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J Ó O L V A S 0 ! 

Veled tsak három szókat szóllok : 

két első kérdései ezen Ki,?-Köny-
vet skének, nintsen á! T. T. Super-
ville Dániel Ur munkdtskájdban, 

" '  de én szükségesnek ítélvén  oda tettem  : 

ellenben a mit kellet,  belőle ki~hagy-
tam; mert Ö másutt  írt,  én pedig itt 

fordítottam. 

2. Tapasztaltam  azt, hogy a mi 
gyermekeink, kiváltképpen a' Falusi 
Oskolákból, tsak azokkal a' könyörgé-
sekkel jönnek-ki, az ojtor nyelére, az 
eke szarvára, és a gu'salyra,  á mellye-
ket az oskolákban tanúlásokhoz képest 
tanultak;  és így azt kérik mikor cC föl-
det mivelik, fonnak  és varnak, cC mit 
kértek mikor tanultak,  azért ollyan 
reggeli és estéli  könyörgéseket tettem 

. e kis könyv végére, á mellyeket min-
den állapotban. Lévő ember és aszszouy t 
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férjfi  és leány - gyermek , mindenkor 
el'  mondhat. Tettem  oda ollyan kö-
nyörgéseket-is, a' mellyekkel kell kö* 
nyörgeni, mikor URi  Szent  Vatsorával 
élünk. 

3. Ha rövidnek tetszik  ez a' Köny-
vetske, nyújtsa^meg az okos Tanító,  és 
az értelmes Atya és Anya, okos és ér* 
telmes magyarázás által.  Nem-is  lehet 
mindent,  még nagy könyvhen-is bé-fog* 
lalni, hogyfemmi  ki-ne maradjon belőle. 
Elég az, hogy ebben a kis könyvetské-
ben fel-találtatik  a Keresztyén  Vallás 
igazságainak és Kötelességeimek  Sum-
mája ; és én ezt fordítottam  leg-inkább 
á Falusi  Oskolákban tanuló Férjfi  és 
Leány gyermekek hasznára, és azon 
igyekeztem, hogy rövid lévén, óltsóbb 
légyen, és á szegény ember-is meg-sze» 
rezhejfe  gyermekeinek hasznára. 

Légyen néked»is Jó  Olvasó! 
Kegyelem,  Áldás, és Békesség az 
ISTENtÖl. 

ELSŐ 



E L S Ő SZAKASZ. 
K É R D É S : 

JMitsoda  a Vallás  közönségesen ? 

F E L E L E T : 

AZ a* kötelesség, a melly seere'nt az 
ember tartozik az Iflent  meg-esmérni, 

és néki úgy szolgálni, a mint az ő töké-
letességeivel , és az ember' természetével 
meg-egyez; és az által a* maga örök bói-
dogságát munkálkodni. 
R. Köteles-e  az ember az Tsten  eránt valé 

Vallásra  ? 
F. Minthogy nem tsak tertbÓl, hanem 

halhatatlan okos Lélekból-is áll, köteles; 
mert az Isten az ő teremtője és meg-tartója, 
és a' maga boldogságát nem mástól, hanem 
áz Istentől várhatja. 
K. Mellyik  a' leg elst Igazság  a Vallásban  ? 

- F. Ez, hogy vagyon Isten. 
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K.  Mitsoda  az Isten? 
F. Az Isten végetlen és leg-tökélletesebb 

Leiek, és minden dolgoknaü leg-nagyobb 
URa. 

K. Lehet -é az Istent  látni? 
F. Nem. Soha senki sem látta az Istent 

Ján.  i .• i8. 

K. Honnét  tudod  hát hogy vagyon Ifién  ? 
F. Tudom az embereknek meg-egyezé-

séből; mert nints olly durva Nemzetség, 
a' melly valami Istent ne esmérne: tudom 
Lelkem esméreténck érzéséből, tudom a' 
józan okosságból, és a' Szent írásból, 

K. Mellyik  az Istennek  igaz esmérete? 
F. Az a' melly minket vezet az ő ditsóít-

tetésére, és a* néki való szolgálatra. 

K.  Mellyik  a* második Igazság,  a' mellyen 
fundáltatik  a' Vallás  ? 

F. A' Léleknek halhatatlansága. 
K. Mit  értejsz  te azon ? 

F. Azt, hogy a' Lélek meg-nem hal a' 
testel, hanem meg-marad mind örökké, 
hogy bóldog, vagy bóldogtalan légyen, a 
szer ént a' mint élt ez életben. 

K.  Vagyon.  c több e Vallásnál  e" Világ-
ban ? 

F. Igen-is mert nem mindenek egy for-
mán esmérik és tisztelik az Istent. 

> ' K.  Mel-



K. Melly  eh a leg-fobb  Vallások  e" Világon  fi 
F. A' Pogányoké, a' Sidóké, a* Törö-

köké, és a Keresztyéneké. 
K. Egy formán  jók-é ezek a Vallások  ? 

F. Nem; mert a' Keresztyén Vallás Ieg-
tökélIetesebbeH meg-tanít minket az Isten-
nek ditsőitésére, a' mi meg-szenteltetésünk-
re, és az idvezülhetésnek módjára. 
K. Mitsoda  a Keresztyén  Vallás. 

F. Annak az Istennek igaz esmérete és 
a' néki való helyes szolgálát, a' ki magát 
az emberekkel a' maga fija  által meg-es-
me'rtette. 
K. Hol  találod-fel  ezt a' Keresztyén  Vallást? 

F. A' Szent könyvben, a' meilyet mi 
Bibliának vagy Szent írásnak mondunk? 

K.  Mi  d'  Biblia ? 

F. Az Isten Lelkétől diktáltatott írás , a 
melly minket az idvességre bőltsek-

ké tésze.n a' Jésus Kristusban való hit által. 
2 Tim.  3 : 15. 
K. Honnét  tudod  hogy ez a* könyv az Isten> 

tói  származott  ? 
F. Tudom a' minden Keresztyéneknek 

MÁSODIK SZAKASZ. 
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megjegyezéséből, a benne lévő jelekből, 
és annak munkásságából. 
R. Mellyek  a kiváltképpen való jelek a' Szent 

írásban, mtllyekból  tudod,  hogy az 
IJimtÓl  Jzárrnazott  ? 

F. Mind azok, a' mellyek az Ó és Üj 
Teíiamentomban bé-foglaltatnak;  a'jöven-
döléseknek bé-tellyesedések, a' méltóságos 
titkok, és annak a' Vallásnak betses és drága 
vólta, a' melly re minket tanít; mind azok 
nem mástól hanem az Iílentől származnak. 
K. Mellyek  azok a' munkásságok, a melly eket 

mi bennünk a Szent.írás  véghez viszen ? 
F. Az minket meg-világosít, meg-szentel. 

vígasztal, és bizonyosokká te'szen az örök 
élet felől. 
K. Hi/zed-é  hogy a' Szent  írás tökélletes  > 

F. Hiszem, hogy mind magában foglalja 
azt, mit hinni és tselekedni tartozunk az 
idvességre. 

K. Világa  s-é a Szent"  írás? 
F. Igen-is; úgy hogy minden okos és fi-

g^elmetes ember meg-tanűlhatja abból a üt, 
a mi szükséges az hitre és a' kegyességre. 
K. Köteles  minden ember olvasni és tanulni 

Szent-  írást. 
F. Igen-is : mert azt mondja a' Kriílus : 

Visgáljátok az írásokat; mert néktek azok-
ban örök életetek vagyon, és azok énróla n 
tesznek tanúbizonyságot. Jan.  5. 39. 



K.  Mit  kell tselekednii  hogy az ember jól 
olvassa és tanulja  a Szent  írást  ? 

F. Szeretni kell az igazságot, e's a' ke-
gyességet, e's kérni kell az Iítent, hogy a' 
maga Szent Lelke által minket segéljen. 

