

. lásaira úgy kell figyelmeznünk, mint az
Isten9 szózatjára. Esaiás. 65> 2.

2i.Demell*ikat mi megjobbulásunknak legfőbb
eszközt? ;

Az I$tetf igéje.
22. Miktpen jobbittatik tpeg as ember az hten

ig^e által?
Ügy, ha azf figyelmetesen magára alkalmaz-

tatja Ján. 17,17. Szenteld meg őket a'
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te ignzságodban, a9 te igéd az igaz-
ig- ..

33. Boguan nevezzük azt bennünk, tf mi a% It-
ten igéjét is Hetünknek minden tört énéttü
magunkra alkalmaztatja?

Leikiesméretnek nevezzük.Ezl>enaüaketmia-
dénre, a' mi rajtánk történik* köteles-
ségetekre és saját állapotunkra megem-
tökqztet Luk. 15, 17—19. Zsolt 143.
10. Taníts meg engemet, hogy Ná? te aka-
ratodat tegyem; mert én Istenem vagy
te; a9 te jó lelked vezérében engemet
az' egyenes utón.' ' j

24. A% Istennek ezen telke, a' mdl9 a' mi lelki-
emiretünk által száll ho*zánk/sv* áUel
akarja szivtínketjobbitani, miképén nevelte-
tik az ip Testamentumban? *

Neveztetik a9 Jézus Krisztus9 lelkének; vagy
az igazság lelkének, a9 ki az Atyától
származik és Jézusról bizonyságot té-:

szén. Ján. 15, 26. .
2S.Mikipen szóll Jézus ezen lilékről?
Ügy, mint égy ollyan tanítóról és jó barátról,

a9 ki az.ö képét fogná viselni és az övéi*
úek hathatós segedelmet fogná nyújtani,
Ján. 14, 17. 26. ,

26. Mit mond Jézus, mi áttol nyitja ezen lélek
az öveinek segedelmet ? y

Az által* hogy megemlékejzteti őket arra, a
mit Jézus tanított és tovább is vez t̂í ö-
ket minden igazságra. Ján. 16.13, Ján.
14 23..
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27. Mit nitt béghez a' Krisztusnak ezen lelke az
Apéstolokáltali ,

Ai első keresztyén gyülekezetet vagy az anya-
szentegyházat öszvegyfijtötte és igazgat-
ta áltaíok; ugyan azért ezen Szent Lé-

. leknek nevében is kereszteltetünk meg.
CseL 20, 28. •)

2. A' KERESZTYÉN ANYASZENTEGY-
HÁZRÓL.

28. Mit nevezünk keresztyén anyaszentegyháznak
' vagjf keresztyén gyülekezetnék?

llind azokat, valakik Jézus tadom&nyát vall-
. ják, keresztyén anyaszentegyháznak vagy

gyülekezetnek pevezzük. Azon mindnyá-
ján egy gyülekezetnek vétetnek és né-
zetnek, ha még olly igen elvagynak is
széllyedve, máskép a9 földön lévő ke-
res^tyénségnek i& neveztetnek.

W. Mi kapcsosa öszve a1 keresztyéneket egy-
mással?

Mindnyájuknál egy Isten9 igéje, egy kereszt*
;• ség, és egy Úr' vacsorája va^on.
30. De még ezen hitül minek kellene őket még

jobban ösztekapesolni egymással?
A' hitnek,, a' szeretetnek és a9 reménység-
. . nek, Mindnyajoknak egy Istenek és Aty-

•) Ide tartoznak ésen énekek: Nem kérek muhndójó-
kat. fiten lelke naltfdásabk. Isten lelke téged kérőnk.



jok 's egy Idvezitőjök vagyon, mindnyá-
jokban egy fetep9 lelke munkálkodik,
mindnyájoknak egyenlő kötelességeik
vágynak, 9s mindnyájan ugyan azon re-
ménységre hiyattáttak, Efez. 4,91—S.

31. Szükséges-e, hogy minden keresztyének ugyan
azon szókkal vallják az ő kiteket t

A'nemzeteknek, nyelveknek és időknek, mel-
lyekben a9 keresztyének éltek és élnek,
nagy különbsége miatt ez lehetetlen do-
log. Minden keresztyénnek az a' köte-
lessége,' hogy a' magi hitében bizonyos
légyen, *s azokról, a' kik vélekedések-
ben tőle különböznek, szeretettel' tegyen
ítéletet, őket szelfdséggel igyekezzék jó
ütra vezetni, 's eráütok békességei tű-
réssel legyen. Efez. 4, Í 4 15. 2. Tim.

. 1, 12. Rom. 14. 1. 4. Azt, a' ki erő-
telen a' hitben; fölvegyétek, hogy az 6
kétséges gondolatiban el ne vesszeh. Te
ki vagŷ  hogy másnak szolgáját itéljedt
Az ő tulajdon Urának áll avagy ésflt.

32. Miért kívánja a9 Szent Írás <? hiUf, Mj l
d- bizodaknai, mini a9 keresztyénnek egyik
legfőbb kötelességét tőlünk, '* miért teszi a*t

, a* keresztyén italtásnak fő r/Sszéf>é?
A9 hit vagy bizodalöm a9 lelket Isten eráqt há-

ladatossá, 9s az isten akaratján mep-
nyugóvá teszi, 's á9 jövendőre nézve
repénységgel felruházva; egyszersmind
pedig az embernek kedvet és erét i$ ád
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Á* Krisztasban csak a9 Hit haszna], melly
a9 szeretet Utal cselekeszik.

l Miért teszia' keresztyén pallósa' szeretetet
minden kötelességeknek fundamentomápá ?

ivelhogy ^ szeretet által mfrcten kötelessé-
gek könnyebbekké lesznek. 1. Kon 13,
13. Megmarad a9 hit, a9 reménység, a9

sieretet, ez a9 három, de ezek között
legnagyobb a9 szeretet

L Melly reménységnek kell a' keresztyéneket
egymás kötött öszvekapcsolni ?

zen reménységnek, hogy mind ez életbea
mmd a" másikban az Istent mind jobban
fogják esmérni és szeretniyés hogy mind-
nyájan hová tovább boldogabbak fognak
lenni. Róm. 5, 2. Dicsekedünk az Is-
ten9 dicsőségének reménysége alatt.

l Eguéberánt az Isten' lelkének ajándéki igen
különböznek-e az emberekben ?

pilis; különbféléknek is kell azoknak lenni,
minthogy minden embernek különös fog-
lalatossága van, mellyben el kell járnia.
l.Kor. 12, 4 — 1 11. Az ajándékokban
különbségek vágynak, de azon egy lélek.
A' szolgálatokban is különbségek vágy-
nak, de a^on egy Ur.A9 cselekedetek-
bén is különbségek vágynak, de azon egy
Isten, a\ ki mindenekben mindeneket
C9elekszUL De a9 léleknek jelentése
haszonra adatik mindennek. Mind eze-
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ket cselekeszi pedig amaz e$T? és ugyan
azdn lélek, »• ki osztogatja kmeklqnek
az ajándékokat, a' mint akarja.

36. Ugyan átért miken kasonlittatik az léten-
ne* a\világon lévő népe'* különösen a'
keresttyénség ? . • \

Egy testhez, vagy egy nagy cselédes házhoz.
Egy nagy cselédes házban kiaekkinek
büajdon foglalatossága van, az eleven
testnek sok és különbféle tagjai vágynak,
mellyeknek mindoyájoknak hasznát ve-
heti, mellyek az jétet' fenntartására szük-
ségesek. Hóm. 12, 4. 5.

37. Illik-e tehát egymásnak azon ajándékokat,
mellyekkel kiki kbir, irigyelni?

Nem; inert azáltal egyik a' másik miatt szen-
vedne 's a9 jónak akadály .vettetik. 1, Kor.
12, 2 a 21.

38. Vagy talán a9 jóknak külön kell váMokat
rosszaktól*

Szorosan ugyan nem kell velők társalkodók,
hogy áitalok el ne csábittassanak^ de
különben a1 rosszakat nerar kell magok-
tól eltasfcitaniok, mert ugy nem' jobbít-
hatnák őket, a' mi pedig; kötelességek.
Gal. 6, 1̂ . ,

39. Miért nem ke}l a' rosszakat, magunktól el-
taszitanmnk és éltetnünk ?

1. Mivelhogy belőlről nem esmerjük Őket; az
0 belső iúdulatjokát csak az Isten es-

méri, «f l i uékiek birtok is.
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3. Mivel még megjobbithatják magokat; 's Í
illy megjobbulásra való alkaímatosság<
aeín keli tőtök elvennünk. Róm. 14,14
T« p«Ü£ mit ítéled a' te atyádfiját ? vag
te is miért utálod meg a' te atyádfiját
mert mindnyájan a9 Krisztusnak itél

, • széki eleibe állíttatunk. Röm. 14. 4. Ja
5* 19, 20: Mát. 13, 28—30.

10, ft esméri egyedül igazán a9 jókat estis*

re-l Csak a' mindentudó Isten. 2. Tim. 2, 19. /
Istennek örök fundaméntoma megáll (
illyen pecsétje vagyon: esméri az ti
kik legyepék az övéi.

ti. Miképen neveztetnek az igaz lés tiszta sz\
vü keresztyéneké

Láthatatlan anyaszentegyháznak vagy Szenté
egyességének 's gyülekezetnek nevez

42. De vallyón ezen szentek azzal dicseket
hetnek-e hogy vétek és bün nélkül volnánai

1. Ján.' 1, 8. 9. Ha azt mondjuk, hogy b\
rZ\ ^ ^ nincsen, magunkat csaljuk meg
bítí íg&zság nincsen bennünk. Há megyallji

.7 af mi bűneinket; hiv Ő és igaz, hogy mej
' • bocsátja nekünk a1 bűnt és megtisztít mi

den hamisságtól. *)

•) íde tartósnak ezen|énekek: Terjessz óh Jézus, lat
felséges adománya. Jézus, te gyászos ügyünket.
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3. A9 BŰNÖKNEK BOCSÁNATJA.
43. Kinek bo&át m*g a* html .
Annak, a' ki'Vétkeit igazán, megbánja, 9s

Isten9 irgalmába való bizodátammal aa
nak megbocsáttatásit 9s azoktóLvaló n
szabadulását szívesen kívánja. Luk.
21» Atyám, vetkeztem az ég ellen
te ellened: Nem vagyok méltó, 1]
fijadnak hivattassam.

44.Miért bocsátja meg a% Iste* a* éltye*
rödetmt* megtérőnek ft^n«í?

