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ELÖLJÁRÓ
SZÜKSÉGES OKTATÁS,

1. Az ÁBÉCÉ az írástanulásnak csak leg
gyengébb és -elsőbb kezdeti, s majd csak 
gyermeki játéknak látszik, de azonban oly 
igen nagy mesterség fekszik alatta, bogy 
valamennyi szó, írás ez világon vagyon, mind 
csak ez egynéhány bötűkön fordul meg. Ilyen 
szabású LELKI ÁBÉCÉ lészen ez azoknak, 
az kik mennyei bölcseséget akarnak tanulni. 
Melyben a K é r d é s e k  és F e l e l e t e k  
mint megannyi bötűk, rövidek, könnyek, és 
sokaknak majd csak gyermeki dolognak tet
szenek, de aki kelleteképpen megtanulja, de
rekasan kezdi az Istennek akaratját venni 
eszében.

Az tudósbakat, kik ezeket olvassák, arra 
kérem, hogy ne a magok mostani állapotjok- 
búl mérsékeljék ezeknek jövendő hasznokat, 
ök jól tudják, azért semmi dolgok ezek: jeles 
következés! Szintén úgy esik ez, mint az ki
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Dr. Bácsy Ernő tanár irányításával kiadta 
a Budapesti Református Gimnázium VIII.  osztálya.



E könyv regulája 
Kegyesség táblája, 
Idvesség példája.
E könyvet tanuljad, 
Gyakron megolvassad, 
Soha meg ne únjad, 
Ládádban ne zárjad. 
Szép dicséretet nyersz, 
Semmit el nem vesztesz, 
Mindenben jókat vész, 
És örökkén élsz.

(A LELKI ÁBÉCÉ akadémiai 
példányának borítéklapján álló 
kéziratos versi ke.)





ELŐS ZÓ.
A Budapesti Református Gimnázium V ili . osz

tálya munkájának egyik eredménye ez a kis kiad
vány. Az osztály a munkaközösség terhei és örömei 
közt betekintést nyert a XVII. századi magyar 
vallásos irodalom leikébe. Amikor ebben a betekin
tésben másokat is részeltetni akarunk, a követke
zőkben jelöljük meg röviden azt a hármas elgon
dolást, amely a művet kiadásra méltóvá teszi.

1. A magyar irodalomnak a könyv forgalomból 
nagyon régen kikerült egyik ritkaságát tesszük 
kutatók és érdeklődők számára hozzáférhetővé.

2. A magyar református egyháztörténet egyik 
legkiválóbb alakjának munkáját elevenítjük fel.

3. A magyar népnevelés céljait is szolgálja a 
kiadás, mivel a mű mind tartalmánál, mind fel- 
dolgozási módjánál fogva rendkívül alkalmas a 
magyar protestáns nép közt való elterjesztésre.

Általában nem lehet felesleges egy ilyen mű 
közkinccsé tétele, amely korunknak minden terüle
ten burjánzó, kaótikus szempontjai zűrzavarából 
visszavezet az örökérvényű szempontokhoz.

Budapest, 1910. február.
D r. B á csy  Ernő, 

a Vili. osztály magyar irodalmi 
tanára.
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1
B E V E Z E T É S .

Ha régi, megsárgult könyveket lapozgatunk, 
s olvassuk a furcsa, ma már nem használt 
formájú és cifrázatú betűket, úgy érezzük 
magunkat, mintha lábunkra húzva a varázs- 
csizmát, nagyot lépnénk vissza az időbe, vissza 
egy messzi, nekünk idegen világba. Mi szük
ség volt arra, hogy a Budapesti Református 
Gimnázium VIII. osztálya kiadja ezt a majd
nem háromszáz esztendeje írt könyvet! Mi az 
értéke ennek a mai ember számára! Mint 
olyannak, aki az előszó keretén belül aján
lom is a művet, talán azt kellene felel
nem, hogy olvassa el a kérdező a köny
vecskét és akkor ex fonte válaszolhat a kér
désre. De, hogy a bizalmatlankodók is kedvet 
kapjanak a bemenéshez, elmondom, mit láttam 
benne. Ezt a kis könyvet szép magyar nyelven 
írta Medgyesi Pál. „Első jégtörésül“ szolgál, 
hogy „a valóságos szent élethez ismét hozzá-



édesedjünk“. Nehéz dogmatikai tételeket és 
erkölcsfilozófiái gondolatokat egyszerűbb em
bereknek is hozzáférhetővé tett. Világos, köz
vetlen előadásmódja érthetővé teszi a leg
bonyolultabb elgondolásokat és a legelvon- 
tabb fogalmakat is. Íme néhány példa:
„Az F iú ...............az Atyának kirajzolt képe.u
„Az bit az Űj Szövetségnek elválaszthatatlan 
ragasztmánya.11 „Micsoda a keresztségnek ter
mészeti? Az, hogy az új születésnek mosódása 
és f  eredő je az.“ S a szeretet érdekes megfogal
mazása: „Minémü társasággal kell tartanunkf 
Minden gyönyörűségünknek lenni kell az szen
tekben, kik ez földön vannak. Akárkihez mu
tathatunk szánakozásbéli szeretetet, de gyö
nyörködésbélit nem.11 — A világos értelmű, 
gyönyörködtető nyelvi formán kívül szép belső 
szerkezete is van ennek a könyvnek. Tökéletes 
kis építmény. Fundamentumot rak először: 
megfelel arra a kérdésre, hogy mi az Isten! 
Azután vázlatosan felépíti egész vallási rend
szerünket, s végül megadja nőknek, férfiak
nak, gyermekeknek, felnőtteknek, szegények
nek, gazdagoknak az életre szóló utasításokat. 
Hasznos tartalmat foglal magában. Alap



ismeretekkel látja el az olvasót a lelki életre. 
A lelki élet ábécéje ez a könyv és szükség van 
rá azért, mert, hogy meddig „kisded“ és „cse 
csemő“ az ember ebben az életben, az nincsen 
korhoz kötve.