HARMADIK  SZAKASZ. 
K. Mit  kell nékünk tudni  az Istenról? 
F. LJogy ő természetében egy, a' ki bír 

O . minden tökéletességekkel: és hogy 
három személyek vágynák az egy Iíteni 
valóságban. 
K.  Hogy tudod  azt, hogy tsak egy Ifién 

légyen ? 
F. Mert tsak egy lehet a' leg-főbb  való-

ság, kettő, vagy három nem lehet: de azt 
mondja Szent Pál- is , hogy egy az Iílen. 
Éfés.  4." 6. -
K.  Mellyek  azok a' tökélléttességek,  d mellye-

ket a Szent-Írás  tulajdonit  a Istennek  ? 
F. Szentség, Mindenhatóság, Boltsesség, 

Jóság, Igazság, Mindentudóság 's a t. 
K. Honnét  tudod,  hogy három személyek 

vágynák ez egy IJienségben  ? 
F. Hárman vágynák a kik bizonyságot 

tesznek az égben, az Atya, az Ige, és a 
Szent Lélek, és ez három egy. i Ján.  y. 7. 
és a' Je'sus Kristus ezt mondotta: Mennyetek-
ei, tanítsatok minden népeket, meg-keresz-
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1.0 
telvén Atyának,  Fiúnak, és Szent Lélek-
nek nevében. Mát.  28: 19. 
K. Mellyik  az Istcnnek  első Munkája  ? 

F. £' világnak teremtetésé. . 
K. Mennyi  idő alatt  teremtette  az Isten  e 

Világot  ? 
F.gHat napok alatt. 

K. Ki  által teremtette? 
F. A' maga Fija, és Szent Lelke által. 

K.  Mellyek  az Istennek  leg-nemesebb terem-
tései? 

F. Az Angyalok , és az emberek. 
K.  Hány.féle  Angyalok vágynak? 

F. Két-félék:  Jók és gonoszok. 
K. Kitsodák  ű'  jó Angyalok? 

F. Azok, a'kik meg-maradtak az ő tisz-
taságokban , a' kik az Istennek királyi szé-
ke körül állanak , és az ő parancsolatit 
veghez viszik. r 

K  .Kitsodák  a gonosz Angyalok ? 
F. Az ördög, és az ő Angyali, a' kik 

meg-nem tartották az ö eredeteket, esa' 
üiket az Isten pokolra taszított. 
K. Vagyon  é az Ijiennek  gondja erre a'Vi. 

tagra, mellyet teremtett? 
F. Igen-is; ó tart minden dolgokat, azt 

o hatalmas beszéde által; 5 tart ő iga'zga 
minden teremtett állatokat és dolfokatz 
»gy h ° g y Semmi sem lész e' Világban a 
• akaratja nélkül. 6 

NE-



NEGYEDIK SZAKASZ. 
TAMllyik  napon teremtetett  az. ember ? 

J L m F. Az hatodikon. 
K. Ki  vólt az első emberi 

F. Ádám. 
K. Miből  formáltatott  Adám ? 

F. Teltből és Lélekből. 
K. Miből  lett  az ő teste? 

F. Főidből. 
K. Hát  a' Lelke abból lett-é? 

F. Nem; hanem az Isten adott az ő te-
ttébe élő és halhatatlan Lelket. 
K.  Ki  vólt az első Aszszony ? 

F. Éva , a' kit az Istwi formált  az Ádám' 
oldala tsontjából, midőn aludott. 
K.  Mitsoda  állapotban teremtette  az Isten 

e' két személyeket  ? 
F. Ártatlanságban és egyenességben; a' 

maga képére teremtette őket. 
K.  Miben  állott  az Ifién  képe Ó bennek? 

F. Az emberi Léleknek méltóságában, a* 
teremtett állatokon való uralkodásban, és 
kiváltképpen az igazságban és Szentségben. 
K.  Hová helyheztette  az Ifitn  Ádámot és 

Évát  ? 
F.  Az Éden kertben. 
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K.  Mitsoda  törvényt  adott  az. IJien  nékik ? 
F. Adta a' természet törvényét, és egy 

különös parantsolatot, a' mellyben tilalmaz-
za, hogy ne egyenek a' jónak és gonosz-
nak tudásának fajának  gyümőltséból. 

K. Nem  hágták é által ezt a' parantsolatot? 
F. Altal-hágták; mert a' Sátán el-tsabi-

totta Évát, Eva pedig Ádámot. 

K. Mi  vólt az 6 bűnöknek büntetése  ? 
F. Minden ö maradékaikkal együtt, fáj-

dalom, gyalázat, nyomorúság, átok, és 
halál alá vettettek. 

ÖTÖDIK SZAKASZ. 
K. Mitsoda  a* bun? 
F. Dün minden gondolat, beszéd és tse-

.D lekedet, a' melly az Iíten akaratjá-
val , és a nékünk adattatott törvényiéivel 
ellenkezik. J 

K. Bűnösök - é minden emberek? 
F.  Igen-is, mindjárt az ő fogantatások-

tol fogva:  mert bűnös vérből lesznek, és 
az ó gondolatjok mindenkor tsak gonosz. 

neveztetik  az a bűn, melly ben az 
emberekszülettetnek  ? 

F. Eredendő bűnnek mondatik; mert az 
wmdjart velünk kezdődik. 



K» fíái  az d" bún hogy neveztetik,  a* mellyel 
tselekeszúnk már az okossággal elven ? 

F. Tselekedet szerént való bűnnek; mert 
már mi azt tselekeszszük , gondolatinkkal, 
beszédinkkel, és külső magunk viselésével. 
K. Mit  édemel a' bűn ? 

F. Halált, a' bűnnek a' 'Sóldja a' halál. 
Búm. 6 : 2u 
K. Hahy féle  halál vagyon ? 

F. Három-féle:  lelki, testi, és örökké-
való halál. 
K. Mitsoda  a lelki halál? 

F. A' mi természetünknek belső romlott 
vólta, melly miatt meg-hóltak vagyunk a' 
bűnökben. Éfés.  2 : 5. 
F. Mitsoda  az tejii  halál? 

F. A' léleknek a tefiól  való el-válása. 
K.  Mitsoda  az örökké való halál'i 

F. Az a' büntetés, a' mellyet a' gono-
szok szenvednek pokolban. 
K. Alaja v agy na he az emberek vettetve  a* bün 

által ezen három rendbeli halaloknak ? 
F. Igen-is? 

K. De mellyik már ezek közzíil  tulajdonkép* 
pen a bűnnek büntetése  ? 

F. Az idő szerént és örökké-való halál 
egyetemben. 

K. Ho%y találhatunk  mi orvosságot a* bún 
és az halál ellen ? 

F. Az Istennek kegyelmében, a' mi Urunk 
Jésus Kristus által, a mi Meg-váitónk által. 
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HATODIK SZAKASZ. 
K. Melly  ik volt a leg - első ígéret  a' Meg-

váltó felől  ? 
F. A z a' mellyet tett az Isten Ádámnak 

A a'bűnben való esés után: az Asz-
szonyi állatunk magva meg-rontja a' kí-
gyónak feje't.  i Mós.  5 : 15-. 
K.  Kinek  újította-meg  az IJien  különösen ezt 

az ígéretet  ? 
F. Ábrahámnak, a' kinek azt mondotta: 

Te benned áldatnak-meg a' földnek  min-
den nemzetse'gei. 1 Mós.  32: 18. 
K. Hát  másoknak nem erősítette-meg  az IJien 

ezen ígéretét  az Ó Tefiamentomban  ? 
F. Meg-erősítette sokaknak, a' mellyet 

azért tselekedett, hogy azok hitekben és 
reménységekben erőssebbek légyenek. 
K. El jött-é  már a% Meg-váltó? 

F. Igen-is: minekutánna el-jött a' tellyes 
idő, el-küldötte az Isten a maga Fijáí , a 
ki AÍIzonyi állattól születtetett, és a' tör-
vény alá adta magát. Gát. 4: 4. 
K. Kitsoda  ez a Meg - váltó? 