Csupán irgalmasságból, mint á9 Krisztus
megengesztelt Atyánk. Róm. 3, 23,

45* Miképen neveztetik a% embernek éten á

Í otjü, mellyben tétkeit bánja V mejj
u7nt szivesen igyekezik ? /

Penitentzia tartásnak, vagy megtérésnek.
46- JBr jelentenek ezen siók ?
A9 penitentziatartás nem valámelly büntetői

vagy meglakolást jelent, hanem sziví
nek elváltpzását. A9 megtérés az e
védettnek az igaz útra visszameo
teszi. Ezét 18, 23.

47. Ezen megtérést vagy bűneinknek meges
rését 's elhagyását szomorúan kell-e [t
hestinnünk vagy vidámon ?

Vidám szívvel, minden kénszerités nélkül,
azt gyakran cselekesszük, 9s követkes
képen a9 magunkra való vigyázást m
szokjuk, a9 mi kötelességeink bovi
vább kellemetesebbek és könnyek
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lesznek előttünk. Filipp. 1, 6. Bizo-
nyos vagyok abban, hogy a1 ki elkez-
dette bennetek »f jót, el is végezi mind
a9 Krisztusnak napjáig.

Hegya* nevettetik ezen szünet nélkül '* foly-
vást való jobbulás a9 Szent Írásban ?

poriként Való megújulásnak. Mindennap,
. valahányszor uj alkalmatosság adatik,

ujabb erővel és buzgósággal kell igye-
keznünk JQbbaknak lenni. Efez. 4,
2 2 - 2 4 .

. Hasznos-e á* jóra naponként való tör ekedé s ?
m hasznos; az által kötelességeink mint-

egy természetünkké Válnak; ezen töre-
kédésünknek mindezen a' világon, mind
a9 másikon fogjuk venni jutalmát Gal.
6, 7, Róm. 2 ; 6—9. Ki megfizet min-
deneknek az ő cselekedetek szerént
Azoknak ugyan, kik a9 jó cselekedetek-
ben, való' állhatatosság által dicsőséget,
tisztősséget, és halhatatlanságot keres-
nek, Ad örök életet. Azoknak pedig,
a' kik versengők, nem engednek az igaz-
ságnak, hisznek pedig a9 hazugságnak,
bosszuállással fizet és haraggal.- Gyöt-
relem és, szorongatás minden gonosz-
tevő embernek lelkén, Zsidónak először
és Görögnek.

Tehát ezen a* világon nincsen vége egészen
az ember' életének ?

icsen: a1 keresztyénség a' testnek és ha-
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lottaknak feltámadását hiszi, és his
életpt is. Ján. 5, 2b. 29, i. Th<
ld, 14. Nem akarom pedig, Atyl
hogy tudatlanok legyetek azok fi
kik el alydtaoaty hogy üe szomi
játok, mint amazok, kinek nincsi
ménységék. Mert ha hisszük, h<
Jézus meghalt, és feltámadott, aj
pen az Isten is azokat, a9 kik el
tanak, előhozza a9 Jézus. által
egyetemben. "

4. A' FELTÁMADÁS ÉS AZ ÖRÖKJ]
51. Ollyan formában támad-e fél a9 mi test

millyenben az eltemettetik?
A1 nii mostani testünk' csak ezért a' jel

életért van teremtve: a9 jövendő i
ollyan testtel ruház fel az Isten, i
lyen a9 másik jobb világhoz lesz
maztatva; 2* Kor. 5. 1. Mát 2
i.-Kór. 15, 4 2 - 4 4 . ElveUetik
íandóságban ? feltárnád romolha
ságban. Elvettetik utálatosságban
támad dicsőségben; elvettetik ei
ségben, feltámad haUJommal, Eli
lelkes test, feltámad letki test; 1
lelkes test, vagyon lelki test*)

Ide urtoinak exen énekek: Mikép' a1 falevél
Ártatlanság reménye. Ha m^d tf WVfti ^
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a. Van-e tékái valami halhatatlan bennünk,
...#f +i halálunk után is megmarad és él?

Caak testünk fialandó: lelkünk halhatatlan.
v PreSL 18, 7. A9 por földdé lészen, a9

jnint az előtt volt;, a' lélek pedig megtér
az Istenhez, a9 ki adta volt azt!

S^Micsodq okokra nézte hiszünk éleiét?
Mivelhogy az emberben ollyan tehetségek és

hajlandóságok vágynak, mellyek ezen a9

. világon tökélletességre nem juthatnak,
meüyeket pedig maga a9 Teremtő adott
néki. Beméjljük tehát, hogy a' jó és
bölcs Teremtő ezen tehetségeket és
hajlandóságokat egy másik világban fog-
ja nagyobb tökélletességre juttatni.

51 Nevezz egynéhány Hlyen tehetségeket és
hajlandóitokat?

1. Hlyen az a* tehetség, melly szerént az Is-
teút mégesmérhétjük, munkájit vizsgál-

. hatjuk, őtet szerethetjük, 's az ő czél-
, jait eszközölhetjük.

2. Hlyen, az a' hajlandóság, melly szerént kí-
vánunk másokkal barátságban élni 's ve-
lek együtt közös igyekezettel minden jót
milukálni és előmozdítani.

| 3 * Hlyen végre az Istennek az a' bennünk lévő
törvénye is, melly szerént kötelessé-
geinknek még magunk megtagadásával
sőt életünknek feláldozásával is, teljesí-
tésére ösztönöztetünk. 1. Ján. 3, 16.

. Ezen esmérjük meg ^ k ^
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szerelmét, mivelhogy az ő életét adta:
érettünk; már mi is tartótunk azt
hogy a\mi Atyánkfljaiért életűnket 1
tegyük. .

55. Ttítéíletességre jutnak-e ezen tehetségek
hajlandóságok ebben az éleiben*

Nem. A* mi esméretünk mindenkor sok fi
gyatkózásokkal jár; á9 íni legjobb igy
kézéteink sokszor meggátoltatnak és fi
ganatlanokká tétetnek, 9s a* mi másol
kai váló egyesülésünket tf hátU felto
szakasztja. Pired. 8", 14; Sir. 40, 2
Pred. 4,- 1. Yiszontag mikor én látná
mind azokat, a' kik a' nap alatt nyomói
gattatnak, mert ime nyilván ragyon ázol
nak, a' kik nyomorgattótnak, itgnn;
hullatások; a1 kiknek semmi viga$ztal<
jok nincsen, avagy u. Ötet̂  nyomó
gatóknak kezekből megszabadulásra va
erejék, és a' kik mindeii vígasztalul
megfosztattak.

56. Millyen vigasztaló reménységet nyújt teh
a' Szent Írás $

Alt, hogy a9 mi itt hij&nyos, az a' más világ
tökélletessé -1észen; hogy a* mi igyek(
zeteiak ott megjutalmáztatnak, és boj
minden jó és rossz cselekedetek világc
ságra hozattatoak. 2: Pét 3, 14,2. Ke
4, 17. 18, l.Kor. 13,11.12. Jel. 1
13. Boldogok a' híiottak, kit w ürbí

meghalnak mostantól f \fis
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lélek mondja: nyugoszoak az 6 munká-
jiktól, és az ő cselekedeteik követik őket.
JeL 21, 4. Az Isten eltöröl minden
köpyhullatást az 6 szemekről ős tC ha-
lál töhj)é nem lészen, sem szomorkodás,
semjajgatás, sem fáradság többé nem
l é é n mivel az elsők elmultának.

; Miké?** ké$%Ul eljt keresztyén ember az
örök életre?

által, hogy már itt ait-szereti és art tanulja
gyakorolni a' mi a,' világon az ő menny-
országa lessen. .

Miképen teheti M*
« I f tent mî gesnaőroi taauljft és annak mun-

kájiban gyönyörködik; ha minden jó em-
berekkel békességben él; és ha köteles-
ségéihez mind halálig hív marad. 1. Tim.
4, 7. 8. JeL 2, 10. Légy hfi mind ha-
lálig^ és megadom néked az életnek ko-
ronájáL Mát 25^ 21. Jól vagyon jó és
hiv szóigám, kévésen voltál hív, sokat
hizok reád/meoj bé tC té Uradnak örö-
ibébe.

E? szerént tehát benne van-e már *' világon
t t az emberben a? mennyország vagy aypokoli

mis bizonyos tekintetben a' jó emberben
benne van a' mennyország, a1 rossz-
ban pedig a9 pokol.

Miképenés hogyan van a'jó <mbery lelkében
már e' világon is d* mennyország ?

r itt is gyönyörűség a& \&\m!d »mtos
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retúi és munkájiban gyönyörködni, min
den jót előmozdítani és minden jó em
berek eránt barátsággal' viseltetni, Eze
hajlandóságok ott tovább tovább nagyob
tökélletességre jutnak, és ezekben fo
az ő mennyországa állani.

61. Hogyan neveztetik at Istennek aaontökélle
- tó* estoérete, mellyel úz idveiülendö lelki

birni fognak ? ,
Az Isten' szemlélésének neveztetik. A' jó

mennyországban fiz Istent, voltaképe
megesmérik, /s örökkén szeretik és dj
csórik. 1. Ján. K 3. -:. .

62. Kikkel fognak ott a* fék egyesülni i$ egyiU
örülni* . ,

k* Krisztussal és minden boldogult 's boldo
gnlandó lelkekkel. Ján. Í4, 24, JeK 1
14-17.

63. Miképen tan meg a' pokol a9 ros* emberei
lelkében?

A' harag,,g^ülölség és bosszuállás' kivansági
\ 's rosc lelki esmóret már a' földön is po-

kol, gyanánt; vágynak nékik. Ezen ross
hajÍandÓ94gok ott még inkább,. *s égés
a' kétségbe esésig fogják őket gyötörni
Márk; 9, 4. Az & férgek meg nem bal
és az ő tűzök.meg nem aluszik.

64. Kiknek társasága fogja az ő fajdalmokat ne-
vélni*

Az ördögnek és mindeu rossz embereknél
íáreasága, Mát 25, 4\. 4%.
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f. Minthogy tthát <*' mi telkeinkben á1 menny-
országot vagy poklot már itt elkészíthetjük,
okosság-e megjobbulásunkat utolsó óránkra
K l t r t

em: mert nem tudjuk mikor és miképen ha-
lunk meg; V egynéhány Istenfélő felté-
telek af mi halálos'ágyunkon megesem
változtathatják egészen a? mi szívünket,
és nem pótolhatják ki azt a9 kárt, mellyet
egész életünkben okoztunk. Zsolt 3 9 , 5 .
Jelentsd, kérem,' énnekem az én vége-
met, az én napjainknak mértéke mennyi
légyen, hogy megtudjam," hogy csak

' ideig való vagyok. , ;
h Miképen készíthetjük magunkat egész éle-

tünkben, az örökkén valóságra*
ób. 4,. 6. 7.. Minden életednek idejében a9

mi Urunk Istenünk légyén előtted és el-
médet ne hajtsad a9 bűnre és az ő pa-
rancsolatjának utalására. Az igazságot
szeressed minden életedpek napjaiban és
«?> hamisságnak utat ne kövesséd. •)

I Ide tartoznak ezen énekek: Foly a« idd, 's a' sír-
hoz*. Közelget kimúlásom. Gyorsan siet éltem. A' szent
boldogság lelkemet.
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H A RM A D I K B E S Z.