A valóságos értékek állják az időt. Azok az 
évek múlásával nem vesztik el értéküket az 
emberek számára. Azokkal nem történik sem 
infláció, sem devalváció. Ezt tudta Medgyesi 
Pál is: ő maga is adott ki régi értékes írás
műveket, s azzal, hogy most 300 év után ki
adjuk az ő LELKI ÁBÉCÉ-jét, ezt a mai 
ember számára is értékes kis művet, kegye
lettel emlékezünk az ő ilyen természetű mű
ködésére is.

#

Egyháztörténeti szempontból értékes emlék 
a LELKI ÁBÉCÉ. Egykorú a Medgyesi for
dította Praxis Pietatis-szal, Bayly híres teo
lógiai munkájával, amely híresség dolgában 
— mint egykorú írásokban olvashatjuk — a 
Bibliával vetekedett. De míg a Praxis Pietatis 
igen nagy terjedelmű, s inkább tudományos



színezetű könyv, a LELKI ÁBÉCÉ egészen 
rövid, tömör, népszerű előadási formában írt 
könyvecske. Egyrészről a kor vallásos lelkü- 
lete, másrészt az a lendület hívta életre, amely 
Magyarországon a reformáció befogadásakor 
az egész szellemi életet jellemezte. A refor
máció hazánkba való befogadásának, friss 
hatásának és felfogásának képéből ad egy 
színt a LELKI ÁBÉCÉ.*

Medgyesi a LELKI ÁBÉCÉ-t Lórántffy 
Zsuzsanna felszólítására írta. A reformáció 
a nép alsóbb rétegeihez is lenyúlt. Medgyesi 
maga különösen fontosnak tartotta a nép 
egészséges irányú nevelését. Szükségesnek 
tartotta, hogy a nép egyszerű fiai szabad

J 2

* Medgyesi Pál a munka címlapján „egy istenfélő 
tudós anglus tanítót említ a LELKI ÁBÉCÉ forrá
saként. A forrás szerzőjéről eddig többet nem tu
dunk. E bevezetés írója a következő műben sejti a 
LELKI ÁBÉCÉ forrását: Cranmer, Thomas (1489— 
1555), A shorte Instruction into the Christian Reli
gion for the Synguler commoditie and profit of 
childre and young people. 15i8?(—51). Mivel a mos
tani kedvezőtlen viszonyok miatt Cranmer munká
jához nem sikerült hozzájutni, a feltevést ezidő- 
«zerint elsősorban Cranmer és Medgyesi szóban- 
forgó munkája címének hasonlósága támogatja.



idejüket értékes erkölcsnemesítő foglalatos
sággal töltsék el ahelyett, hogy — mint maga 
mondotta — „a sok Historia, kártya, ostábla, 
etc.“ által lelkiéletüket csak durvítsák. Ezen 
az erkölcsnemesítő foglalatosságon az egy- 

' szerű nép által is felfogható jó és istenes 
olvasmányokat s elsősorban a Bibliát ér
tette. Ilyen célzattal írta Medgyesi más 
hasonló műve mellett a LELKI ÁBÉCÉ-t. 
Még a XVII. században többször kiadták. 
Tanították az iskolákban, s használták még 
sokáig a XVIII. században is.

13

Medgyesi Pál iskolai tanulmányait Bártfán 
meg Debrecenben végezte. Debrecenből kül
földi tanulmányútra megy; legfontosabb állo
másai ennek az útnak: Boroszló, Odera- 
Frankfurt, Leyden. A leydeni egyetemen első 
alkalommal másfél évig tanul. Majd féléves 
angliai út következik. Cambridgeben meg
ismeri az angol teológiai irodalmat. Közvetlen 
közelről tanulmányozhatja a presbiteri egy
házkormányzást, s az akkor Angliában egyre



jobban terjedő pietizmus irányzata sem volt 
rá hatás nélkül. Shakespeare és Bacon neve 
ekkor már Európa-szerte ismert volt. Miután 
Angliát elhagyja, ismét Leydenbe megy. Itt 
tűzi ki maga elé azokat a célokat, amiket 
hazájába visszatérve meg akar valósítani. Az 
egyik ilyen cél a protestáns egyház tekintélyé
nek megvédése más felekezetekkel szemben, 
a másik pedig az evangéliumi keresztyénség 
megvalósítása az egyházi kereten belül; min
den munka, amit kifejtett a presbiterianizmus 
érdekében, ezt a célt szolgálta. A három esz
tendeig tartó külföldi út után hazatér. sok 
szép tervvel és elhatározással. Még vissza- 
jövetelének évében, 1631-ben a debreceni fő
iskola rektorává választják. Egy évig rektor 
és még egy évig tanár Debrecenben. Élete 
következő állomásai: Szinyérváralján lelkész, 
s kiadja a Praxis Pietatis-t. 1636-ban már 
Munkácson lelkész, 1639-ben Munkácsot is el
hagyja, s Váradon lesz pap. Nemsokára ez
után a fejedelmi udvarba készül: I. Rákóczi 
György és felesége, Lórántffy Zsuzsánna hív
ják meg udvari papjuknak.