F. A' Jésus Kristus az Istennek Fija, a'ki 
igaz Isten, és igaz ember egy személyben. 
K. Honnét  tudod  hogy a Jésus  Krijius  igaz 

IJien  ? 
F. Onnét, hogy a'Szent-Írás őtet nevezi 

Istennek, és néki tulajdonítja mind azokat a' 
mun-
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munkákat, tökélletességeket, és tisztele-
tet, a' mellyek egyedül az Iítenéi. 
K. Hát  kellé nékünk o benne hinni, ótet 

segítségül  hinni és imádni? 
F. Igen-is : a'kik tisztelik az Atyát, tisz-

teljék a' Fijűt-is. Ján.  5 : 13. 
K.  Ha a' Krijius  igaz Ifién,  hogy lehet 

egyszer'smind  igaz ember- is ? 
F. Úgy vagyon, a' ki Isten vólt öröktől 

fogva,  emberré lett, az időben a' mi id-
vességünkre. Az Ige tefié  lett és lakozott 
mi közöttünk. Ján.  1: 14. 
K. Miért  kellett  néki Istennek  és_ embernek 

lenni ? 
F. Azért, hogy mint ember meg-halhas 

son, és mint Isten az halált mcg-győzhesse 

HETEDIK SZAKASZ. 

K.  Hogy született  d Jésus  Kristus? 
F. Szent Lélektől fogantatott  és Szűz 

Máriától születtetett. 
K. Miért  kellett  a Jésus  Kristusnak  Szent 

Lélektől  fogantatni? 
F. Azért, hogy ne légyen részese az ere-
dendő bűnnek. 
K.  Meg - vólt - é az jövendóltetve  hogy a 

Me/siás  Szűztől  fog  J'zúlettetni? 
F. Igen-is; Ésaiás azt mondotta: ímé egy 

)( g Száz 



Szúz fogad  az ő méhében; és szül Fijat, 
és az neveztetik Immánuelnek, az az, mi 
vélünk Isten. Éfa.  i: -14. 
K. Hol  született  az ÚR  Jésus  Kristus  ? 

F. Bethlehemben egy Istálóban. 
K. Kik  mentek a szűletett  Jésus  imádására? 

F. A' Pásztorok és a' Bőltsek. 
K. Mit  tészen ez a név Jcfus? 

F. Tészen Meg - szabadítót ? 
K.  Mit  jelent  ez a név Kristus  ? 

F. Istennek Kennettét. 
K.  Miért  adatott  ez a mi Meg-váltónknak? 

F. Azért; mert ő az, a' kit az Isten fel-
szentelt a' maga Lelke által, hogy lenne a' 
mi közben - járónk. 
K. Kiket  szenteltekfel  és kiket kentek'  meg 

a törvény alatt? 
F. A' Királyokat,  Papokat, és Prófétákat. 

K. Hát  CL  Jésus  Prófétánk  - é nékünk? 
F. Igen-is: Ő az, a' ki felől  azt ígérte 

Móses: Prófétát  támaszt az Isten tinéktek, 
naint engemet, azt halgassátok. i>. Mós. 
18: 15. 
K. Mit  tselekedett  á1 Jésus  mint a' mi Pró-

fétánk  ? 
F. Tanított minket az Isten' akaratjára, 

jövendőket mondott , és a' maga tudo-
mányját tsuda-tételei és halála által meg-
erősítette. 

' K. Hol 



K.  Hol  vagyonszóa'  Krifiúsnak  Papságáról? 
F. A' CX-dik Sóltároan: Meg-esküdt az 

UR, és meg-nem változtatja: Te vagy örök-
ké vaió Pap Melkisédeknek rendi szere'nt. 
K.  Mit  tselekedett  a JéJus  Krtfius  mint a' 

mi Ppunk? 
F. M'eg-áídozta magát mi érettünk a' 

keresztfán,  azután bé-ment az egekben, 
hogy ott mi érettünk esedezzen, és onnét 
áídja-meg a' maga Ekklésiáját. 
K. Hol  vagyon orréi emlékezet,  hogy a' Kri-

fius  Királynők  kenettetett  válna ? 
F. A' 11-dik 'Sóltárban: Fel-kentem az 

én Kiráiycmat a' Sionon, az én szentsé-
gemnek hegyén. 
K. Mellyek  az Ő Királyi  tselekedetei  ? 

F. Ezek: hogy a'maga Ekklésiáját meg-
fundálta,  és meg-erősítette, azt igazgatja és 
meg-tai tja, megbünteti a' maga ellenségeit, 
és e.-jő; hogy meg-ítéljen fhinden  embereket. 

N Y O L T Z A D I K  SZAKASZ. 

K.  Mire  kell nékünk közönségesen figyelmet" 
nünk a Jefus  Kristus  életében í 

F. \ z ő Sz. életére, méltóságos tudo-
í \ mányára, és az ő ditsőséges tsuda-

tételeirc. 
K.  Kötelesek  vagyunk-e' az Őszentségét  kö-

vetni? 
F. Igen-is: a ki azt mondja, hogy ő a' 

)( 9 Kri« 
t 



Kriltusban vagyon, ügy járjon mint ő járt. 
1 Ján.  2 : (). 
K.  Mire  tzélozott  a Kristusnak  minden tu-

dománya f 
F. Az Istennek ditsóségére y az emberek-

nek meg - szenteltetésekre , e's örök idves-
ségekre. 
K.  Hány állapotjairól  kell nékünk a* Kristus-

nak gondolkoznunk í 
F. Kettőről, az ő meg-aláztatásának, és 

feí-magasztaitatásának  állapotjáról. 
K. Hány részekre ojztoda  Krijius  meg-aláz• 

tatásának  allapotját  ? 
F. Hármakra, a'mellyek közzűl első az 

• szenvedése, második halála, harmadik 
el-temettetése. 
K. Miben  állott  d Kristusnak  Szenvedése ? 

F. Az öleikének gyötrelmeiben, teliének 
fájdalmaiban,  az emberektől való gyaláz-
tatásban , és a' törvénynek átkában. 
K.Miért  hólt meg d Kristus  inkább d Kereszt-

nek halaiával, mint más nemű halállal? 
F. Azért, hogy nékünk annyival inkább 

meg-mutassa, hogy azt az átkot ő szenved-
te-el, a'mellyet mi érdemiettünk; mert ez 
halál' neme különösen útalatos és áikozott 
vólt a' 'Sidók előtt. Meg-vagyon írva: Át-
kozott valaki fán  függ.  Gál. 3 : 13. • 
K. Miképpen  Jzenvedte  a Jxrifius  azt d ha-

lál nemét ? l 
F. Önként , ártatlanul, és békességes 

tűréssel. 



K.  Mint  kell nékünk tartanunk  a? Kristusnak 
ezen szenvedéseit  és halalát ? 

F. Mint tökélletes áldozatott, a'mellyel 
áldozott, hogy minket az Iliennel meg-bé-
ke'ltessen, és mint a' mi bűneinknek bünte-
t eset, a' mellyet mi érettünk szenvedett. 
K.  Minthogy  a Kristus  meg-hált mi érettünk, 

mit kell nékünk tselekednünk ? 
F. Gyűlölnünk kell a' bűnöket, tsudál-

nunk keli az Atya és Fijú Istennek erántunk 
való jóságát; szeretnünk és követnünk kell 
3l Jésust, a' ki magát adta mi érettünk. 
K.  Hasznos  - é ezt tudniy  hogy a' Krijius 

el temettetett  a' koporsóban ? 
F. Igen-is; mert abból tudjuk, hogy 

ö bizonnyal meg-hólt, és azután igazán 
fel-támadott, 

XI. SZAKASZ. 
K.  Hány részei vágynák a' Kristus  fel-ma. 

gasztaltatásának  ? 
F. LJárora: az ő fel-támadása,  mennyben 

F I való menetele; ás az Atyának jobb-
jára való ülése. 
K.  Szükséges é azt tudni,  hogy c? Kristus 

fel-támadott  az halálból ? 
F. Igen-is; mert az fundamentoma  a mi 

hitünknek és vallásunknak. 
K. Honnét  tudod,  hogy a Kristus  bizonnyal 

fel  - támadott  ? 
)( F. Az 



F. Az Apostolok' tanúbizonyság-tételek-
ből, a' kik az iszonyú szenvedéseikkel és 
gyalázatos haiálokkal-is megerősítették. 
K.  Miért  kellett  a Kristusríak  fel-támadni? 