Az Imádságról*
t. Mittes* imádkozni?
Annyit tesz, mint az Istennel beszóld, mim

szívvel jnipd szájjal. Zsolt 19, 15. -AJ
én <számpak besíódi és az én szivemnél
gondolati legyenek a' te kedved szerén
te előtted, ki énnekem erősségem &
szabaditóm vagy.. ' ./ '

2. Kivel benéUünh tékát w*idő*4mádko*u*ki
Azzal á' miodentodó Istennel^a" ki a v mi gon-

dolatinkat is- látja, af mi terdnít6aJcke
és legfőbb jóttóvönfteL Zsolt. 95, 6.
Zsolt 139, i — 4 . ;

3. Minthogy a% Isten miúdeMudó, tehát ugy is
tudja minden állapaiunkat, ka a*t néki imád-
ságunkban nem jelentjük i$?

Igenis tudja: Nem is ő reá, hanem mi reánk
nézve szükséges az imádság. Mát. 6, Í. 8.
Mikor Imádkoztok, ne legyetek sok szó-
szaporitással, mint á' pogányok, mert
azt állítják, hogy az ő sok beszédjek-
ért hallgattatnak meg. Látja a9 ti men-

* nyei Atyátok, mire \ í^J
minekeJőtte ti 6tet
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l. Mikévé* stolgál M imádság javunkra ?
1. Ai által az Istennel, a' legtökéletesebb

vagyonsággal való társalkodásra szo-
kunk, 's azzal ugy beszállunk, mint
barátunkkal és Atyánkkal.

i. Az áhtf szokásunkká válik az Isten9 jóté-
teményeiről figyelmetesen gondolkodni,
állapotunkat az 6 szemei előtt vizsgálni,
hibájinkat áltaDátni és szégyenléni. És
igy az imádság a' mi szivünket hálada-
tossá és képmutatás nélkül valóvá teszi*

3. Az imádság a' mi jó feltételeinknek nagyobb
erőt áű, megtanít bennünket az igaz
jóknak a' hiábavalóságoktól való meg-
különböztetésére, *s kiirtja szivynkből a'
haszontalan buslakodást Zsott. 91. 2.
>s a' LvZsoH. 42, 2. 12. Miképen. ki*,
vánkpzik a9 szarvas a' folyó vizekre, ak-
képen kívánkozik az én lelkem oh Is-
ten, te hozzád. Miért hagytad et, oh
én lelkem, magadat, és miért busongassz
én bennem? Várjad az Istent; mert még
én hálákat adok 6 né^í; mért ő az én
orczámnak megszabaditója, és 6 énnekem
Istenem.

í. Mikipen oiztja fel Pál Apostol az Imádsá-
got t

lonyörgésekre vagy kérésekre, imádkozá-
sokra, esedezésekre, és hálaadásokra

* minden emberekért. 1% Tvoou %^ 1.
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6. Mi a' könyörgés vagy kérés?
Bavalamelly kívánságunkat terjesétjük az.br

ten eleibe. .
7. Milyen kívánságokat kefl a* Isten eleibe

terjeszteni ?
(Csak tiszta szívből származott jó kiváoságo-

,. kot. Mert csak az esztelen 'és rossz em-
\ ber kiérhet és kívánhat az Istentől illet-

len dolgokat
8. Mi az imádkozás?
Az Istennek valamelly szükségben segítsé-

gül hívása. . ; "
9* Meghallgat-e az Isten, ha szükségünkbe*

segítségül hívjuk? • •
Mint mindenható Isten megtud hallgatni, 9s

mint jósággal teljes mennyei Atyánk meg
is akar hallgatni. Zsolt. 145, 18: 19.

40. Mit használ a' nyomorúság1 idején a* imád-
ság?

Reménységét és bizodalmat gerjeszt bennünk,
hogy a' nyomoraságnak jó kimenetelét
várjuk, állhatatpsságot és bátorságot is
ád kötelességünk' teljesítésére és az Is-
ten9 akaratján való megnyugovásra tanít
Zsolt. 77. 4. Megemlékezem az Isten-
ről, midőn háborgók; gondolkodom, mi-
kor az £n lelkemnek szomorúsága va-
gy

*ii. Kötelességünk-e a'másokért ialó esedezis is?
Igenis: mert az emberek boldogsága csak ugy

állhat meg 's ugy ^ V t ó ^ \
más eránt jó akarattá
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sehetnelr, kiki tartozik mások9 örömé-
ben és szomorúságában részt venni, éret-
tek ún&dkoz&i* fg rótok gradoskodni.
Ján. 5, 16.

I. Mit hasznát az Isten9 jó tét (menyiért való
haladás?

egvidámitja szívünket, midőn az Isten9 j ó -
téteményeit újra eszünkbe juttatja. Egy-
szers?mind arra is serkent bennünket,
hogy.másokkal jót tegyünk. Zsolt. 50, 23.

U Ki tanított bennünket legszebbik imádságra?
izus Krisztus. Ez az imádság Uri imádság-

nak, Vagy Mi Atyánknak is neveztetik*
Miit 6, 9 — 1 3 . Luk 1 1 , 2 — 4 .

l A9 végre irta-e élőnkbe á* Krisztus ezt as
itofidságot, hogy azt mindenkor ugyan ezen
szókkal mondfuk-el?

em; hanem jcsák azt akarta, hogy ez ne-
künk például és mintegy sinór mértékül
szolgáljon akkor is, midőn saját szava-
inkkal és a9 magunk9 szivéből imádkozunk.

í Szabad-e tehát ál magunk* szavaival t>
imádkozni ?

;enis szabad, még pedig minden tartózko-
dás és félelem nélkül 9s ollyan bizoda-
lommal beszélhetünk az Istennel, mint
a9 gyermekek az ő szüleikkel. Mások*
szavai nem mindenkor fejezik ki a9 mi
szivünknek állapotát, 's nem mindenkor



ugy, a' mint mi azt ereszük, Ró
8, 16.

t6. Hát mások1 imádságával szabad-e imá
koznunkt

Igenis} a9 végre vágynak a' Zsoltárok és egy
imádságok; a' Jézustól tanult imáds
pedig minden imádságoknak imádsága.

AZ ÚRTÓL TANOLT IMÁDSÁGRÓL VA<
A' MI ATYÁNKRÓL.

Í7. Hány része van az Úrtól tanult imádsá
nak?

Három. 1. Az elöljáró beszéd vagy megszd
litás. 2. A9 hét kérések. 3. A* befejezi

Í8. Mellyik az elöljáró beszid vagy megszt
Mást

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, azaz mei
nyei Atyánk.

Í9. Miért kezdődik ezen imádság ezzel a' sz
val Atya%

Azért, hogy hígyjük az Istent a' pai ig
Atyánknak lenni és minket az ő val(
ságos fijainak.

20. Mire serkent tehát bennünket ez a' szó ?
Arra, hogy szives bizodalommal imádkos

zunk.

Ide tartozóak ezen énekek: fJáruü fctenhet gyakoi
'» örömeit. Hozzád, 1 \ U V d ú
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2f. Miért montiuk ezt Mi Aiyánk\ vagy min4-
KQknak?' "yQ

átért, mivel az Isten minden embereknek
Atya. A' mi Atyánkban tehát minden
epberekkel együtt és minden emberek-
ért imádkozom. Senkinek nem kíván-
hatok tehát az én imádságomban vala-
mi rosszat, mert senki sincs ollyan,
a' kinek az Isten Atyja nem volna.

22. Miért mondom, ezt: Ki vagy mennyekben?
Vallyon a'mindenUttjelenvalólsten nincsen-e
közel hozzám?

Közel van és látja az én szivemet De men-
nyei Atyának nevezem azért, mivel ezen
nevezet az ő mindenhatóságát és minde-
nekre kiterjedő gondviselését fejezi ki.
Zsolt. 115. 3. A9 mi Istenünk a9 menny-
ben vagyon, ki mindeneket, a9 mellyé-
ket akart, teremtett.

23- Mire emlékeztessen bennünket ezen nevezet
mennyei Atya?

Arra, hogy a9 mindenható Istennel nem gon-
dolatlanul, hanem mély tisztelettel kell
beszébnük. 1. Mós. 1 8 , 27. Én most
kívánnék szóllani az én Uramnak, noha
én por hamu vagyok.

24. Az elátjáró beszéd után hány kérések szollá-
nak a9 lelki jókról*

A9 három első kérések. Szenteltessék meg a9

te neved. Jöjjön el a9 te országod. Lé-
gyen meg a9 te akaratod, miképen
nyeii, azonképen itt e' földön is.



Egybe függenek-e ezen kérések eggmás
Igenis, és egyik aV másijtat megiöagyaré

AZ ELSŐ, MÁSODIK, 0 8 HARÍUDII
KÉRÉS,

1. Mikor szenteltetik mtog az Isten* neve a'
tó?

Ha minden, valami az Iisteore emlékertfci
emberek által szentnek fcrtatik, ngy 1
azzal vissza nem élnek, hanem uJ
mind azt af legjobb végre fordítják.

2. Mi emlékeztet bennünket az Istenre ?
Az egész természetemért w Isten' munl

Valami abbftn van, mind azt szén
kell tartani és semmivel sem szabad \
sza élni, Ésaiás: 6, 3. • v

3.Mi emlékeztet meg az Istenre?-
Az Isten* igéje: ngyan wért seAimit al

níeg ne vessünk, vagy nevetség
csúfossá ne tegyünk; aonál ínkábl
cselekedjük ezt az. Isten, és Jézus'
vével Efez. 5, 19.. 20.

4. Mi által szeníségtelenittetik meg az l
neve ?

Az Isten felől való illeüen képzelődóe
sjpentségtelen élet által.