A gazdag, protestáns Erdély fejedelmei bő-



kezű támogatói voltak a kulturális törekvé
seknek. Udvaruk egy-egy kis kultúrközpont 
volt. Híres írók, papok, tudósok éltek itt. 
A külföldre menő diákok ösztöndíjai is főként 
innen kerültek ki.

A reformációt követő évszázadot még jel
lemzi az emberek vallásos irányú érdeklődése. 
Protestáns és katolikus felek közt nagy viták 
folynak még ebben az időben, s ezek iránt a 
vitatkozások iránt még mindenki élénken 
érdeklődik. Ezt az érdeklődést a szószék és 
a sajtó elégíti ki. Mind protestáns, mind 
katolikus részről nagy egyéniségek lépnek az 
előtérbe, Géléi Katona István, Apáczai Csere 
János, Szenczi Molnár Albert kora ez.

A protestantizmus új eszméit főkép a kül
földről visszatért diákok terjesztik el. Ezek 
a diákok visszatérésük után nagyobbrészt 
papi, tanári állásokat foglalnak el, az eszmék 
terjesztésének két legjobb fórumát. Angliában 
ekkor már presbiteriánus módon kormányoz
zák a protestáns egyházat s az innen hazatért 
diákok Magyarországon is terjesztik a presbi
teriánus tanokat. A nemesség erősen ellenzi 
ezeknek a tanoknak Magyarországon való
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életrejutását, mert fél, hogy ezzel a jobbágy
ság feletti hatalmát elveszti. Medgyesi is járt 
Angliában, s ő is híve lett a presbiteriánus 
eszméknek. Ilyen nézetei miatt sok ellenséges
kedést és üldözést kellett elszenvednie.

Élete végén Sárospatakon élt Medgyesi, 
Lórántffy Zsuzsánna környezetében. Halálá
ról nem maradt feljegyzés. Prófétai prédiká
ciói s nemes szellemben megírt könyvei még 
valameddig fenntartották emlékét. Később 
csak egyház- és irodalomtörténetek lapjain 
szerepel a neve. Jó, ha felelevenítjük emlékét 
és szellemét, mert ez a szellem, mint bár
melyik igazi nagy emberé, ma is fényt és 
tiszta világot áraszt.

Medgyesi azok közé a nagy emberek közé 
tartozik, akikből a reformáció adott néhányat 
Magyarországnak. A tudás utáni nagy szom
júsággal megy külföldre, s miután végigláto
gatta a híres német, angol, stb. egyetemeket, 
magába szívta Nyugat-Európa kultúráját, s 
meglátta azt a távolságot, amely hazája és 
Nyugat között van, hazajön s rááldozza egész 
életét arra, hogy irtózatos erőfeszítésekkel 
nemzetét kulturálisan felemelje. Ilyen ember



17

volt Apáczai Csere János és Szenczi Molnár 
Albert is, hogy csak a legnagyobbakat említ
sem. Ez utóbbi szavaival lehet legjobban ki
fejezni azt az életformát, amit a reformáció
nak ezek a mi számunkra óriási jelentőségű 
emberei éltek. Zsoltárfordításához írt elő
szavában mondja: „Miulta tanulságnak ké- 
vánságából idegen országban élek és látás
hallásnak okáért néha veszedelmekbe is for
gók . . .  ez híres akadémiákban főtanítók közt 
forogván, nem kapok ez világon gazdagító 
tudományokon, hanem olyakat kévánok, me
lyekkel legtöbbeknek használhassak az mi 
nyomorgó hazánkban . . . “

Fodor Sándor, VIII. o. t.

Lelki ÁBÉCÉ 2





A LELKI ÁBÉCÉ ÉS A BIBLIA.

Medgyesi Pál a legnagyobb magyar refor
mátus lelkipásztorok közé tartozik. Nagy- 
tudományú és mélyhitű ember volt. Hosszú 
külföldi tanulmányútján sokat hallott, látott, 
tapasztalt és tanult. Más ember talán csak 
a saját lelki életének a területén használta 
volna fel ezt a széleskörű tudást, talán ma
gába zárkózva élte volna le életét. Medgyesi 
Pál nem így tett. Amikor tanult, fáradt, min
dig csak azt tartotta szem előtt, mennyire tud 
ezzel a tudással használni másoknak. Munkái
ban nem a saját dicsőségét kereste, szolgálni 
kívánt Istenének, hazájának, magyar refor
mátus egyházának. Nagy műveltségéből, hité
nek erejéből minél többet kívánt a református 
hívek közkincsévé tenni. Ez a törekvés adta 
kezébe a tollat. Könyvek hosszú sorát írta. 
Készben eredeti munkák ezek, de eleinte még 
csak fordításokat és átdolgozásokat adott ki. 
Egyáltalán nem tartotta szégyennek, hogy

2*



más munkája nyomán dolgozik. Abban az 
időben ez megszokott dolog volt. Másrészt 
meg egyenesen az értéket kívánta jellemezni 
vele, bogy nem maga találta ki, hanem régi 
vagy egykorú könyvek nyomán írta művét. 
A könyv súlyát növelte, ha tudták róla, hogy 
a benne levő tanítások tekintélyes íróknak a 
szerző lelkén átszűrt, átgyúrt megállapításai.