F. Hogy meg-erősstses a'maga tudomány-
nyát, hogy meg-mutassa, hogy az ő Isten-
nek Fija, hogy mi bennünk hitet és remény-
séget támaszszon a mi jövendőbéli fel-tá-
madásunk felől. 
K.  A' földön  maradott  - é d Kristus? 

F. Nem, hanem fel-támadása  után negy-
ven napokkal fel-ment  az egekben az Apostolok láttára. 

K. Miért  ment fel  az egekben? 
F. Azért, hogy mint Papunk ott esedez-

zen érettünk, es hogy mint Királyunk ural-
kodjon minden dolgokon. 
K. Mit  tészen az d mit mondunk az Apofioli 

Hit"  formájában  : Ül a' mindenható Isten-
nek jobbján? 

F. Azt tészi, hogy az Atya Isten őt̂ t igen 
fel-magasztalta,  minta'mi közben járónkat, 
és adott néki olly méltóságot, hogy t Vi-
lágot és az Ekklésiát igazgassa. 
K. Ay Jésus  Kristusnak  az égben kell é mind 

örökké maradni? 
F. Nem; mert el-jő az utolsó napon, hogy 

meg-ítélje mind az élőket, mind a' meg-
holtakat. 
K. Hat  leszsz-é utolsó ítélet  ? 

F. Az a tui keresztyén hitünknek egy fun-
da-
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damentomos Tzikkelye. Az Isten rendelt egy 
napot, a' mellven meg-itc'li e' világot a' Férj-
fia  által a' kit arra rendelt. 2sel. 1.7.* 31. 
K. Mit  érteszsz  az élőkön és meg- hóltakon, a 

kiket az ÚR  meg fog  ítélni? 
F. Ertek közönségesen minden embere-

ket, mind azokat, a' kik még akkor élnek, 
mind azokat a' kik meg-hóitak, és fel-tá-
masztatnak. 
K. Hogy fogja  azokat meg-itélni? 

F. Kit kit a' maga tselekedete szerént. 
K.  Mitsoda  külömbség leszsz akkor a jék is 

gonoszok között? 
F. Az igazak el-mennek az örök életre ; 

a gonoszok pedig az örök büntetésekre. 
K. Mit  kell nékünk tstlekedni  erre az utóisi 

ítéletre  nézve? 
F. Úgy éljünk, hogy azok között lehes-

sünk, a' kiket az ÚR jobb keze felől  fog 
állítani; és a' Mennyei Paraditsomba magá-
val bé- fog  vinni. 

TIZEDIK SZAKASZ. 

K.  Szükséges é hinni a Szent  Lélekben í 
F. Igen-is:.mert meg-k«resztelt«ttttnk az 0 

1 nevében 
K. Mitsoda  a* Szent  Lelek? 

F. Isteni személy, külömbözö az Atyától 
«s a' Fiától, a' ki származik mind kettőtől. 

)( U K. Hon. 



K. Honnét  tudod,  hogy a Sz. Lélek Istení 
Személy légyen ? 

F. Onnét, hogy az Isteni munkák és tö-
kélietességek néki tulajdoníttatnak a' Szent 
írásban., és mi mondattatunk az Isten'Tem-
plomának, a'kikben a'Szent Lélek lakozik. 
i Kór.  3 16. 
K. Honnét  tudod,,  hogy d Szent  Lélek hü-

lömbözo személy légyen az Atyától  és 
a Fijútól  ? 

F. Mert különösen vagyon róla emléke-
zet, mind a' Kristus meg-szenteltetésének 
históriájában, mint a' mi meg-keresztelte-
tésünknek formájában,  mint más sok he-
lyeken. 
K.  Melly  eh a Szent  Lélek'  ajándékai? 

F. Azok két félék,  va^y rend-kivűl va-
lók, minéműek voltak a' tsuda-tételek a' 
Keresztyénségnek elein , vagy rend szerént 
valók a' mellyek vágynák és lésznek az 
Ekkle'siában. 
K. Mellyeh  a Szent  Léleknek rend yzeréní 

való ajándékai? 
F. Azok, a' melly eket gyakorol a' válasz-

tattaknak meg-téritésében; illyenek a' bű-, 
nön való bánat, az hit, a' meg-szenteltetés 
á' reménység, az öröm, a' békesség, és az 
idvesség felől  való bizodalom ? 
K. Hát  az ember nem hihet, és nem térhet-

meg magától és d maga ereje által? 
F. Nem ; mert a' bűnben való esés után 

szükségünk vagyon a' Szent Lélek' kegyei-
mé-
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mére, hogy be'-végyük az Isten" beszédét, 
és engedelmeskedjünk az ő parantsolatinak. 
K. Mitsoda  az Ekklésia? 

F. Az az Híveknek Társasága, a Kik 
hisznek az ÚR Jésus Kristusban. 
K. Kitsoda  a közönséges Ekklésiának feje? 

F. A' mi Urunk Jésus Kristus, a' kit az 
Isten tett mindenek felett  az Ekklésiénak 

fejévé.  Éfés.  li a. 

XI. SZAKASZ. 
K.  Mellyek  azok a kiváltképpen való ke-

gy elmek, a melly eket az Isten  i^ért 
d rnaga Ekklésiájának ? 

F. A ' bűnöknek botsánatja, a testnek 
í \ fel-támadása  és az örök élet. 

K.  Mitsoda  a bűnöknek botsánatja  ? 
F. Az az engedelem, a mellyel vagyon 

az Isten a Jésusnak szerelméért, Mind a-
zokhoz a bűnösökhöz, a kik hisznek és 
meg - térnek. 
K. Ki  botsát  ja- meg a' bűnöket? 

F. Az Isten. Kitsoda botsáthatja - meg 
a' bűnöket, hanem tsak egyedül az Isten. 
Márk.  2:7. 
K.  Meg botsátván  az IJien  a bűnöket, ád-é 

nékünk just az örök élethez ? 
F. Igen-is; és az az, a' mit nevezünk 

meg - igazításnak. ^ K . m 



K. Mi  annak fundamentoma  ? 
F. A' ini ÜRunk Jésus Kriííusnak érdeme. 

K.  Miképpen  teszszük azt magunkévá? 
F. Az hit által, a' mellyet követ'a' meg-

te're's. ° 

K. Mit  kíván az Isten  mitőlünk,  meg botsát-
ván a" mi bűneinket ? 

F. Hogy néki szolgáljunk szentségben és 
igazsagDan, életünknek minden napjaiban. 
K. Mit  értessz d testnek  fel-támadásán  ? 

F. Hogy a' mi testeink a' főidből  az utólsó 
napon fel-támadnak,  és egyesülnek azon lé-
lekkel, a' mellyel az életben eggyesíttettek. 
K.  Min  fundálod  ezt a" testnek  fel.  támadását? 

F. Az Istennek ígéretein, és igazságán, 
a már fel-támadott  embereknek példájo-
kon, és kiváltképpen a Kristusnak fel-tá-
madásán. 
K. Fel-támadnak-é  minden holtak? 

F. Igen-is. A' kik jót tselekedtenek fel-
támadnak az életnek fel-támadására  ; a'kik 
gonoszt tselekedtek, fel-támadnak  a' kár-
hozatra. Ján.  é : 29. 

K. Ezzel  d testtel  támadnak-éfel:  a' mellyel 
most bírunk ? 

F. Ezzel a' testtel valóságra nézve: d« 
a minémőségei meg-fognak  változtattatni. 

K.  Mitsoda  az örök élet? 
F. Az a' tökélletes boldogság, a' mellyel 

él-



eluek az Hívek, mind lelkiekre, mind tes-
tiekre ne'zve az e'gben. 
K. Ki  érdemiette  és igérte ezt minékünk? 