5. Jí< által szenteltetik meg ?
Az által, b& M Uteittöl w&á^<KL «tn<
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kódunk '* életünket az Istenről való jénn
esipóretünk szerént alkalmaztatják. •)

2.
fit kérünk a9 második kérésben?
gy azlsten1 országa jöjjön el hozzánk.
látntmélünk-eugy is az Isten' országában?
nis; áz egész természet az Isten9 országa:

mert műiden teremtmények az 6 terem-
tőjöknek szolgalatjában vágynak* Ezen
kérésben azt kérjük, íiogy mi az Isten-
nek ezen országában igazságba*), ártat-
lanságban és boldogságbán élhessünk.

Miképek lestem ez még a' harmadik kérés sze-
rint?.

az emberek az Isten9 akaratját olly örömest
és ssiwsen viszik véghez, mind «E egéw
természet,

Az Istennek boldog országa ji-e akkor ai
emburekkőzé.-ka az Isten1 akaratját cselek*
s*ik? * .

tós álkor az ő teremtőiök' törtéöyeinek
bölcsességét megismerik és azokat örö-
mest követik . -/

Mi akadályoztatja a% embereket az Isten9 tör*
tényétnek követésében?

ő megromlott ákaratjok és másökf példája.

) Ide tartozik ezen ének: Ttftil Irtft



M
ií.Miképen akadályoztatja őket az ŐmegramU

akaratok? \
Minden ember az 6 tulajdon kívánságai és hf

landóságai szeréqt akar élni. Hlyen k
vánságok: a9 fösvénység, kevélyfrí
bujaság 1. Ján. 2, 1 5 - 1 7 .

12. Miben áll a? világnak megromlott akarati
A'testi kívánságoknak követésében. Ez a9 sí

tán vagy az 'ördög9 akaratának is m
veztetik;. meit a9 sátán minden rossz
akar. Efez. 3. 3.

13. Hát a% Istennek mi a* akarata?
Hogy az emberek az ő bölcs ós jó törvén]

szerént az 6 kötelességeikben eljárjam
és egymást boldogokká tegyék. l.Tim.2,

14. Ki akaratjának kell tehát engednünk ?
Az Isten9 akaratjának, mivel egyedül csak

. szent és jó.
Í5. Ha ez történik, miképen jő el akkor a% bt

országa hozzánk?
Az által, hogy az emberek a9 jót megisméi

és örömest gyakorolják. Róm. 1 4 , 1 7 t 1
16. Tartozik-e minden ember azon igyekezni,

azt eszközölni, hogy ezen boldogság' ortzát

hozzánk el jöjjön és az Isten' akarata <
emberek között végkeziitessék?

Igenis; azért kérjük a9 harmadik kérésbe
hogy az Isten minden gonosz tanács
és igyekezetet meggátoljon' és megroi
teon, mellyek nekünk az Istennek nei
megszentelni és az ő országát honái

jöm nem hagyják. - ••



tanácsunk is rom igyekezetünk?
a az Isten mind annyiszor akadályt vet élőnk-

be, valahányszor a9 rosszat akarjuk,
í. A' Mt akaratunknak kell-e engednünk, mikor

illyes mit veszünk magunkban észre, nagy a*
Isten* akaratjának?

ionnal az Isten9 akaratjának kell alája vet-
nünk, ollyankor a9 mi akaratunkat; mert
egyedül az Isten9 akaratjának teljesítése
által leszünk boldogokká. * )

. ' m 4.

A9 NEGYEDIK KÉRÉS.
). Hány kérések stóllanak a' Mi Atyánkban a9

mi földi sMkségeinkril, mellyek olly sokak
és sokfélék?

z az egy: A9 mi mindennapi kenyerünketadd^
meg nekünk ma.

9. Mit értünk a> mindennapi kenyérért
indent, a9 mi testünk9 táplálására és egyóbb

testi szükségeinkre megkívántatok. 1.Tin?.
^ 6-^8. Nagy kereskedés az Isteni tisztelet
a9 meffeléffedóssel Mert semmit nem hoz-
tunk bé e9 világra; nyilváp vagyon, hogy
semmit ki is nem vihetünk; hanem- ele*
delünk lévén elégedjünk meg azzal.

Ide tartomk eien énekek: Mind jtf, a' mit bten lé-
•sen. Nem ember' tanácsán járok* A' ki bilik Isten-
ben. -
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jfil. 9

ciai rtdra?
Mát. 6> 84 Krisztus azt mondja ne szorgal-

matoskodjatok af holnapi napról, mert
a9 holnapi nap fi maga dolgairól gondot
visel, elég af napnak önnön maga terhe.

22. Miért nevesünk a' kenyeret, meüyt a» l«fe»-
l « Wr«n*, a' mt kenyerünknek?

Azért, mert azt magunknak kell illendő és
igazságos utón módon keresnünk. Mert
a9 más kenyere, vagy a' lopott kenyér,
és a' henyélve költött kenyér; nem Isten9

áldása, hanem tolvaji ragadmány. 2.
Thess. 3, 10. Ha ki dolgozni nem akar,
ne is egyék.

23. De ha magunknak kell kény erünket Méret-
nünk, miért kérjük a* htent,kogy adjameg
a' mi kenyerünket ?

Azt kérjük ez által:
1. Hogy adjon az Isten erőt kenyerünk1 ke-

resésére.
2. Hogy a^jon egészséget és mc

vet az eledelünkkel 9s keresményünkkel
Tidám szívvel való élésre. Zsolt, 127,1.2.

2 4 LwXker1 magyarázata $%erint aé mindennapi
kényét' neve alatt igen sokféle értetődi*, p.o.
jámbor há*ae társ, kegyes gyermekek 's a'
többi. — E szerint tehát a9 boldog kátasság
a* életnek javai közié tartotik-e?

A9 boldog házasság fundamentoma a9 ház né-
pek9 boldogulásának és af gyermekek*
/Neveltetésének. Af bo\do«dan házas-
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sátf az életnek nagy szerencsétlensége.
PéU.31, 10-12.

25. jfts él*tl boldogságához tartotnak-e a' **#ye*
gjftrmekek is?

I! kegyes gyermekekben a9 szülék az Ő vi-
£uztftt*pka[t, dicsőségeket, örömöket,

: > fáradságoknak íegéde*ebb jutalmát ta-
láüák. A' rossz gyermekek a9 szüléknek
BÚK szívfájdalmat, bosszúságot, nyng-
hptaűanságot; mindenféle keserűséget és
sokszor szegénységet és gyalázatot is
Okoznák. Péld 10, 1. A9 bölcs ün ör-

az 6 atyját; a9 bolond flu
szomorúságára vagyon az 6 aay-

26. A jámbor cseléd az életnek javai közé tar-
tozik-e?

A' szorgalmatos és hűséges cseléd nagy Isten",
áldása. A9 hűségtelen, dologtalan 's
patvaíködó cseléd felforgat minden ren-
dét és nyugodalmat árion háznál, melly-
nél szolgál,-Zsolt 107. 6, 7.

27. A9 jámbor is hiesége* magisztrátus a* élet
javti közi tartozik-ef

(veQen és lelkiesmé&t nélkül való ma-
jfeztrátus nagy tereb és nagy büntetés

. az alattvalókra nézve. Elleoben a'jám-
9 bor és hivjséges felső hatalmasság virá-

goztatjá az alattvalóknak boldogságát.
28. Miért tartónk a'jö birodalom, vagy is a* bölcs

> uralko<jíá$ c% étethek boldogságához %
A9 hol jó törvények nit
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ságot jó ét bölcs törvény ek szerént oem
azoigáftttjon ki; Ott nincs bátorságban
n embernek sem birtokaiéin becsülete,
sem élete. Ott igazságtalanság, csalárd-
ság '9 mindenféle vétek Szokott eláradni.
Zsolt. 85, 10. 11. Hogy lakozzék a9 di-
csőség ar mi földünkön, áz irgdlmasság
és igazság előtalálják egymást: az igaz-
ság és békesség egymást csókolgassák.

29. A' mértékletes vagy jó idő is a* Istennek vilá-
1 gi jótéteményei kö*é tarlmik-e ?

Az időnek mostoha járása az egé&Ségnek ár-
talmas, ,'s a9 szorgalmatos munkásnak
minden fáradságát haszontalanná és re-
ménységét semmivé teszi. Zsolt 85,13.
Az Dr minden jót ád, hogy a9 mi földünk
megteremje az ő gyümölcsét

30. Miért tartozik a9 jó békesség a* életnekjó bol-
dogsága U%é ?

Mert a9 háború gyakorta megfoszt birtokunk-
tól és gyérmekeioktól, 's mindenkor so-
kakat szegényekké és szerencsétlenekké
tesz. Zsolt 122, 6—8. Könyörögjetek
a9 Jeruzsálemnek békességéért,' ezt
mondván: Legyenek szerencsések, a1

kik téged szeretnek! Légyeü békesség
a* te kerítésedbep; az én atyápiüjaiórt és
az én barátimért kérem, hogy'legyen '
békesség te bedned.

31. Á% jó egészség, jámborság és tis*tes$ég is a*
élet9 boldogságai közi íarto%nak~e?

Só egésségnélkül nem örü\\\̂ \üxiV ^Ks



131

a- tisztesség, jó hír név pedig mind ma-
gunkra, mind hozzánk tartozandójinkra

, néwe az életnek legszebb ékességei. Sir.
42* 15. 16.

.£ jó akarók is jó szomszédok is az élet ja-
vai közé tartoznak-e?

i oHyan ember: a9 kinek jóakarója, vagy
j ó i*ré£a nincsen, mintegy el van ha-
gyattalva e1 földön.. A.' rossz szomszéd
tok bosszúságot és sok bajt okos. Sir. 6,
16L A9 hiv barát az életnek orvossága,
taellyet az Istenfélők tnegtaláloak.

k Ha. már az Istentől mind eteket a9 jókat kér-
jük, kell-e azon igyekeznünk, hogy azokra
méltók lehessünk?

;enis; mert különben nem tudnánk ezen jó-
kát megbecsülni 's illendőképen haszonra
fordítani.

l Jfo példának okáért a' szülék azt kívánták,
hogy jó gyermekeik legyenek; milly'eneknek
kell magoknak lenni? .

lyan jó szüléknek, a9 kik gyermekeiket sze-
retik, és minden jóban nevelik.

KÜa d gyermekek azt akarták, hogy jó szüleik
legyenek, millyeneknek kell magoknak len-
niek?

Dyan jó gyermekeknek, tí kik szüleiknek
örömökre vágynak és engedelmeskednek.

l Ma a9 gazdák és gazdaasszonyok azt akarják,
hogy jó cselédjeit Ügyen, millyeneknek kell
magóknak lenni?

• cselédes atyáknak és anyáknak, a'-kiknek
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házokban jámborság, jó rend és isteni
félelem lakik.