Medgyesi inkább fordít, semhogy rásüssék 
az újítás bélyegét. Mint előszavában maga is 
megjegyzi: „És hogy újétásnak ne tartassák, 
más istenfélő nemzetnek példájával akartam 
egy elsőben, inkább hogy nem magam mun
kájával ez lelki tisztünket állatni és muto
gatnia Ez mindenesetre az irodalmi munka 
hálátlanabb része. Még ha akármilyen kiváló 
is a fordítás, az elsősorban saját korának szól, 
nyelvezete később elavul, s később egy másik 
fordítás túlszárnyalja, hírét elhomályosítja. 
Ebben az esetben jobb fordítás nem készült 
magyar nyelven az illető külföldi műről. 
Ezért éreztük kötelességünknek, hogy ennek 
az elfelejtett magyar prédikátornak ezt a 
kisebb munkáját újra kiadjuk.

A mű minden egyes sora magán viseli a 
jegyét, hogy az írója hívő ember. Az a célja, 
hogy a keresztyén ember egyetlen fundamen-
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tumát, a Szentírást szólaltassa meg. A kér
dések mindmegannyi bibliai helyre kérdeznek 
rá. A feleletek is szinte szószerint a Bibliából 
vannak. Az a célja a műnek, hogy az írásban 
elszórtan található igéket rendszerbe foglalja, 
könnyen f ollelhetővé s megjegyezhetővé tegye. 
Ebből a szempontból nagyon hasonlít a munka 
a Praxis Pietatis-hoz, amelynek előszavában 
meg is jegyzi Medgyesi: A locusokból, azaz 
bibliai idézetekből „méh módjára gyűjtögette 
e könyvnek első szerzője e míznél édesebb 
munkát“. Az idézeteken kívül csak néhány 
szó van a kérdésekhez, illetve a feleletekhez 
csatolva, a kevésbbé tanultaknak, a kérdés 
vagy felelet magyarázásaképen. Mindenütt 
jelzi a könyv a bibliai idézetek helyét is, hogy 
az olvasó kikereshesse az illető helyet, s gon
dolkozhasson rajta. Kiadásunk a munka ne
gyedik kiadása nyomán készült. Valószínű, 
hogy az ezt megelőző kiadások alkalmával 
nem vetették össze eléggé a kiszedett szöveget 
az eredeti első kiadással, és innét magyaráz
ható a bibliai helyek megadásában elkövetett 
meglehetősen sok sajtóhiba. Ezeket az eltéré
seket a jegyzetben mindenütt feltüntetjük. 
Ahol ugyanis az idézett hely nem vágott a 
szöveggel, ott az értelem alapján igyekeztem



utánanézni és a helyes idézetet kikeresni.* 
Az egyszerű sajtóhibákon kívül (amikor pél
dául az előtte vagy utána levő verset adja a 
helyes helyett), lehetséges, hogy egyes helye
ken talán a revideált szöveg nem illeszkedik 
olyan szorosan a szöveghez, mint a Medgyesi 
Pál által használt szöveg, vagy talán más
képen értelmezzük ma a szöveget, mint akkor. 
Maga Medgyesi is megjegyzi Praxis Pietatis- 
fordításának előszavában, hogy némely helyen 
az idézet nem fedte a szöveget, hihetőleg a 
többszöri kiadás miatt, és az ilyen helyen 
lehetőleg maga is kikereste a bibliai helyet és 
a tévedéseket kiigazítgatta.

Mély hitét leginkább láthatjuk imádságai
ban. Tisztán látszik bennük a korabeli refor
mátus imádságok minden jellemvonása. Bűn
bánattal járul Isten elé. („Mi Uram, magunk
ban igen megvesztünk.“) Tudatában van an
nak, hogy az ember önmagában csak a bűnre 
képes, megjavulni nem. („Óh mi Urunk, Iste
nünk, az kinek áldása nélkül minden szándék 
és erőlködés csak haszontalan . . . “) Mélységes

* Hogy a kutatók és az érdeklődők, vagy lelki 
épülést keresők ezámára az egybevetést egészen 
könnyűvé tegyük, minden egyes bibliai helynek 
a teljes mai szövegét a mű végén jegyzetben 
közöljük.



hálával köszöni meg Isten kegyelmét és sze- 
retetét, s ugyanakkor alázatosan kéri Isten 
további jótéteményét és ajándékát. („Kegyel
mes Istenünk . . .  Te benned gyönyörködik az 
mi lelkünk. . .  méltóztatsz a fiáknak kenye
rére, a Te szent akaratodnak idvességes érté
sére. Öh édes Atyánk, Istenünk, kegyelmezz 
meg a mi bűneinknek. . .  vidd végben a Te 
dicséretedet mi általunk.“) Imáinak jellemző 
sajátsága, hogy szinte egy betűje sincs, ame
lyik ne bibliai idézetre támaszkodnék. A bib
liai hely itt is, ugyanúgy, mint a könyv másik 
részében, ott található a szöveg mellett. Ez az 
imádságfajta iskolapéldája a nem élőszóval 
elmondott, hanem az íróasztal mellett készült 
imádságnak. Legjellemzőbb ilyen imádság a 
könyvünkben közölt harmadik.

Sok irodalomtörténész hajlandó lenézni az 
ilyen egyházi munkákat. Pedig éppen ezek 
voltak a Biblia és a Zsoltároskönyv mellett 
a legforgatottabb, legelterjedtebb művek. 
Az egyszerű prédikátorok által kiadott imád- 
ságos, vagy egyéb vallásos könyvek sok tekin
tetben jobban gazdagították, inkább erősítet
ték a magyar nyelvet, mint az egykorú költők 
és szépírók munkái.