P. A'Jésus Kristus, a'ki halált szenvedett, 
hogy azt nékünk megszerezhesse, és a'ki 
az életet és halhatatlanságot világosságra 
hozta az fivangyéliom  által. a. 2im. i; i0. 
K. ígérhetik'é  minden emberek magoknak 

azt az örök életet? 
F. Nem, hanem tsak azok a' kik tsele-

keszik az Istennek akaratját, a Kristus tsak 
azoknak érdemiette az idvesse'get, a kik 
néki engedelmeskednek. 'Síd..  5: 
K. Mitsodás  állapotjak  lejsz d hitetleneknek 

az utolsó itélet  utan ! 
F. El - mennek az örök veszedelemre. 

Mát.  25 : 46. 

XII. SZAKASZ. 
r 

K.  Melly  eh azok d kötelességck d melly eket 
a Vallás  mcg-hiván mi tó lünk '! 

F. \ zok két félék:  közönségesek, és fcü-
i l lönösek. 

K. Mellyekd  közönségesek d melly eket az 
IJien  parantsol minékünk ? 

F. Azokat őt részekre lehel osztanunk: 
az Hit, a' meg-tére's, az engedelmesség, a' 
könyörgés, és az háládatosság. 

X 13 ° K. Mi 
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K.  Mitsoda  az hit a Vallás  dolgában ? 
F. A' ki-jelentett igazság felől  való raeg-

győzettete's, a'melly fundáltatik  az Istennek 
tanú bizonyság tételen, a'ki nem hazudhat, 
és minket meg-nem tsalhat. 
K.  Mitsoda  az idvezítö  hit különösen ? 

F. Az a* felől  való erős meg-győzettetés, 
hogy a'Jésus Kristus el-jött e'világra, hogy 
minket idvezítsen, r, i. hogy mi hidjünk o 
benne, bűneinket meg-bánjuk, és az ő ér-
deméhez és kegyelméhez folyamodjunk. 
K, Mellyek  igaz jelei ez hitnek ? 

F. Az újjá szüktés , és a' szent élet. 
K. Miképpen  támad mi bennünk az igaz hit? 

F. Az Isten' beszéde és az az ő Szent 
Lelkének kegyelme által. 
K.  Mitsoda  cí'  meg-térés ? 

^ F. A' mi bűneinket való szívbéli bánat, 
a' melly arra indít, hogy azokat el-hagy-
juk, és jövendőben szentül éljünk. 
K. Hány része vagyon az igaz meg-térésnek? 

F. Kettő; a' bűnöktől való meg-szűnés 
e s a . Í ó s á £ o s tselekedetnek gyakorlása. 
Szűnjetek-meg a' gonosztól, és tanúljatok 
jót tselekedni. Éfa.  i : l ó , 17. 
K. Mit  kell hát az embernek tselekedni,  hogy 

igazán meg • térjen ? 
F. Meg-kell a' bűnöket esmérni, azokon 

szomorkodni, az Istennek mcg-vallani, ts 
azokat valójában el-hagyni. 



K. Szükséges-e minék&nk az IJiennek  kegyel-
me az igaz meg - térésre. 

F. lgen-is; azt kell mondanunk Szent 
Dáviddal: óh Isten teremts bennem tiszta 
szívet, és az erős lelket újítsd-meg én 
bennem. 'Sóit.  51: 12. 

K.  Mire  köteles a meg tért  hívó ember ? 

F. Az Iítenhez való engedelmességre, és 
a' jóságos tselekedeteknek gyakorlására. 

K. Mit  értejjz  d jóságos tselekedeteken? 

F. Mind azokat a'gondolatait, beszédeit 
és tselekedeteit az embereknek, a' inellyek 
az Isten' akaratjával meg-egyeznek. 

K. Mikor  jók a' mi tselekedeteink  ? 
F. Akkor mikor az Isten'beszéde szeréat 

lésznek, és aa ő ditsőségére tzéloznak. 

K. Mellyek  a' rojjz  tselekedetek  ? 
F. Azok, a'mellyekellenkeznek a'lelki— 

esmérettel, az Isten törvénnyévei és az ő 
ditsőségével. 

K. Szükséges-é jót tselekedni? 
F. Igen-is: mert az Isten parantsoljaj a? 

jó tselekedetek útja az idvességnek , és jele 
az igaz hitnek. Azok az Isten' ditsőségér* 
és a' mi felebarátunk'  építtetésére valók; 
és az utolsó napon meg-fizet  az Ilten' ki-
nek-kinek az ő tselekedete szerént. 

K.  Szűk-



K.  Szükséges- é minékünk az Ijlennek  ke-
gyeimé a jóságos tielekedcteknek  gya-
korlasura ? 

F. ígen-is. Az Isten m , a* ki azt tsde-
krszi mi bennünk, hogy mind akarjuk, mind 
véghez vigyük a' jót. Fii.  2: 13. 
K. A' mi jó tselekedeteink  töksttctesek  é? 

F. Nem; mert mindenkor vagyon mi 
bennünk bűn, ésa'leg-jobb tselekedeteink-
ben-is hiba vagyon. 

XIÍI. SZAKASZ. 

K. Mellyek  a' Kerrsztyén  Vallásnak  különös 
kötelességei?  j 

F. \ z Isten eránt való kegyesség; feie-
i l barátink eránt való Igazság, és sze-

retet, és a' magunk eránt való mértékle-
tesség. 
K.  Idol  találjuk-fel  a' mi Ifi  énünk és fele-

barátink tránt  való kötele/ségeinknek 
Summáját  ? 

F. Az Isten' törvényében, a' mellyet Tíz-
parantsolatnak nevezünk. 
K.  tíoi  osztatnak-el  azok abban a törvényben? 

F. Az Isten maga el-osztotta két táblákra , 
a' mellyek közzül az elsőbbön vagyon az 
Isten eraut, az utólsóbbon pedig felebarátink 
eiánt való kötelességünk. 



K.  Mit  tilt  az első Parantsolatban? 

F. Hogy egynél több Istent ne tartsunk, 
és ne tiszteljünk. 
K. Mit  tilt  a másodikban? 

F. Hogy az Istent semmi képpel ki ne 
formáljuk,  sem a teremtett állatokat és dol-
gokat ki ne fessük  a végre, hogy azokat 
vallásbéli tisztelettel tiszteljük. 
K.  Mit  tiit-rneg  a harmadik Parantsolat? 

F. Hogy az Isten' nevét fel-ne  végyü't a~2 
hamis esküvésben, káromkodásban, átko-
zódásban, és szükségtelen esküvésben. 
K. Mit  kíván tőlünk a negyedik Parantsolat? 

F. Hogy a' mi rend-szerént való mun-
káinkat abban hagyjuk', hogy az Istennek 
egy napot szenteljünk, a' Szent Gyűlések, 
az imádság, és az Isten beszédének olva-
sása és hallgatása által. 
K. Mellyik  a' nyugodalomnak napja? 

F. A' 'Sidóknak vólt a' Szombat; né-
künk pedig Keresztyéneknek  UH napja, 
vagy a* Vasárnap. * V 
K. Mit  kivan tőlünk az ötödik Parantsolat? 

F. Hogy szeressük és tiszteljük a' mi 
Atyáinkat,  Anyáinkat,  és minden nálunknál 
fellyebb  valókat. 
K. Mit  tilt  az hatodik Parantsolat? 

F. A' gyilkosságot, gyűlölséget, haragot, 
és a' boszszú-áüásaak kívánságát. 



K.  Mit  kárhoztat  IJien  d hetedik Farait' 
tso'atban  ? 

F. Az házasság rontást, paráznaságot,-
és mind azt, valami erre a'biíare szolgál. 
K. Mit  tilt-meg  d nyóltzadikban? 

F. A' lopást, és minden gonosz módo-
kat, a'meliyeken a' mások javát el-veszik. 
K. Mit  tilalmaz  Isten  a' kilentzedik  Faran-

tsolatban  ? 
F. Az hamis tanű-bizonyság-tételt, az 

hamis vádolást, és az hazQgságot.* 
K.  Mi  foglaltatik  a tizedik  Farantso  latban? 

F. Tiltatik abban a' belső kívánság, 
mind azok eránt, a' mellyekkel bír a' mi 
felebarátunk. 
K.  Mitsoda  közönséges tzélja  az IJien  tör-

vénnyének ? 
F. Hogy szeressük az Istent, és a' mi 

felebarátinkat. 
K. Hogy kell uékünk az IJlent  szeretni? 