37. Ha a9 cseléd azt akarja, hogy /d aoidéja ét
gazdaasszonya legyen, miityennek kell len-
ni*,

Hűségesnek, szófogadónak és szorgalmatos-
nak.

38. Hát a9 felső hatalmasságnak és alattvalóknak
' jóknak kell-e lenni, ha egymássalboldogulni

akarnak*
A' rpsz felső hatalmasság rosszakká teszi az

alattvalókat. Ellenbe© a9 hol a\felső ha-
talmasság jó^ ott az alattvalók is köve-
tik példáját Viszont az engedetlen alatt-
valók a' felső hatalmasságót keménység-
re kénszeritik, szófogadók pedig ma-
gokhoz édesgetik. Sir. 10, 2. 3.

39. Ha az egésség, jámborság és.tisstesség naay
jó, mit kell cselekednünk?

Szorgalmatosán gondot kell reájok Viselnünk.
40. Ha a' jóakarók és jó bariktok nagy kincsek,

hogyan kell azokat mégétjemelniHUt ?
Tisztasziyütóg és hűség által. AV« szívőt lié-

kűúk adja, szükség, hogy mi is néki
adjuk annak szivünket Sir. 22,29. 30,

41. Mikor kell kiváltképen megmutatnunk hűsé-
günket barátink erántl

A9 fiyomoruság' idején, mert a rbőséges ba-
rátot a' nyomoruság idején lehet meges-

mémL •



toltunk, el kell-e a*t tMdaha felejtenünk, vagy
meg. kell-e vetnünk ? ^

em. Minden megpróbált kj»rát$ágna)c halá-
lok ig kell .tartani. Sirf 8, 12.13.

l Hogy V barátság holtunkig tarthasson, mit
kell elnézni éi elengedni tudnunk a' mi bar
rátunknak ? .

i ö Wbájit és vétkeit; mert mi is azt kí-
vánjuk, hogy ő a9 mi hibájinkat el nézze
és elengedje* Sir. 19, 15. 16.

L Uolint bennünket Krisztus a' hibáknak elen-
gedésére 9 f -

t ötödik kérésben.

rODIK, HATODIK ÉS HETEDIK KÉRÉS.
. Mit kérünk ezen három utolsó kérésben?
gonosznak elhárítását. Az ötödikben bün^
• bocsánatért könyötgünk. A' hatodikban

aíeéii, hogy az Isten kísérletbe ne vi-
gyen. A' hetedikben azért hogy mindea
gonosztól megszabadítson.

5.
. Mellyik az ötödik kérés?
)csásd meg a'mi vétkeinket, miképen mi is

mégbocsátunk a' mi ellenünk vétkez-
teknek.

*} Ide tartoznak esen énekek: Valamim van, minde-
nem. Emeld fel lelkem, mtaidtt.
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47. JTt* tesz ez a?
Azt, a' mit a1 mi kötielességűnkből még nem

tettünk meg, és af mivel, következéskó-
pen még tartozunk. s

48.Kipótolhatjuk, és helyre hozhatjuk-e azt a' mit
ekképen elmulattunk ?

Soha sem. Mert életünknek minden uj napja
uj kötelességeket hoz magával Luk.
17, 10.

49. Mit kell tehát e\ részben tennünk?
Az Istent keH kérnünk, hogy ingyen való ke-

gyelméből engedje el adósságunkat
50. Csak játszva és gondatlanul kell-e ezen kérést

tennünk?
Nem; mert életünknek utóbbi része az elébbe-

nire van fundálva. A' ki nem vet, az
nyáron nem arathat.

51. Á ki tehát ifjúságát elvesztegette, vagy&alár
melly alkalmatosságot a' jóra elmulatott, kí-
vánhatja-e az azlsteniöl, hogy ezen elmulasz-
tottat kipótolja.

Nem. Az ifjúság* ideje soha sem tér vissza;
a9 ki azt elvesztegeti, az sokszor egész
életében kenteién az ő vétkének szomo-
rú következéseit szenvedni. Pred. 12, 1.
Órveodezz ifjú a9 te ifjúságodban, és em-
lékezzél meg a9 te teremtődről a9 te if-
júságodnak idejében, mig av veszedelem-
nek napjai el nem jőnek, és mig eljőnek
az esztendők^mellyekről ezt mondjad:

Nem
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52. Mit nevezünk nép kötelességünk' elmulasztá-
sán kiviil is vétkeknek*

Minden valóságos bűnöket, és hibás cseleke-
deteket

53. Hát ezeket, ha eggszer megtörténlek, tehet-
jük-e nem történtekké, vagy helyre hozhat-
juk-el

Nem. Az elmultat Dem hozhatják ismét vissza,
-s csak azt kell kérnünk az Istentől,
hogy elkövetett bűneinket kegyelemből
bocsássa, még.

54. Hát ezen kérésnél könnyen kell-e vennünk a
dolgot ?

Nem; mert minden bűn megbünteti maga ma-
gát, 's nem várhatjuk az Istentől, hogy
a9 mi bűneinkért a' természet rendét
megváltoztassa.

55. Miképen kell tehát ezen kérést tennünk*
Alázatosan; mert ugy jelenünk ollyarikor meg

az Isten előtt mint adósak és bűnösök,
á'kik irgalmasságért esedeznek. Luk. 18.
13. A' publikánus veri vala az ő mely-
jétés monda: Isten légykegyelmes né-
kem bűnösnek.

56. Mit kériinky melly mértékben bocsássa meg #&
Isten a' mi vétkeinket ?

-Abban, a' mellyben mi a' mi ellenünk vét-
kezőknek megbocsátunk.

57. Kik a1 mi ellenünk vetkeztek ?̂
' kik bennünket valamelly vétkes cselekede-

tekkel megbántottak.
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i. Mit iférünk etekre é
>zt, hogy az 6 raegbáotáaokért nékik meg

engedünk. ..
>9. Mit tesz <£ megbontásokért, vagy sérelmekér

megengedni?
Annyit tesz, mint a9 sérelmekről és megbán

tásokról többé meg nem emlékemi, 'Í
azokat nem csak s/ivünkbeu elengedni
hanem külsőképen is magunkat felebará-
tunk eránt ugy viselni, mintha az ben-
nünket soha meg nem bántott volna.

60. Könnyü-e vagy nehéz ez ay kötelesség?
Sokszor igen nehéz, minthogy némelly sérel-

mek bennünket igen megboszantanak, \
igen megkárosítanak.

61. Mindazáltál meg kell-e bocsátanunk a* Uh
nehéz sérelmeket is?

Igenis meg kell, ha azt akarjuk, hogy t
Isten is megbocsássa a9 mi vétkeinké
MáL 6, 14. 15. Mert ha megbocsátja
tok vétkeiket az embereknek, megbocsá
ja nektek is a9 ti mennyei Atyátok. Hap
dig az embereknek az ő vétkeiket n
nem bocsátjátok, a' ti mennyei Atyé
sem bocsátja meg a9 ti vétkeiteket.

62. A9 ki tehát ezen kérést bosszuállás kivan
engesztelhetetlen szívvel mondja el, az
imádkozik ?

Ezt imádkozza: „Isten ne bocsásd meg
kem az én vétkeimet, minthogy én
bocsátók meg felebarátómnak. Lég

irgalmatlan hou&in, a9 millyen én c
aj vagyok.tt
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. MiUyeH imádság e%7
örnyű imádság. Mert mind életünkben mind

holtunkban szükségünk van arra, hogy
. az Isten bűneinket tnegbocsássa. Jak. 2,

13. Irgalmasság nélkül roló ítélet lésztn
azon, a9 ki irgalmasságot nem cselek-
szik.

í. Ma teh&t ezen kérést imádkozván érezzük
magunkban, hogy szivünket bosszuállás9 in-
dulatja biija, mit kell cselekednünk ?

igvjok. félbe. imádságunkat, 1

ékeljünkimádkoznánk, békéljünk meg fele
farokkal BléL 5, 23, 24 . Efez. 4,
Haragudjatpk, és ne vetkezzetek, a9 nap
le ne menjen a9 ti haragtartástokon.

i. Mikor imádkozhatjuk pedig énen kérést örven-
dező szívvel?

ikor félebarátunkkal megbékéltünk. ÖDyátt-
kor hasonlót tettünk ahhoz, a9 mit a z b -
ten szotott tenni, 's remélhetjük, hogy
az Isten is megbocsátja a9 mi vétkein-
ket * )

6-
\. Mellyik o1 hatodik kérés?
8 vigy minket kísérletbe.
'. Mit tesz valakit kisérteni?
nnyit tesz, mint valakit próbára tenni, a*

») Ide tartósnak eseu énekek: He ^yfijts oh ember!
fejedre. Hofj cselekedettel \ t ^ t V . ¥ « \ « \ ^ ^ t & w < ^

fogadási teaek.
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végre, hoĵ y kitessék, mint viseli
. alkalmaztatja magát.

68. Hasznosak lehetnek-e a* efféle megpróbáld
sok é* megkísértetek?

Igenis, ha jö móddal és jó czótból történne!
Illyenképen próbálják meg p. 6. a9 szüU
és tanítók az ő gyermekeiknek és tanil
ványiknak tehetségeit, hogy megláthas
sák fs megtudhassák, millyenet, mit ta
nultak, 9s mikép viselik magokat

"09. Hát a% Isten próbál-e bennünket illyénképe*
A* ini egész jelenvaló életünk illyen megpró

bálás. Minden; valamit az Isten reác
' bocsát, reánk nézve nem egyéb, hanei

megpróbáltatás, mikép fogadjuk azt c
f s mikép' fordítjuk irasnuokr^.

70* Arra kérjük-e a% Utent, hogy a* illyen meg
próbálásoktól kíméljen meg?

Nem; mert etekből származnak a4 legnagyobl
jók, a' lélek* ereje, a9 békésséges: tűrés
a9 bátorság, a9 reménység, ltom. 5, 9
4. A9 háborúságokban is dicsekedünk
tudván, hogy a9 háborúság békessége
tűrést nemz, a9 békésséges tűrés pedi)
megkísérlést, és a9 megkísérlés remény
séget.

71.Kiket próbált meg illyénképen az Isten?
Az 6 legkedvesebb gyermekeit; 9s jó jelen-

ségaek kell tartani, ha valaki ekképer
/negpróbáltatik. Zsid. \%%* ^ \i%íak
í, 12. Boldog ember ai, ̂  VxVSte
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szenved; mert mioekutánna megpróbáld
tátik, elveszi az életnek koronáját, mel-
lyet igért az Űr az őtet szeretöknek. ;

Miért imádkozunk a'hatodik keretben ekképen:
Ne vigy minket a' kísérteibe ?

annyit tesz: Oltalmazz meg a' felette ne-
héz próbától és minden rosszra való ki-
sértetéstőL

. Kitől származnak Luther Márton' magyará-
zata szerént a' rosszra való kísértések ?