Czanik Béla, VIII. o. t.



A LELKI ÁBÉCÉ NYELVE.

Kiadásunk alapjául a mű 1684-ből való, 
Keresden nyomtatott 4. kiadását használtuk 
fel. Szándékosan mellőztük az 1645-ben Fejér- 
várt nyomtatott 1. kiadást. A 4. kiadás ugyan
is helyesírás tekintetében valamivel moder
nebb, mint az első, s így kevesebb önkényt 
jelentett annak a mai helyesírás szerint való 
kiadása. Az a és az névelők használata is 
némileg közelebb áll a mai nyelvhasználathoz 
a 4. kiadásban, mint az elsőben. Így egy a mai 
olvasót legjobban zavaró nyelvi idegenszerű
ségen kívántunk valamelyest segíteni. Végül 
nyomdatechnikai szempontból is ügyesebb a
4. kiadás, s ennélfogva az új kiadáshoz való 
alapulvételre alkalmasabb.

A Medgyesi Pál munkájához fűzendő nyel
vészeti megjegyzéseink kettős célt szolgálnak. 
Egyrészt rá akarunk mutatni az általunk 
eszközölt, a mű olvasását megkönnyítő helyes
írásbeli változtatások helyénvaló voltára, más
részt pedig ismertetjük, példákkal megvilá
gítva, azokat a legszembeötlőbb ellentéteket,



amelyek a LELKI ÁBÉCÉ nyelvezete és a 
mai magyar nyelv közt fennállanak. Ezáltal 
az olvasó rövid betekintést nyer a XVII. szá
zadbeli magyar nyelvbe, és meg fogja érteni, 
mit jelentett Kazinczy Ferencnek és társainak 
a nyelvújítás és az egységes magyar irodalmi 
nyelv megteremtése terén kifejtett fáradha
tatlan munkássága, amely lehetővé tette, hogy 
nyelvünk mai fejlettségét elérje.

A LELKI ÁBÉCÉ helyesírása.
A XVII. századi írók és nyomdászok* a 

szavakat általában hangzásuknak megfelelően, 
tehát fonetikusan írták. A LELKI ÁBÉCÉ
4. kiadásában is a t, ty, d, gy, ny, n, l, ly 
hangok a birtokos személyrag és az ige tár
gyas személyragjainak j  hangjával többnyire 
összeolvadva, betűkettőzéssel fordulnak elő. 
Pl. akarattya, állapottyok, úttyok, mutattya,

* Ebben a korban az írók nem egyezer maguk 
végezték el műveik kinyomását is, a nyomdászok 
pedig magas műveltségű emberek voltak (koruk 
műveltségi viszonyainak keretén belül), és saját 
helyesírási tudásuk és meggyőződésük szerint nyom
ták az írók munkáit A LELKI ÁBÉCÉ 1. és 4. ki
adása között bizonyos helyesírásbeli eltérések tapasz
talhatók. Mivel Medgyesi Pál a 4. kiadás megjele
nésekor már nem élt, a változtatások minden való
színűség szerint a nyomdász kezétől származnak.



tartya, megtanullya, mérsékellyék, megpró- 
bállyatok, ábrázollya, tellyünk. A fonetikai 
és etimológiai elv összekeveredését mutatják 
az ilyen esetek: tudgyák, mondgya, adgya, 
édesedgyenek.

A rövid és hosszú mássalhangzók terén ta
pasztalható eltérések a mai helyesírástól ilyen 
természetűek: Hlyen, ollyan, mellyik, amellyel, 
valamellyike, belőlle, szállónak, derekassan, 
erőssítésre, oktatot, közöt, menyei, szível, 
ehezképpest, leggyengéb, elsöb, eléb stb. Ezek 
közül nem egy valószínűleg nyelvjárási ejtés
nek hű tükröződése, mások viszont nem egy
szer még az egykorú, meglehetősen szabados 
helyesírási gyakorlat keretén belül is hibás
nak minősíthetők. Bemutatunk néhány példát 
a magánhangzók terén ugyancsak a fenti 
okokból magyarázható eltérésekre is: vált, 
megtanulja, stb.

Eltérések a szavak egybeírása terén: leg
gyengéb, egy-néhány, mint-hogy, jó-ízüven, 
melyhez-képest, ki-öntése, bötü-béli, tudni
illik, olvassa-el, fej-törés, korokban-is, stb.

Nagy a következetlenség a mondat belsejé
ben levő szavak kezdőbetűinek írásában; köz
főneveket, mellékneveket, összetétel második 
részét írják ötletszerűen nagy kezdőbetűvel:



Tudósbak, Cselécles emberek, Igazak, Szálló
nak, Igasság, Görög, Gazda-Asszony, stb.

A LELKI ÁBÉCÉ jelen, a nagyközönség 
számára is szánt kiadásában természetesen 
nem tartottuk célravezetőnek a munka ere
deti, fent nagy vonalakban ismertetett helyes
írását alkalmazni. Ez azonban távolról sem 
jelenti azt, hogy ezáltal Medgvesi Pál jelleg
zetes, zamatos XVII. századi nyelvén csorba 
esett volna. Nem írtuk át ugyanis az olyan 
maitól elütő helyesírási formákat, amelyek 
valami jellegzetes nyelvjárási sajátságot vagy 
nyelvtörténetileg régebbi alakot őriznek. így 
például a jó-ízüven szót egybeírhatjuk (jó- 
ízüven), anélkül, hogy eredeti hangzásáról 
hamis képet adnánk, nem kerülnénk azonban 
ki ezt a veszélyt, ha az összetétel második 
részében levő hiátus-töltő v-t nem közölnénk 
az eredetihez híven.