F. Minden dolgok felett. 
, K.  Mitsoda  meg esmértető  jele az IJien"sze-

retetének? 
F. Az Ö parantsolatihoz való engedel-

messég. 
K. Hogy kell szeretni  felebarátinkat? 

F. Úgy mint mi magunkat, 
K.  Mit  értesz a' te felebaráton? 

F. Minden embereket, még ellenségein-
ket- is, f 

K.  Hogy 



K. Hogy kell nékünk azokat szeretni? 
F. Tselekedettcl, és valósággal, i Ján. 

3 • «8. 
K. Mit  tészen az ? 

F. Azt: hogy a' mi szeretetünket tseleke-
dettel bizonyítsuk-meg : tanítsuk őket, en-
gedjünk-meg nekiek , jayainkból segítsük, 
és nyomorúságainkban vigasztaljuk. 

XIV. SZARASZ. 

K.  Mellyek  azok a' kiváltképpen való köte-
lességek, a' meltyekkel tartozunk  mi 
magunknak ? * 

F. T?' Világnak való ellen mondás, a/, alá-
J-J zatosság, a' mertékletelség, és a* 

nyorúságokban való békességes tűrés. 
K.  Mit  tészen e Világnak  ellene mondani? 

F. Annyit tészen, mint ellene mondani 
azoknak a' bűnöknek , és gyönyörűségek-
nek , a' mellyek uralkodnak e' Világban. 
K.  Mit  tészen még továbbá ? 

F. Annyit-is tészen, mint a' lelki és 
mennyei jókat e' Világnak minden javai-
nál fellyebb  betsűlni, és ezektől a' men-
nyeiekért meg-válni. 
K.  Mitsoda  az alázatosság ? 

F. Az ollyan jóságos tselekedet, a'mélly 
meg-tanít minket arra, hogy a' bennünk 
lévő kevélységet le-rontsuk ; magunkat ;az 

Isten és az emberek előtt meg-alázzuk, 
tud-



tudván a' mi semmiségünket, gyengeségün-
ket és a' romlottságunkat. 
K.  Mit  értefrsz  d mértéklctességen  ? 

F. Oiiyan jóságos tseiekedetet, a melly 
mérsékli a'mi gyönyörűségünket és a melly 
ei-távoziatja velünk á tisztátalanságot, és az 
ételben és italban való tobzódást. 
K.  Mitsoda  d békejséges tűrés ? 

F. Az a'léleknek tsendessége , a' melly 
azt tseiekeszi bennünk, hogy azokat a' gono-
szokat a' mellyeket az Isten reánk botsát, 
vagy az ördög és a' roszsz emberek által 
reánk botsáttat, zúgolódás nélkül el-szen-
vedjük. 
K.  Hát  fiasznosok-énékünk  d nyomorúságok ? 

F. Úgy vagyon; mert azok el-vonnak 
minket a' bűnöktől, azok esmértetik-meg 
vélünk e' Világnak hijában valóságát, és 
azok indítanak arra minket, hogy az Mén-
hez könyörgésüak által folyamodjunk. 
K.  A könyörgés szükséges kötele/ségünk-é  ? 

F. Igen-is, mert a Szent-Írásban nékünk 
parantsoltatik; az ollyan tisztelet, a' mel-
lyel az Mennek tartozunk, és ollyan mód, 
a' melly által minden szükséges jókat meg-
nyerhetünk. ° 

K. Kihez  nyújtod  d te könyörgésedet? 
F. Az Iítenhcz, a' ki azt mondotta: Hív} 

segítségül engemet, a' kimeg-láija a' szíve-
ket, és segíthet minket. 

K.  Ki 



K. Ki  nevében kell könyörgeni? 
F. A' Jésus Kristus' nevében és érdemé-

ben , a' ki azt mondotta: Valamit kértek 
az Atyától az én nevemben, meg-adja ti-
néktek. Ján.  16. 
Kr  Kikért  kell könyörgeni? 

F. Nem tsak magunkért, hanem minden 
emberekért-is, még a' mi ellenséginkért-is. 
K. Mitsoda  nyelven kell az Istennek  könyö-

rögni? 
F. Ollyan nyelven, a mellyet ért a kö-
nyörgő személy, és azok-is, a' kik véle 
könyörögnek. ^ 
K. Elég-é néhánykor tsakszívvel  könyörög-

ni, minden szó és hang nélkül ? 
F. Igen-is, mert az Isten tudja ami gon-

dolatinkat: de sokszor jó és szükséges szá-
jainkat-is meg-nyitni az Ilten' dítséretire. 
Azért mondotta Szent Dávid:. Hittem, azért 
szóllottam. 'Sóit.  n ó : 10. 

XV. SZAKASZ. 
K. Hagyott-é  nékünk a Jésus  formául  vala-

melly tökélletes  imádságot  ? 
F. Tgen-is, a' mellyet mi nevezünk Uri 

1°Imádságnak , vagy az ÚR imádsá-
gának. „ 

K, Hogy 



K. Hogy kezdődik  az? 
F. filyen  elől-járó beszéddel: Mi Atyánk! 

ki vagy a'mennyekben. 
Lí. Miért  nevezed te az Istent  Atyádnak? 

F. Hogy meg-bizonyítsam az ő benne 
valö bizodalmasat, és az erántam való 
szeretetre indítsam. 
K. Miképpen  Atyád néked az Isten  ? 

F. A' teremtésre, újjá-születésre, és a 
Jesus Kristusban fijúvá  való fógadtatásra 
hézve. 
K. Miért  mondod azt: Ki  vagy a" men. 

nyékben ? 
F- Hogy jelentsem, hogy az Istent illen-

dokeppen tisztelem, és szívemet e főidtől 
el-vonván az Istenhez az égre fel-emelem. 
K.  Hány kérések vágynák az Úri  Imád' 

ságban ? 
F.  Hát; mellyek közzül az három elsőb-

bek néznek kiváltképpen az Isten' dítsősé-
gére , az három utolsóbbak pedig a' mi 
hasznunkra. 
K. Mit  értejjz  te akkor, mikor azt mondod: 

Szenteltejfék  - meg a' te neved? 
F. Akkor azt kívánom, hogy az Isten 

esmértessék - meg, és tiszteltessék - meg , 
minden emberektől; kiváltképpen pedig 
én tőlem-is. -
K.  Mitsoda  értelme a' második teresnek, a' 

melly így vagyon : Jöjjön  • el a te Or-
szágod? 

F. Mi-



F. Mikor azt mondjuk, akkor azt kér-
jük, hogy az Isten terjeszsze - el a' maga 
Evangyéliómát' az egész földön  , a' maga 
kegyelmét állítsa-fel  a' mi szíveinkben, és 
hogy a' Jésus Kristus jőjjön-el a' ditsőség-
nek -Országával , azt fel-állítani. 
K. Mit  tészen ez : Légyen-meg a' te akaratod^ 

mint a Mennyben,  úgy itt  e' földön  is ? 
F. Abban azt kérjük kiváltképpen, hogy 

adja az Isten minékünk és minden emberek-
nek azt a' kegyelmet, hogy az ő paran-
tsolatinak engedelmeskedjünk , és ollyan 
forrósággal  tselekedjük az ó akarattyát, 
mint az Angyalok tselekeszik , a' kik az 
égben vagynakr 
K. Mit  értesz d mindennapi kenyerén ? 

F. Mind azt, valami szükséges minden 
nap a' mi fenn-tartásunkra. 
K. Miért  kéred azt mára ? 

F. Azért, hogy elégedjünk-meg a' jelen-
valókkal, és távoztassuk - el , a' követke-
zendő idő eránt való rend kívül való szor-
galmatosságot. 
K. Miért  kéred azt az Ifi  éntől? 

F. Azért; mert minden ő áidásából jő. 
K. Minden  emberek kötelesek é ezt mondani: 

Botsásd meg a' mi bűneinket ? 
F. Igen-is, mert minden emberek bűnö-

sök , és még az Hívekben-is vagyon a' 
romlotságnak maradványa. 