»m. az Istentfii, hanem az ördögtől, a9 vi-
lágtól és a1 mT testünktől.

, Láthatóképen kisért-e bennünket az ördög a*,
rosszra*

sm, hanem valahány alkalmasság és ingerel-
tetés van a9 rosszba, mind az az ördög9

kisórtetősé&ek vagy az ördög tőrének ne-
veztetik a' Szent írásban, akárki által
történik is az.

í. Menthetjük-e magunkat valaha azzal, hogy az
ördög csábított el a' rosszra bennünket?

em; mert kötelességünk lett volna a9 kisér-
tetnek ellene állani 's a1 bűnre való al-
kalmatosságot kerülni. Jak. 4, 7. Álljatok
ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

5. Kik ákal történnek tehát a' kisértetek, vagy
kik által vitetünk kísérteibe^

' rosz emberek és mi magunk által.
7. Miképen csábítja el az ember magát $
fa rosz gondolatokat táplál magában, 's a*

roszra való a l k a l m á k
ha a' bűnt



játszik. OUyankor *s az Utal kicsiny kea
detből felette nehéz kisértetek lehetne!

78. Mitől kell tehát leginkább Őrizkednünk?
A9 bűnnek elkezdésétől, ha egyszer elkez

dünk vetkezni, a9 bűnnek fdlyamatja i
kimenetele nincs többé hátalmunkban,'
többnyire igen gyászos szokott lenn
mert a' kicsiny vétek is könnyen gonosz
séggá lehet. Sir. 21, 2. Mint a9 kigyótó
eltávozzál af bűntől; inert ha hozzá já
rúlsz, megmar tégedet

<70. £ szomorúságba'« bánatba való elmerüli
rosszra való kisérlet-e%

Igenis az; mert a* szomorúság és a' buslaka
dás Isten ellen való zugólódásra, ma
gunkkal és másokkal meg nem etógedés
re csábítanak, *s utóbb kétségbe esésti
okozhatnak.

80. Miképen kerülhetjük el a' buslakodásból 4
szomorúságból származó kisértetet ?

Ha egésségünkre vigyázunk 's a* szomor
gondolatokba el nem merülünk; ha to-
vábbá ollyan dolgokat nem feszegetűni
a' mellyek minket nem illetnek, vag
értelműnket felülhaladják, hanem köte-
lességinkhez hiven és szorgalmatosai
hozzá látunk. Préd. 11, 5.

81. A% hit nélkül és bizodalom nélkül valóság i
rosszra kísértethet

Igeois az; mert a' tót Ü & M V * Uiodalom nél-
kűl Valóság lélküüYeV ^cfiAoGG^^ \^
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az btra eránt, mind az emberek eránt
kétségessé, tesíi. Utóbb magunknak se
hiszímk Vmás sem hisz nekünk. Péjd.
28, % Minden istentelen fiit, ha senki
nem üldözi is. Péld. 14; 32.

82. Hát a1 kétségbe esés kisértet-e?
A' kétségbe esés a\ léleknek minden nyava-

lyái között legnagyobb, minthogy sok-
szor semmi vigasztalást sem vesz bé.

83. Miképen lehet attól megfnenekedm, vagy
a&t nieűűyő&ni ?

ügy, ha állhatatosán kötelességeinkhez "és az
Isten* igéjéhez tartjuk magunkat: 9s erő-
sen hisszük, hogy az Isten több jót adhat
és ád, mint. a9 mennyit mi kérünk vagy
elménkkel megfogunk. Zsolt 77, 11.
Azután mondók: ez az én nyavalyám;
de ezeket ekávoztathatja a9 magasságos
btennek jobb keze.

8t Kisegít-e a% Isten bennünket a9 kísérteiből,
;; ha annak állhatatosán ellene állunk?

1. Kor. 10, 13. Az, Isten igaz, ki nem hagy
titeket felébb kísértetni annál a9 mint el-
szenvedhetitek, sőt á9 kísértettel egye-
temben a9 szabadulásra utat nyit, hogy

\ azt elszenvedhessétek.

7.

85. Mellyik a9 hetedik kérés ?
Szabadíts meg minket 4*
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86. Micsoda gonosztól valói
kérjük ezen kéréske**

Minden lelki ét teáti gonosztól jószágunki
és becsületünknek minden nyavalyája
való megszabadulásunkat.

87. Mi tartozik az égüe gonoszokhoz?
Minden, valami minket háborgat 's kedvet!

nit és életünket bajossá teszi. Ulyenc
a9 vétkek, betegségek, fájdalmak,
sznkölködés, a9 rágalmazás.

88. Megszabadít-e az Isten bennünket (ae^éUt

noszoktóll
Igenis alkalmatos időben és órában. Azt cs

leleszi, hogy a9 gonosz is javunkra szí
gáljon. 2. Kor. 1, 10. A1 Iá illyen ni
halálból minket megszabadított és me
szabadit, kiben vagyon reménységül
hogy ezután is megszabadulunk.

89. Miképen stábodét meg végre minden gonoi
tói?

Csendes és boldog halál által. 2. Tim. 4, :
Az Úr megőrizz engemet minden gom
cselekedettől és megtart, az ő menn
országába.

90. Egészen az Istenre kell-e hagynunk, mii
cselekedje ezt%

Igenis. Egyedül ő tudja az alkalmatos időt
órát Róna. 14, 7. 8.

91 Micsoda dicséret függ észt étik ezen kéréseké
Tied az ország, a9 liatalom és a9 dicsőség mi

örökkén. Ámen.
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Mit akar ezen dicséret mondani?
lyit akar mondani, hogy az Isten tud is,

fog is segíteni; mert ő az egész világnak
bölcs és hatalmas igazgatója. * )

Mit tes* e% a\ szó: Áment
ayit tészen, mint ügy légyen.
Miképen fejezzük-bé tehát imádságunkat ?
odalommal és örömmeL 1. Ján. 5, 14. Mát.

2 6 r 39. Atyám, ha lehetséges, múljék
el eV pohár én tőlem, mindázáltal ne
ugy légyen, a v mint én akarom, hanem
a9 mint te. 1. Pót, 5, 7. Minden gondo-
tokat ő r^á vessétek, mert 6 néki gondja
vagyon ti rólatok. .

NEGYEDIK RÉ8Z.
Hány ollyan szent cselekedet van mi nálunk

Evangyeliku*Keres&tyének*éi;mellyet Sak-
ramentamnakvagf sment lekötelezésnek ne-
ve&tíhk?

ttő, a1 szent k?resztség és az Urnák szent
végvacsorája:

Miért neveztetnek ezek Sakramentomoknak
vagy leköt élezéseknek*

ért, mert miüd a9 kettő által szentül lekö-
telezzük magunkat a9 jóra. A' kereszt-
ségben az Istennek fiúi engedelmességet
Ígérünk és fogadunk; az Ur9 vacsorája-

Ide tartóinak éten énekek:
játok. •
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yal való éleskor ezen fogadást megújít-
juk.

3. Mit jelentett eleintin á' megkensztelkedés ?
Megtisztulásnak és megszerettetésnek jele

volt Az jelentetett általa, hogy annak,
a9 ki megjteresitelkedtk af az&ntségtelén
és megfertőztetett életből szent és tiszta
életre kell térnie.

4. Maga Krisztus paranc*olfa-e a9 keresztséget ?
Igenis. Mát 28, 19. 50. Ugyanazért a9 ke-

resztség a9 keresztyén vallás" kezdetétől
fogva ugy nézettefett, mint a9 meg ke-
resztelkedőnek arról való vallástétele,
hogy keresztyén akar lenni.

5 Mire kötelezzük tékái magunkat a' kcresztség-
beni

A'Kriszius'tudománya szerént való szent in-
dulatra és szent életre; ugyan azért a9

keresztség a? jó lelkiesméret9 Istennel
való szövetségének neveztetik 1. Pét 3,
21.

S. Mi neveztetik szövetségnek?
Az, ha valaki a9 másiknak valamit ígér.
7.Mitigér az Isten a' keres*tsé$ben a* ember-

nek?
Bfin bocsánatot, életet és idvességet Márk.

16, 16. Tit, 3, 5. 6.
6 Hát az ember mit igér az Istennek ?
Leikiesméretéhez hűséget, fiúi szeretetet és

engedelmességet.
A Mikor hiv a« ember as

Mikor az igazság fe\ö\
szorosan követi.
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t* JKW %Mségtdena% ember** őlelkiemére
tékez?

ikor az igazságnak ezen sinórmértékétől elr
távozik, 's az ő meggyőződőse 9slelkir
esmérete ellen cselekszik. '

• Kinek szolgálatfába lép akkor, mikor ijfy őse-
lekszik?

i Isten9 szolgalatjából az ördög szolgalat-
jába lép* 's vagy képmutat<W&, vagy
nyüván&ágos rossz emberré lesz.

l Kinek mondunk tehát ellene a9keresztségben ?
5 ördögnek és annak minden cselekede-

teinek.
f. Mt neveztetik az ördög cselekedetének^
inden, valami az Isten* törvényének ellene

van, a' nyilvanságos bün, a9 képmuta-
tás, a v babona, és minden rossz. 1,
Ján. 3, 8—10.

t. Mit tesz nz, hogy d keresztségben mind
ezeknek ellene mondottunk ?

Dny.it1 tesz, hogy megígértük *s megfogadtuk
az efféléknek eltávoztatááát 'fi az Isten*
parancsolati eránt való állhatatos enge-
delmességet.

>, Ha tehát cí rósz példák el akarnak is 6e»-
nünket csábítani, kinek kell még akkor í*
engedni?

z Istennek és a9 telkiesméretnek. Az efféle
csábításokat ugy kell néznünk mint leg-r
gonoszat>b ellenségünknek tőreit, 'a
ugyan azért kerülnünk kell aiakak
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46. Mikor a9 gyermek megkerestteU&ik, ki U
annak képében ezen fogadást?

Az 6 szüléji az a9 végre megkért komák ál
-Í7. Mire kell tehát e%en szüléknek és komák

gondjoknak lenni?
.Arra, hogy a' gyermek ezek fogadá sze

neveltessék fel 9s annak megtartás
' serkentessék és szoktattassék.

%i8> Az első keresztyén Anyaszentegyházban, i
kor megnőtt emberek tettek keresztyénét
miről tettek ezek vallásta9 megkeresztel
désről?