Nyelvi jellegzetességek.4,
H a - n g t a n i  s a j á t s á g o k .  A mai köz

nyelvi m a g á n h a n g z ó k  közül több helyett 
gyakran más találunk:

* A rendszerezés, külső vázát Szinnyei József 
munkái szolgáltatták. Az egyes ezavak utáni záró
jelben az előfordulás gyakoriságának a száma áll.



á helyett a: akar (4), de akár is. 
á helyett é\ hamarább, 
a helyett о : jov; osztán (5). 
e helyett é: esmérni; megismer; lelkiismé- 

ret (6); isméret (5); légyen (11); г'észik; 
tészi (3); minémü (11); gonosztévö; régula; 
-béli (7); nétalám; véle (5); néki (24); 
bévész (3); béjönni (2); bétölt; bényel; bé- 
tekint; bészállani; bét élni; béfogadás (2). 
bé- igekötő 12-szer, be- egyszer sem. 
megvagyon-é (2); orvosolhatjuk-é; van- 
nak-é (3); idvezülünk-é; idvezíhet-é; jó-é; 
nem szabad-é; nincs-é; közel-é; kell-é. 
-é kérdőszócska 13-szor, -e egyszer sem. 

e és é helyett i és г: szint (helyesírási hiba?): 
szent (17); dicsíret (3); itíletű, de iiéletű
(3) is.

e helyett ö : bötű; (3); betű lőtt (3); vött (3); 
tött; megböcsülni.

i helyett e és é: esmérni; szerént (7); tekéntet, 
de tekintet is (3); messzére. 

i helyett ü és ü helyett i: üdö: idő (6); idves- 
ség (7); idvezít (2); idveziil. 

о helyett и : távul.

Ha nincs más megadva, akkor csak az eltérő alak 
fordul elő. A számadat nélkül leírt szó egyszeri elő
fordulást jelöl.



ö helyett e: nevekedik (6); setét; megé; id- 
vesség (7); idvezít (2); idvezül. 

ö helyett é : megfertéztetett; szülék (szüle tő
ből, 2).

ő helyett ű: hűséges; hüvölködni.
-bél, -hői helyett -híd, -bűi: állapot jukbúl; 

Szentírásbúl, nemakaróbúi; porábúl; pohár
búi; gonoszbúi; árnyékvilágbúl; napbúi; jo- 
vokbúl; kezébűl; mibűi; kenyérbűi; Igédbűl 
(2). -bál: 1-szer, -búi: 9-szer; -bői: 6-szor, -bűi: 
5-ször: gondviselésből; alóívettetésböl; tekin
tetből; megegyezésekből; elsőből.

-ról, -ről helyett -rúd, -rűl: munkájárúl; 
azoknál; Teremtőjökrűl. -rűl: 2-szer, -ról: 
2-szer; -rűl: 1-szer, -ről: 1-szer.

a kötőhang helyett o: hasznokot; vádot; 
gonoszok (2): gonoszak; foglalatosok (2): fog- 
lalatosak (2).

-juk, -uk többesszám 3. személyi! birtokos 
személyrag helyett: -jók, -ok: magzat jók; vi
rág jók; orcájok; nyavalyájok; reá jók; példá- 
jok (2); szájok (3); hozzá jók (2); magzat jók; 
szolgálat jók; állapot jók (2); utjok; hivataljok; 
summájok; alá jók.

magok (8); urok; asszonyok; alattok (2); 
kiszolgáltatások; jövök; hasznok; hátok; ok
tatások; voltok; elválasztatások; gyalázások;



f-ogások; dolgok; korok; gonoszságok, -jók, 
-ok: 44-szer, -juk, -uk : egyszer sem.

-jük, -ük helyett -jek, -ek és -jök, -ők, az 
utóbbiak akkor, ha a végszótagban ö van: 
esztendeiek, szüléjek; dicsíretek, hitek; eszek
ben; szemekről; emlékezetek; tisztek (7); he
lyek; büntetésekre; érettek; ellenek (4); össze
gyűjtésekben; sziveknek; megegyezések; vé
lek; férjeket; Teremtő jókrűl; előttök; önköz- 
tök; könyvökben; ügyökben, -jek, -ek: 27-szer, 
-jök, -ök: 5-ször, -jük, -ük: egyszer sem.

Vannak eltérések a m á s s a l h a n g z ó k  
terén is:

gy helyett d: megliadni; feljedzett.
d helyett gy: fegyhetetlen.
ny helyett n: reménség (2); érzékenség] ala- 

cson, fénljék.
V helyett j: ójni (2).
Hiátus-töltő V és j: jóízüven; elméjűvek, 

élőven (2); rejá. A hézag kitöltése nem álta
lános: kedvűek; minémüek; szívüek.

össze nem olvadt v: öszve (6).
Igetőrövidülés: könyörgeni (3): könyörögni 

(2); ingerleni.
összerántás: könnyek ( könnyűek helyett).
Hangcsere: yenig (11): pedig (3); tatám (3).
Hangátvetés: egyelétés (elegyítés).