K. Hogy 
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K. Hogy botsát-meg  az Isten  minékünk ? 
F. Jsgésaszen, ingyen, igazán, a\ Jésus 

Kriíiusnak szeretete'ért. 
K.  Mit  kell tselekednünk a' magunk részéről 

hogy meg nyerjük ezt d bűn botsánatót  ? 
F. Szükség hinnünk, bűneinken bánkód-

nunk, és felebarátainknak  meg-botsáta-
nunk, minden ellenünk tett vétségeiket. 
K.  Hány féle  a' kísértet  ? 

F. Két féle;  vagy ollyan a'mellyel pró-
báltatunk, vagy ollyan a mellyel el-tsá-
bíttatunk. 
K. Mit  kérünk az hatodik kérésben a'próbáló 

kísértét  re nézve ? 
F. ríogy az Isten őrizzen-meg az igen 

nagy próbáktól, és ne engedje, hogy el-
lankadjunk azok alatt, a ineliyeket. reánk 
botsát. 
K. Kitol  Jzármaznak  d rosz kísértetek. 

F. Áz Ördögtől, e' Világtól, és Ma-
gunktól. 
K. Miképen  viszen minket az Isten  a kí-

sértetbe  ? 
F. Nem úgy, hogy ő vinne minket a'bű-

nökre tsak leg - kissebb módon-is; hanem 
meg-engedi, hogy a' kísértetek rajtunk meg-
essenek, és hogy azok alatt el-lankadjunk. 
K. Mit  kérünk az el tsábitó  kísértetre  nézve? 

F. Hogy azlíien' ne engedje., hogy igen 
ki-tétessünk az Ördög, e' Világ, és a' testkí-
se'rteteinek; hanem szabadítson - meg ama' 

^ go-



gonosztól, az az a' Sátántól, és erősítsen*-
meg a' maga Igéje és Szent Lelke által, 
hogy ellent állhassunk az ő minden intsel-
kedeseinek. 

K.  Hogy végezed a te Imádságodat  ? 
F. Meg-esmérem és meg-vaiiom, hogy 

az Iítené az Ország, az Hatalom, és a' 
DitsÖség. 

K.  Mit  tészen ez d szá Ámen. 
u g y legyen. 

Elég - e az Istennek  imádkozni? 
JÍZz F. Nem; hanem hálákat-is kell adni. 
K.  Mitsodá  a fiálá-adás? 

F. Az Iílen jó-téteményeinek eleven ér-
zése ; a melly arra indít, hogy az Iftent 
ditsöitstik gondolatinkkal, besze'dinkkel ; 
és tselekedetinkkel. 
K. Mitsoda  kötelejse'giink  vágjon még eze-

ken kivúl a Vallásban  ? 
F. Ez hogy a' Sákramentomokkal e'ljünk. 

K.  Mitsoda  <2' Sakramentom? 
F. Ollyan Vallásbe'Ii tzeremónia, a'mel-

lyel az Iftentj-endelt  a' végre, hogy az 
alatt a' maga lelki kegyelmeit jelentse, és 
légyen az ő szövetse'gének petsétje. 

XVI. SZAKASZ 



K. Mellyek  váltak az O Tejtamentomi  Sá* 
kramentomok ? 

F. A' környül metélkedés és az Húsvéti 
Bárány. 
K.  Kit  metéltek  környúl ? 

F. M nden férjfi  gyermekeket nyóltzad 
nappal születések után. 
K. Mire  való vólt  a' kör nyúl - metélkedés  ? 

F. Hogy meg-kstlömböztessék az Ábra-
hám' nemzetsége más népektől, és meg-
petsételtessék az a' szövetség, a' mellyet 
az Isten kötött ő véle , és meg-erősíttetnék 
a' Messiás felől  tétettetett ígéret. 
K. Mit  jelentett  még az továbbá? 

F. Hogy a' régi Hívek tartoznak el-vágni 
és el-vetni a bűnöket, a' meg-térés , és a* 
meg-ígértetett Mei'siásban való hit által? 
K. Mi  vólt az Húsvéti  Bárány ? 

F. Egy Báránynak mcg-áldoztatása, a' 
mellyet meg-öltek, meg-sütöttek, és meg-
ettek az Egyiptomból való meg-szabadítta-
tásnak emlékezetére. 
K. Mit  jelentett  még az a' Bárány ? 

F. Az példája vólt az ÚR Jésus Kriíius-
nak, a' mi Húsvéti Bárányunknak, a'ki 
meg-áldoztatott mi érettünk. 
K. Mellyek  az új Tejtamentomi  Sikramen» 

tomok ? 
F. A' Keresztség és az ÚRnak SzentVa-

tsorája. 



K. Mitsoda  a' Keresztség. 
F. Az ollyan Tzeremónia , a mellyben 

az ember meg-mosattatik vízzel, Atyának, 
Fiúnak, és Szent Léleknek nevében. 
K. Honnan tudod,  hogy a' Kristus  szerzette 

a Kerejztsi'get  ? 
F. Szent Máté 28-dik részéből, az holott 

azt mondotta a Kristus az ő Tanítványai-
nak : Menjetek-el, tanítsatok minden*né-
peket, meg - keresztelvén őket Atyának, 
Fiúnak, és Szent Léleknek nevében. 
K. Mire  való a Keresztség  ? 

F. Jele és petsétje a' mi Keresztyéaség-
ben való bé-menetelünknek, és azoknak 
a' két kegyelembéli jótéteményeknek , a* 
mellyeket a' Kristus közöl mi velünk, a' 
mellyek a bűnöknek botsánatja, cs a' 
meg - szenteltetés. 
K. Hogy jelenti  a Keresztség  a' bűnüknek 

botsánatját  ? 
F. Úgy, hogy az ollyan kegyelem, a' 

mellyet a' Kristus ígért azoknak, a kik 
őtet bé-veszik és a' víz a' mellyel me^-
mosattatunk, jelenti a' Kristus' vérét, a' 
melly meg-tisztít minket minden mi bű-
neinkből. i Ján.  i : 7. 
K. Hogy jelenti  a' Sákramentom a mer. 

szenteltetést  ? 

Ugyan azon az okon: mert a' víz a' 
meiiyel meg-mosattattunk, jelenti a' Szent 

Lé-



Lélek kegyelmét, a' melly minket meg-
tisztít. 
K.  Kiket  kell meg - keresztelni? 

F. Mind azokat, a kik az Ekklésiának 
eggyességében állnak , már azok akár idős 
és fel-serdűlt  személyek légyenek, a'kik el-
hagynak valamelly nem igaz vallást;; akár 
kisdedek, a kik keresztyén szüléktől szü-
lettetnek. 
K. Minn  fundáltatik  a" kisdedeknek meg-ke-

reszteltetése? 
F. A' közönséges Ekklésiának régi szoká-

sán az Apofioloktól  fogva,  és azon judon, 
a' mellyel bírnak az llten szövetségének 
ígéretire nézve; mert ha részek' vagyon az 

Isten szövetségében, miért ne vehetnénk-el 
annak jelét és petsétjét? 
K. Mire  kötelez,  minket d* Keresztség? 

F. Arra, hogy a' Keresztyén Vallásban 
állhatatosak légyünk, és meg-tisztítsuk ma-
gunkat a léleknek és a teltnek minden 
motskaitól. 

XVII. SZAKASZ. 
K. Mitsoda  az ÚR  Vatsorája  ? 
F. \ z egy szent tzéremónia, mellyben a' 

JL\  Keresztyének eszik a' kenyeret, és 
iszszák a' bort a' [̂ristus halálának emlé-
kezetére , és annak jelentésére, hogy ők kí-

*ván-



v&nnak részesi lenni a' Kristus meaved^sé-
nek érdemeinek. 
K. Honnét  tudód,  hopy a' Jésus  azért szer-

zette  az ÚR  fetsoráját  , hogy légyen 
az 6 halálának emlékezetére? 

F. Maga ezt mondotta, mikor azt szer-
zette: Ezt tselekedje'tek az én emlékeze-
temre. Luk. 32. Valamennyiszer eszitek a* 
kenyeret, és isztok ebből a' pohárból; az 
ÜRnak halálát hirdessétek míglen el-jö-
ve'nd. 