A1 keresztyén hitről, mellyben előre okta
nyertet Ezen oktatás után keresztel
tek meg az Atyának, Fiúnak, és a9 Sa
Léleknek nevében, ^

Í9. Kik teszik a' mi időnkben a' gyermek9 ké
ben ezen vallást?

Az ő Keresztatyáji és Kéresztanyáji, 'Efcek
álial az arról való gondoskodásra kö
lezik magokat, hogy a! - gyermek e
hitben neveltessék, és arra megtanítt
sék. .

20. Hát d megkéresztelkedett gyermek mikor
jszi utóbb önnön maga azon vallást?

'Á' Konfirmátzió alkalmatosságával
21. Mit tesz ez a' szó Konfirmátzió $

- Annyit tesz; mint megerősítés. Az által tud
illik az az ígéret és fogadás ujittatik
erősíttetik meg, melly a9 keresztsógh

a' gyermek' képébea l e t e t t vala.
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t< Ugyanazért miityen, korokban tétetjük
a9 gyermekekkel a\ Konfirmátxiőt?

íyan korokban, midőn már értelmek an-
nyira nevekedett, hogy ezen fogadást
önnön magok tehetik.

3. Tehát azon vállait, melly a9 Hon fir-
ma faió alkalmatosságával a9 keresztyén
hitről tétetik, csupán szájjal kell-e el-
mondani?

ém; hanem értelmesen meg kell azt gondol-
ni, 's meggyőződésből kell annak szár-
mazni, mivel ezen vallástételre fogadás
köyetkezik..

4. Miképen kell tehát a9 gyermekeket, az &
gyenge és fiatal korokban d keresztyén
hitre tanítani 1

gy, hogy arról meggyőződnek 's gondol-
kozásokban és erkölcseikben is ugyne-
yekedjenek fel, mint keresztyének. Máik.
10, 14. Engedjétek, hogy jöjjenek én-
hozzám a' kik gyermekek, és meg ne
tiltsátok őket, mert illyeneké az Isten-
nek országa.

5. A9 ki a9 gyermekeket vagy maga meg-
vesztegeti és elcsábítja, vagy megvesz-
tegéltetni és elcsábittátni engedi, kinek
munkájira szoktatja azokat f

z ördög' munkájira; sőt ő maga ördög az:
illyen gyermekre nézve.



26. Ellenben, a9 U ealameUy gyerme
oktatásáról 's felneveltetésérőlgon
kodik, mi az ezen gyermekre néz

Annak angyala és legnagyobb jóltévője.
18, 5. Monda Jézus; ha ki egy il
gyermecskét felveszen az én nevein
engemet vészen fel

27. Miről kell tehát d gyermekeknek ;
szór f. femlékezniek?

Azon fogadásról, meliy megkeresztelteiéi
kor az 6 képekben tétetett, 's me
magok a9 Konfirmátzió alkalmatosság
megnjitottak.

28. Miképen kell ezen fogadás szerént i
gokat tekinteniek ?

ügy, miot ollyon embereket, a9 kiket az
ten gyermekeivé fogadott, a' kikbei
Isten' lelke lakik. 1. Kor. 3. 16.17,
3, 26. 27. Mindnyájan Isten' fijai VJ
tok a9 Krisztus Jézusban való hitnek
tála: mert valamennyen megkeresi
tettetek a9 Krisztusban, Krisztust öl
tétek fel.

29. Miképen szokott a' keresztyénség <
idejében a9 keresztség véghezvitette

A9 kerésztelkedők bémártattak, vagy let
tatódtak a9 vízbe.

30. Mit akartak a9 keresztyének ezen
buktatás $s megmártás által jelente

Hogy á'megkéresztelkedőknek le kell veti
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ntek életeknek elébbeni módját, f s ke-
resztyén létekre új életet kell élniek,
Róm. 6, 4.

v A mi időnkben vizet szokás a9 meg-
heresztelkedÓkre önteni, mit Jelent ezen
szokás?

szenteltetést és minden bűntől való meg-
tisztulást jelent, ugyan azért a9 keresztség
azon újonnan születés9 ferdőjenek és
megújulásnak, az az, az ember9 mint-
egy újjá születtetésének neveztetik.

, A Konfirmatziókor meg kell-e tehát az
embernek újulni ?

ki konfirmáltatik, az akkor befejezi 's el-
végézi áz ő gyermeki idejét, és ollyan
esztendőkbe lép, mellyekben magának
kell magáról számot adni: igen szüksé-
ges tehát, hogy ollyankor magát meg-
próbálja, és szivét 9s életét megújítsa.

Mit kell szivén és életén megvizsgálnia ?
, ha vallyon addig az ő lelkiesméretét

követte-e.
»Ha ugg találja, hogy lelkiesméretét nem

követté, mit kelt továbbá magám meg*
vizsgálnia ?

Azt, micsoda rósz hajlandóságok és szo-
kások hatalmaztak el benne? Vallyon
tíem szotott-e tunyaságra, hazudozásra
és más vétkekre? Vallyon nem hűség-
telen-e? nem rágalmazó-e? N k ^
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jlonitja-e el másét? 's áltáljában ne
érez-e valami roszra vonzó hajlandósí
got magában?

2« Azt, miképen viselte légyen magát szüle
jóltévőji, tanítóji, barátjai, testvér
's a9 házi cselédek eránt magát Ha \
Isten eránt fiúi szeretet és tisztelet U
kik-e szivében?

35. Ha efféle vétkeket '* rósz szokfaok
tapasztal magában, hogyan kell imát
kozniat

Zsolt. 51, 12. 13. Teremts bennem tisz
szivet, óh Isten, és az erős lelket újít
meg én bennem. Ne vess el engem
te orczád elől és a9 te Szent Lelked
ne vedd el én tőlem.

36. 'S ezen imádsághoz minek kell m<
hozzá járulni?

Azon feltételnek, és maga eltökélléséne
hogy minden bűnt távoztat, minden bűn
való alkalmatosságot kerül, 's t áz a9 f
lől való erős bizodalomnak, hogy
Isten erőt fog erre néki adni. Fii. 1,

37. Hol tétetik ezen eltökéUés és ujon*
való fogadás?

Az Ur' vacsorájával először való élésnek i
kalmatösságával. A" ki ezzel először
az egyszersmind az Istennek hálákat
ád, egész 'gyermekségében vele közi

yVítóteményeiért. Az Ur vacsorájával el



szőr való élés tehát w ifjúságnak háW
adó öröm innepő. Zsolt, 103, 1—4. *)

FÖDIK ÉS HATODIK TtÉSZ.

Mi az Ur' vacsorája.
usnak az ő tanítványitól való elbucsu-J

zásának emlékezetére Jézustól magától
szereztetett szent eledel. Mát. 26, 26.
27. 28. 29. Márk. 14, 22—25.

Micsoda alkalmatossággal szerzetté Krisz-
tus ezen Szent Vacsorát?

lön tanítványival a9 húsvéti bárányt utói-
szór ette, és halálához készült. Mát*
26, 2 - 1 8 . Ján. 13, 1—3.

Mi volt a' húsvéti bárányt
oak hálaadatos emlékezetéfii rendelt va-

csora, hogy az Izrael népe hajdan as
Egyiptomi szolgálat alól megszabadít-
tatott

Millyen kenyeret ettek ezen vacsoránál?
vász nélkül való kenyeret, annak a9 nagy

sietségnek emlékezetére, melly miatt az
Égyptomból lett kiköltözködéskor nem
értek reá, kovásszal savanyított tésztá-
ból sütni kenyeret

| Ide tartoznak ezen énekek: BIegkeresztelkedtem, hoyy
téged. Mindnyájan, a* kik résU vettuük. Kikmegke*
resztelkedtünk.



£, Ezen vacsoránál mfi szokfitf a1 házi gazda
kézre adni's adatnia9 maga hám népének ?

Égj borral folt poharát az ázártvaló háláada-
tos örömnek kinyilatkoztatására, hogy az
Isten az Egjptomból lett kiszabadítás álr-̂
tal af maga saját népévé tette. Ezen po-
hár hálaadás poharának neveztetett

6. Midőn Jézus éten vacsora titán kenyeret is bort
akart az ő tanítványai között kézről kézre
adni, mit mondott mikor a' kenyeret adta?

Vegyétek, egyétek, ez az én testem, melly
ti érettetek adatik. Ezt cselekedjetek az'
én emlékezetemre.

7, Mit mondott midőn a' pohárt adta%
Vegyétek, igyátok, ez az én vérem, melly

sokakért kiontatik. Ezt cselekedjetek az
én emlékezetemre.

8, Mit akart tehát Krisztus a* 6 tattitványinak
ezen szókkal legközelebb mondani?

A2*? hogy az 6 halála közel van, és elkerül-
hetetlen. Ugy nézte már magát, mintha
már fel lett volna áldozva, 's önként 's
kénszerítóa nélkül ment eleibe halálának.

9. Mit mondott, hogy fogna az ő halála által
fundálni is átkötni?

Üj Testamentomot, az az, az emberek9 bol-
: dogságára czélzó uj intézetet és uj ál-

lapotot.
iO.Mi végre emlékezett Krisztus az utolsó hus-

vétibárány megevésekor ezen intézetről?
A9 végre, hogy annakutánna az Izrael népé-

nek Egyptomból való kiszabadulása he-
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lyet jövendőben ai 6 tanítványai és tisz-
telőji az emberi nemzetnek uj szabadu-
lásit emlegetnék, melly az ő halálának
következése fogna lenni.

iU Millyen megszabadulás volt e*, lelki-e vagy
testi ?

Lelki megszabadulás, még pedig nem csak
egy népnek, hanem az egész embeii
nemzetnek megszabadulása.

12. Miképen nevezte tehát ezen uj intézetet és ál-
lapotort

Ejj Testamentomnak az ő vérében vagy az ő
vére által: minthogy az ő vére fogna
kiontatni bűnöknek bocsánatjára.

13. Mivel hasonlítja magát Krisztus öszve ezen
kifejezésében ?

A9 húsvéti báránnyal, mellynek vére hajdan
az egész nép9 megszabadulására adottjel volt 2. Mós. 12. 13.

.Miről14. Miről akarta tehát, hogy jövendőben az ezen
vacsorával vató éléi alkalmatosságával meg-
emlékezzenek os 6 tisztelni?

Az emberi nemzetnek a9 tévelygésektől és
vétkektől lett megszabadulásáról, melly
megszabadulás az ő halálának követke-
zése fogna lenni.

15. Vallyon Jézus az ő látható testét és vérét
adta-e az ő tanitványinak enniek és inniok ?

Nem, mert még élt és vélek együtt volt De
azt mondotta nékik, hogy a9 testi halál
által való elválás után is láthatatlanul ve-
lek fog maradni elválhatatlanuL Ján. 15.