A l a k t a n i  s a j á t s á g o k .  Némely szó
nak olyan származékát találjuk a LELKI 
ÁBÉCÉ-ben, amely ma nem használatos: tür- 
tet (türtőztet); bajlakodik (bajlódik); figyel- 
mezés; napoki (naponkénti).

A szenvedő ige képzőjének testesebb alakja 
is él az egyszerű alak mellett: A szolgákon, 
szolgálókon értettetnek azok . . . ;  Hátha min
dennap ing er eltettetnénk? Hogy megaláz- 
ta tta to tt. . . ;  . . .  ember bizonyossá tétettethe- 
tik . . . ;  . . .  Isten fiává, leányává tétettetvén; 
és adattatik néki; amaz vakon születtetett 
Bartimaeusnál; mint születtetett csecsemők; 
teremtettetésünknek; megfosztattatása.

-ít igeképző helyett gyakran -ét: újétás; 
indét; elkészétés; tanét; felindét; egyeléteni 
(2); fény éték. -ít: 53-szor, -ét: 8-szor.

A középfok igen gyakran a mássalhangzós 
végű tőből alakult: tudósbakat; tagadhatat- 
lanb; bátorságosb; legtitkosb; drágalátosb. 
Egy esetben a középfok mai, teljes alakjával 
találkozunk: legbizonyosabb.

Olyan igealakok is élnek, amelyek ma már 
csak hellyel-közzel (akkor is következetlenül) 
fordulnak elő.

Iktelen igék jelentőmódbeli alanyi ragozása 
alakjai -n raggal: lészen (8); mégyen; tészen



(5); vészen (2); vagyon (19); viszen; von. 
Jövő idő: vonándja, véendik, törlénd, nemzénd, 
téendi, szolgálánd, léevid (2); nyelvjárási fő
névi igenév: innya (innia).

Sok határozószó a maitól eltérő alakban 
vagy jelentéssel fordul elő: ekkédig (eddig); 
elébb (3: előbbre); eleibe (2: elébe); előjele; 
elsőben (4: először); ez formán (ilyen formán); 
ideki (idekinn); kelleteképpen (2: kellőképen); 
környül (2: körül); osztán (5); önköztök (egy
mással szemben); a rá határozószó a követ
kező alakokban fordul elő: rá (2); reá (2); 
rejá; reája (5); szünetlen (3); szüntelen (4); 
többire (3: többnyire); vadamig (2: amíg); 
néhánykor (3: néha).

A 3. személyű birtokos személyrag -e hélyett 
gyakran -г-t látunk (33-szor): kezdeti (2); ter
mészeti (2); hiti; szereteti; tiszti (22); lelki- 
ismereti; isméreti (3); cselédjit.

A birtokos személyrag többes 3. személyű 
alakja a mai -ai, -ei helyett gyakran i: Fun- 
damentumid; hallgatási; igazgatási; mulatsá- 
giddal; gondolati; parancsolati (3); gyakor
lási; szorgalmatosságiban; felebarátink (2); 
baráti; bizonysági; kivánsági; gazdaságit; ok
tatásid (2); közikbe (3); angyali; rendi (2); 
isméretire; cselekedetink; eszközi; szükségin-



w

két; pecsétivei; beszédink; gyermeki; ellen- 
ségi (2); részesi. -i: 34-szer, -ai, -ei: 30-szor.

Itt említjük meg a -tói, -töl eredethatározói 
ragot, amelynek majdnem kizárólag az ere
detibb -tül (tű: tő gyökből), -túl alakja hasz
nálatos a LELKI ÁBÉCÉ nyelvében: fele
barátoktól; gonosztól; attól (2); állapottól; 
voltától; jótól; haláltól; asszonytól; magátiíl 
(2); kívánságunktól; királyoktól; dologtól; 
felfuvalkodásától; asszonyoktól; Ítéletiül; gö- 
dölyéktül; elveszéstül; Isteniül (2); emberiül; 
személyektül; kettőiül; vetésétül; vélekedés- 
tűi; mindenektűl; eleitűi (2); versiül; életed
től. -túl: 16-szor, -tói: egyszer sem, -tűi: 
15-ször, -tői: 3-szor. Jellegzetes alak: ezentúl 
(ezentúl); mentül (minél, összehasonlításkor 
nyelvjárásban ma is mondják: nagyobb va
gyok tőled).

A határozott névelő (a, az) és a mutató név
más (e, ez) mássalhangzó előtti használatával 
kapcsolatos észrevételeink táblázatba kíván
koznak (1. 34. 1.).

Amint látjuk, a LELKI ÁBÉCÉ nyelve a 
névelők és a mutató névmás tekintetében is 
magán viseli a kor nyelvileg átmeneti jellegét. 
Már tömegesen jelentkezik az a névelő, de az 
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az nem hajlandó egykönnyen átengedni régi 
egyeduralmát, s még legalább ugyanolyan 
gyakran áll a mássalhangzók előtt is, mint 
az a. Hivatottabbak természetesen megkísé
relhetik az egyes számadatokból részletekbe 
menő következtetések levonását. Mint érde
kességet magunk is észrevettük és megjegyez
zük, hogy a h előtt láthatóan legszívósabb 
volt az az, s a második leggyakoribb elő
fordulási esete m előtt van. Ezzel szemben 
igen jó az a előfordulási arányszáma az sz 
és к előtt. Nagyon figyelemreméltó, bogy a 
Krisztus név előtt egyszer sincs az, ezzel 
szemben 14-szer a. Okul vehetnénk talán, 
hogy itt nagyon kevéssé érvényesülhet az az 
eredeti mutatónévmás jellege, de azt is el
képzelhetjük, hogy a névben levő sz hatott 
elhárítólag az az £-jére, ugyanúgy, ahogy erre 
a szerepre az s^-kezdetű szók sz-jével kapcso
latban is gondolhatnánk.