K.  Mitsoda  hajonlato/ság  vagyon a kenyér 
és a* bor K  és a Krijtus  tefie  ét vére 
között  ? 

F. A' kenyér és a' bor szolgálnak a* mi 
teltünknek táplálására; úgy a' Kristus 
telte és vére, az az: az ő halálának ereje 
és-haszna arra szolgál, hogy a' mi Lelkünk 
tápláltassék az örök életre. 
K, Miért  mondatik  a' kenyér és a' bor t£ Kri-

jlus tejlének es vérének. 
F. Azért: mert azoknak petsétjei és meg-

esmértető jelei. 
K. Miért  törettetik  meg a kenyér % és miért 

tóltetik  ki a bor ? 
F. Hogy jelentessék, hogy a' Kristns' teste 

meg-törettetett mi érettünk, és vére ki-onta-
tott a* mi bűneinknek botsánatjára. 
K.  Mit  jelent  az ÚR  Vatsorájával  élőknek 

cselekedete,  a' kik el-vej'zik  és meg-<iszik 
kenyeret , és meg-{J\szák  a' bort ? 

F. Azt 



F. Azt jelenti hogy mi magunkra ki-
vánnyuk alkalmaztatni a1 Kristus halálát, 
akarunk részt venni az ő érdemeiből, e's 
ő véle szoróssan egyesülni. 

K. Hogy egyesülünk mi d Jésus  Krifiuffal? 
F. A' mi hitünk, és a' Szent Léleknek 

kegyelme által. 
K. Meg kell-é magunkat próbálnunk, minek-

előtte  az ÚR  Vatsorájával  élnénk ? 
F. Igen-is; azért mondja Szent Pál: Pró-

bálja -r meg minden ember önnön magát, 
mert a' ki méltatlanul eszik a' kenyérből, 
és iszik a' pohárból, ítéletet eszik és iszik 
magának, meg-nem betsűlvén az URnak 
testét és vérét. r Kór.  11 : 29. 
K. Miben  áll ez a' mi magunk meg-pró-

bálása ? 
F. Az igaz meg-visgálásában a' mi saí-

vünknek, és életünknek, t. i. ha vagyon-é 
hitünk? bűnön való bánatunk? szeretetünk? 
és más keresztyéni jóságos tseiekedetünk? 
és el-tökéllettük-é mi magunkban, hogy 
meg-maradjunk az hitben, és a' kegyes-
ségben ? 
K. Mit  kell az embernek tselekedni  akkor 

mikor éppen Uri  Vatsorával  él? 
F. Figyelmetesen kell gondolkodni a' 

Kristusnak háiáláról; tsudálni kell az ő sze-
retetét ; és meg-esmérvén azért hálákat kell 
adni. 



K.  Mit  kell tstlekedni  az ÚR  Vatsorájával 
való élés után ? 

F. Hálákat kell adni az Istennek, meg-
kell erősödni az ő szövetségében; mert 
meg-kell tartani a mit néki ígértünk, és 
naponként elébb keli menni a kegyes-
ségben. 
K. Kell  é arra igyekezned, hogy elébb menj• 

az esméretbtn  és a /zent  életben életed-
nek minden napjaiban ? 

F. Igen - is. Az Isten azt kívánnya, 
hogy minden nap nevekedjünk a kegye-
lemben és a' mi ÚRunk Jésus Kristusnak es-
méretében. Remény lem, hogy ő vélem 
ezt a kegyelmet közli, fóhászkodom  azért, 
és arra igyekezem tellyes szívem szerént. 
Úgy légyen, 

VÉGE. 

Reg-. 



Reggeli Könyörgés. 

irgalmas I S T E N ! könyörülő ke-
gyelmes Atyám az UR J É S U S 
Kriflusban!  hálákat adok néked tel-
lyes szívembcl, hogy a' múlt éjjel 
engemet a' te hatalmad által meg-
őriztél minden gonoszok ellen. Kér-
lek alázatofan,  légy mellettem e' mái 
napon-is a' te Oltalmaddal; Örizz-
meg engemet a' bűnben való esés-
től, és minden veszedelmektől. A* 
te jó Lelked járjon velem egy úton, 
és vezéreljen az egyenes ösvényen. 
Igazgattad elmémnek gondolatait ^ 

száj imnak szóllásait, és minden tse* 
lekedeteimet, hogy azok tzélozza-
nak egyedül a' te ditsősségedre, 
magam és felebarátim  hasznára és 

ö 
idveís égére, Ainen. 

Est-



F 
EJtvéli  Könyörgés. 

elséges ISTEN J álálak tégedet, 
hogy e' mai napon, mind Lelkemre, 
mind teílemre gondot vifeltél,  ós 
az eítvét érnem meg - engedted. 
Tudod URam! hogy e' napot fem 
tölthettem - el fok  vétkek nélkül: 
kérlek, hogy botsáíTad-ineg azokat 
a' Jésus tökélletes érdeméért. A' te 
kezedben ajánlom ez éjjel-is lelke-
met, teltemet, őrizz-meg mindéi 
veízedelerntöl engemet; Ha ez éjjel 
el-jösz Lelkemnek, meg-kérésére, a' 
te Szent Lelked által tisztíts meg 
minden bűnöktől engemet, és a' Jé-
fustól  készittetett ditsöségben vitesd 
be Szent Angyalaid által Lelkemet. 
Ha pedig »' te jó tetszéfedből  az hói-
napi napot-is el-érem; virrasz-fel 
jó egeí'ségben és békességben, hogy 
akkoron-is tégedet dítsérjeiek, és hi-
vatalom szerent való dolgaimat ll-

g y e m , 



gyem, a' te ditsöségedre, magam, 
és mások hasznára, és épületére. 

ÚR  Vatsordja  előtt  való 
Kö  11y ö rg e's. 

ISTENem! ímé hivsz engemet a' te 
Sz. Vatsorádra; el is megyek: de 

kérlek tégedet, hogy tselekedd azt 
én velem; hogy az én Idvezítőmnek 
az UR Jésus Kristusnak drágalátos 
Szent teíle; melJy meg-törettetett, 
és az ő Sz. Vére, melly ki-ontatta-
tott, mutaffa-meg  az ő Isteni érejét 
én bennem, tselekedjed én bennem, 
hogy minthogy az én Jésusom magát 
én érettem adta, én-is magamat egé-

szen ö néki IzentelheíTem, hogy akár 
éljek, akár meg-haljak, mindenkor 
az övé legyek. Amen. 

Mikor  á kenyeret vészed. 

leletnek kenyere áldott Jésus! el-
vészem és meg-eszetn e' kenye-

ret, 



ret, és azzal szorossan eggyesülök: 
tselekedjed, hogy a' mint én azzal 
eggyesülök; úgy eggyesulheflek  te 
veled igaz hit által, és te tőled foha 
el-ne szakadjak. 

Mikor  a bort vészed. 

Teletnek kút-feje  ÚR Jésus Kriftus! 
adjad, hogy mikor e' bort meg-

iszom: akkor egyszersmind végyek 
részt a* te Szent Vérednek érdemé-
ben, a' melly az én büneimért-is 
ki-ontattatott. Ámen. 

ÚR  Vatsorája  után való 
Hála-  adás. 

Mgasztalom és ditsérem a' te ir-
galmafságodat  óh énlftenem! 

ezen szeretetedért, a'mellyel moll 
engemet szerettél, midőn engemet 
a' te szent asztalodhoz méltóztat-
tál. íiné háládatoíjágomnak jeléül, 

ne-
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néked adom egeszen hiagamat, de 
kérlek egyszersmind tégedet, hogy 
mind inkább-inkább szentelj-meg 
a' te Szent Lelked által engemet, 
hogy mind Lelkemben testemben 
ditsoítheflélek  tégedet, mind addig 

- míg el-jutok te hozzád az egekben, 
az holott a' már meg - bóldogúit 

szentekkel, mind örökké magasz-
talni fogom  szent Nevedet 

Á M E N . , 

ü 