4. GaL 2. 30. Élek, de már nem é
hanem a9 Krisztus él én bennem, af c
pedig most a9 testben élek, az Isten F
jában való hit által élem, a9 ki engem
szeretett és önnön magát adta érettéi

Í6. E szerint Jézus' halála nem választotta
ötét az övéitől ?

Nem. Ö az ő lelkének segedelme 's áz ő tud
mányának ereje által mindenkor szór
eggyességben kivánt és kivan vélek lei
ni. 9S ugyan ezen szüntelen való Vél
létének emlékezetére tartoznak az
Vacsorájával élni.

iJ.Miképen neveztetik ezen okra nézve az l
Vacsorája ?

Egyesülésnek, közlésnek vagy közösülésne
18. Minémú egyesülés vagy közlés az ?
A9 Krisztus mint fő és annak tagjai közi

való egyesülés. 1. Kor. 10, 16—17. .
áldásnak pohara, mellyet megáldun
nem a9 Krisztus9 vérável való közlés-*
a* kenyér, mellyet megszegünk, nem
Krisztus9 testével való közlés-e. Mi
egy kenyér, egy test vagyunk sokí
azért mivel mindnyájan egy kenyérb
részesülünk.

19. Ugyan azértmillyen indulattal járultak az el
keresztyének az W Vacsorájához?

Nem félelemmel, hanem hálaadatos örömm
Hegemlékeztek Jézusnak szeretetéről,

6 íársalkodásárol, ai ő haláláról és az<
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ígéretéről, mellyet nékik tett ho*y lát-:
.hatatlanul is ő segitőjök és gyámotok fog
maradni. Csel. 2, 42.

20, Mire tökéllették el magokat a» W vacsora*
val való éléskor?

Arra, hogy az igazságot oUy állhatatosán meg:
fogják vallani, 9s ínindenkor ollyan sze-
retetett fogónk gyakorolni j egész halá-
lokig, mint Jézus, 1. Ján. 3, 16—18.

!M. Mire serkentették egymást Úr' vacsorájával
való éléskor ?

Eggyességre, felebaráti szeretetre és az örök
élet reménységére.

22. Miért az örök élei reménységére*
Mivelhogy Jézus, az ő fejek, már menny-

ben volt és megígérte, hogy az ő tag-
jait is oda fogja magához venni. Ján.
14, 3.

23. Vallyon még most is igy kell-e a' keresztyén
neknek az Url vacsorájával élni?

t. Kor 11, 26. Valamennyiszer ejenditek
ezen kenyeret, és e' poharat ijandjátok,
az Urnák halálát hirdessétek, mig eljö-
.vend.

24. Vallyon csupa szokásból vagy kénszeritésHől,
félelemmelr hálaadással és örömmel kell-e
az Ur' vacsorájával élni?

Jézusnak minden igaz tisztelŐji örömmel é?
hálaadással élnek azzal. Arról emlékez-
nek és gondolkodnak akkor, melly nagy
jót tett velünk Jézus az ő életével és
halála/al, fa egész szivekből hálákat ad-
nak azéijt.



25* Jffr* kell mosnia* azon alkalmatossággal
serkentenünk és eltökélnünk?

Arra 9 hogy ollyan indulat légyen bennünk,
a9 millyent Jézus Krisztus mint életében,
mind halálában mutatott.

26. Ugyan a%ért mit kell a% ür9 vacsorájához
való készüléskor olvasnunk ?

Jézus életének és halálának történeteit, 's
különösen azt, a9 mit az Ur* vacsorája-

. nak szerzésekor tett* mondott, és taní-
tott. Ján. 13—17.

27. Az UrJ vacsorájával való éléskor tesztínk-e
valamelly ígéretet éz fogadást az Istennek?

Igenis; mert minden, a9 ki a9 Jézus Krisztus9

testét és vérét az Ur vacsorájában veszi,
ennyit mond az által: „A' melly szen-
tül hiszem, hogy Jézus érettem élt,
érettem halt meg, fs testét és vérét éret-
tem adta, és hoffy az ő halálának hasz-
naiban 9s jó következéseiben én is része-
sülök : olly szentül fogadom, hogy pél-
dája és parancsolatai szerint igyekezem
élni."

88. A9 ki erről nem gondolkodik, hanem az Űr*
vacsorájával minden meggondolás nélkül is
Játékból, vagy éppen meg nem téri szívvel élf
mi az ollyan?

Megvetést érdemlő képmutató a* ki mástól
tesz vallást, mint a9 mit hisz, 9s más
indulatunaJc és gondolkozásunak vallja
maght, mint a9 millyen, 9s következés-

b e ^ m/ód Isten^ XSÁVÁ embw^k előtt



hazug. 1, Kon 11, 2 7 - 2 9 . A9 ki eszi
e9 kenyeret) avagy issza az Urnák po-
harát méltatlanul, vétkes lészen az Urnák
teste és vére ellen. A9 ki méltatlanul
eszik és iszik, magának Ítéletet eszik és
iszik.

Mit tesz az, hogy a9 méltatlan vendég vétkes
az Úrnak tette ét vére ellen?

nyit tesz, hogy nagy bűnt követ el, mint-
hogy Jézust mindenek előtt csúfolja,
vagy is azon szent vacsorát, melly Jézus
emlékezetére van rendelve, megveti és
vele visszaél.

Mit tesz ez, kárhozatat eszik étiszikmagának?
; teszi, hogy keméiny büntetést von magá-

ra, a* képmutatók9 és hazugok9 számára
szabott büntetés.

Mit kell tehát az embernek tenni, minekelőtte
az Úr vacsorájához járul?

g kell magát próbálni, ha ollyan indulat
van-e benne, a9 millyen volt Jézus Krisz-
tusban. 1. Kor. 1 1 , 28. Megpróbálja
magát az ember, és ugy egyék e9 ke-
nyérből, és ugy igyék e9 pohárból.

Mi van rendelve a9 Keresztyének között az
Ur1 Vacsorája előtt váló magoVmegpróbálása
nagy megvizsgálása végett?

gyónás vagy a' bűnöknek megvallása.
Hány részből áll a9 gyónás?

*om részből:
I. A9 gyónó megesmeri az ő'bűneit, és

azokon való szíves hfa«t}& \*tat&.



2. Bizonyságot tesz az Istenhez való azon
bizodalmáról, hogy az Isten, mint a*
Krisztus által -megbékéltetett Atya, az
6 vétkeit megbocsátja.

• 3. Kinyilatkoztatja azon buzgó feltételét,
hogy minden megesmért vétkét igyek-
zik elhagyni, és Isten9 segedelmével
megjobbulását munkáim.

34. Valljon az embernek ezen vallást könyv nél-
kül megtanult szókkal kell-e tenni, vagy a'
maga saját szavaival.

Jobb ha a9 maga szavaival, teszi. Ha pedig
ez tőle ki nem telik, a9 könyv nélkül meg-
tanult vagy előtte elmondott szókat meg
kell értenie, és az azokban foglalt igaz-
ságok felől meg kell győzettetnie.

35. Mert ki előtt tesz a' gyónó az ö bűneiről
vallást?

A9 mindenható Isten előtt. Ha tehát a9 gyó-
násnál semmit nem gondol, az Istent
csúfolja.

36. Kinek képét viseli d gyónást halló vagy gyón-
tató Atya?

Az Isten' kepét Nem a9 maga, hanem az Is-
ten9 nevében hirdeti a' bűnbocsánatol, 's
az Isten' nevében serkent, fedd és vi-
gasztal.

37* Miképen kell tehát a' gyónónak a' gyóntató
Atya'serkentéseit, feddéseit és vigasztalásail
elfogadni ?

Egész irodalommal, mert a9 gyóntató Atya
az Isten' nevében, 's a& 5> \&ito és hi-
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-•.;•. valala szerónt szóll hozzája. (Jgy kell
tehát azt néznie, mint legjobb barátját,
a9 ki őtet a9 rossznak eltavoztatására, és
a9 jónak kövelésére inti.

58. Micsoda feltétel alatt hirdeti a' gyóntató Atya
a9 bünbocsánatot ?

Az alatt a9 feltétel alatt, ha bűneinkről való
vallástételünk igaz szívből származik, 9s
életünknek megjobbítását jó lélekkel fo-
gadjuk.

39 Ha bűneink* megváltása'* megjobbulásunknak
fogadása igaz leiekből származott bizonyo-
sak lehetünk-e <£ felől, hogy azlsten bűnein-
ket megbocsátja*

Igenis bizonyosak lehetünk; csak hogy ígé-
retünket 9s fogadásunkat meg is tartsuk,
és felebarátink1 vétkeit mi is megbocsás-
suk, mint az Isten a9 mieinket megbo-
csátja.

40. Millyen szívvel kell tehát a! gyónáshoz és a&
Ur* vacsorájához járulnunk ?

Békességre hajlandó és megengesztelődött
szívvel. — Még annak is szívünk sze-
rint megbocsássunk és mégengedjünk, a9

ki bennünket legfájdalmasabban meg-
bántott, vagy megbánt.

41. £' szerint mit kell a' házastársaknak; testvé-
reknek, atyafiaknak,és házi cselédeknek tenni,

' minekelőtte az Ur' vacsorájához mennének ?
Meg kell egymásnak az ő egymás ellen el-

követett vétkeiket bocsátani; egymás-
sal szivek szerént meg kell békélniek.
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42. Mivé U9% a* által rajok nézve a* Ur'vacso-
rtyával való élésnek napja?

Házi boldogságnak ős megengesztelődésnek
innepévé.

43. Mire erősítjük magunkat a% W vacsorájával
való élés általi

Kötelességünknek teljesítésére, 's az Isten
akaratján való csendes megnyugovásra.
Mert Jézus is megnyugodott az Isten9

akaratján, 's érettünk önként halálra ad-
ta magát. Ján. 10, 18. Mát 26, 24.

44. Micsoda reménység elevenittetik meg bennünk
a* l/r1 vacsorájával való élés általi

Az örök élet9 reménysége. Mert nem bolt,
hanem élő Idvezitőben hiszünk, a9 ki az
Istennél örökkén él, 's a9 kinél mi is
élni fogunk, Jel 1, 18. Meghaltam va-
la, és én élek mind örökkön örökkén.
Jan. 14, 19. Látni fogtok, mert én élek,
és ti éltek.

•) Ide tartoznak a' következendő énekek: Jézus, buegó
tisztelettel. Jézus, mennyei vezérem,' Járulj hiv Ke-
resztyénség.
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