S z ó t a n i  s a j á t s á g o k .  Ha a LELKI 
ÁBÉCÉ nyelvének szókészletét összevetjük a 
maival, azt tapasztaljuk, hogy közülök csak 
néhány ment azóta feledésbe, viszont találunk 
köztük néhányat, amelyek megváltozott alak
ban vagy más jelentéssel forognak ma köz
szájon.

3*



Az említett feledésbe ment szavak: állóság: 
substantia, dolog; öregbít: növel; ragaszt- 
mány: tartozék; sing: mérőeszköz; szakasztás: 
fejezet.

Szavak, amelyek ma is élnek, de az akkori
tól eltérő alakban: kelletik: kell; kellessék
(3); időt szakasztani (szakítani); állatni: 
állítani; helyheztetni: helyeztetni; igyekez; 
csitkó: csikó; aluvás; feredő, mosódás: fürdő; 
rijogaiás; bővséges; estvéli; gyakor: gyakori; 
közdolog: közügy; magadviselése, magavise
lése, magunkviselése (2); tennenmagadat; oly: 
olyak (4); ki (4): valaki; mi: valami; mind: 
mindenki; micsoda (56): mii micsoda (7): 
milyen1? micsoda (2): ki! micsodaformán: 
milyenformán! micsodás: milyen! kicsoda: 
ki! mely: milyen! mint (20): hogyan! mint 
(19): als; mint: amint; tudniaillik; mikoron. 
Kifejezések: cselekedetben venni; tekintetünk 
vagyon Isten parancsolatira: tekintettel va
gyunk . . .

Szavak, amelyek ma is használatosak, de 
nem olyan jelentéssel, mint a LELKI ÁBÉCE- 
ben: cselédek, cselédes ember (2); következés: 
következtetés; mérsékeljék: mérjék; tiszt: fel
adat, kötelesség; hatalmas: képes; mívelni: 
tenni; hiba esik valami ellen: hiba történik



valamivel kapcsolatban; asszonyi állat: asz- 
szony, nő; minden: egész; felett: kívül; fejjül 
reája: azon kívül; ábrázat: kép, jelkép; egy- 
ügyűség: egyszerűség, jámborság; megfertőz
tetek: mocskos, piszkos; megveszni: megrom
lani; veszett szív: romlott szív; rothadt be
széd: romlott beszéd; Krisztus szerelme.

M o n d a t t a n i  s a j á t s á g o k .  A hallgat 
ige vonzata különbözik a mostanitól: . . .  aki 
hozzá hallgat. A mai véghatározói -ha, -be rag 
helyett igen gyakran -ban, -ben-1 használ: 
. . .  derekassan kezdi az Istennek akaratját 
venni eszében; . . .  s ezután még oldalban 
rúgja .. .;  . . .  Adnák a Szent Lélek szavaival 
az csecsemőknek eleikben . . .;  . . .  reánk sza
básának módját adja élőnkben . . .;  .. .m i 
mindnyájan bűnben estű?ik . ..;  . . .  eszében 
vön .. .;  . . .  Ki ejté Ádámot abban a bűn
ben . . .;  . . .  Mint vitte ő ezt miérettűnk vég
ben .. .;  . . .  Kelletik őneki az Isten országá
ban menni.. .;  . . .  Fel kell az égben tekinte
nünk . . .;  . . .  egybenkötvén ezzel. . .;  . . .  mint 
az kik, a tűkörben bétekintvén ...;  . . .  amiket 
megértünk, szivünkben rejthessük .. .;  . . .  és 
cselédjit a gyülekezetben is tartozik felszok
tatni . . .;  . . .  égben kiáltó bűn . . .;  . . .  amaz 
doktorát sziveinkben elkűldvén .. .;  . . .  Ez



éleinek szorgalmatosságiban való maga nem 
egyelétése által.

Bizonyos névszók (számnevek, névmások) 
után elég gyakran, a mai nyelvtől eltérően, 
többesszámot találunk: két helyeket; minden 
emberekre; minden ostromokat; minden mocs
kait; minden sűrű prédikációknak; minden 
hívőknek; egynéhány rövid könyörgések; 
. . .  Mikor embernek sok ellenségi vannak . ..;  
. . .  az sok különb-különb-féle károk; . . .  Hány 
útjai vannak az Igével való élésnek? hányféle 
nyomorúságok vannakf . . .  Hányák az Isten
nek parancsolatig Tizek; hármak . . .;  Mennyi 
eszközi és módjai. . .  stb.

A LELKI ÁBÉCÉ mondatainak legnagyobb 
része egyszerű mondat. Mellérendelő összetétel 
van: 60. Alárendelő összetétel van: 96. Egy 
mondaton belül alá- és mellérendelés együtt 
található 37 esetben. Van olyan 11 eset is, 
amikor a mondat egyetlen mellékmondatból 
áll. Minden esetben kérdésekre adott feleletek, 
vagy jegyzetszerű magyarázatok ezek, s köny- 
nyen hozzájuk lehet gondolni a főmondatot, 
amelytől függnek. Bemutatunk egy példát:

„Mire kell kiváltképpen azoknak gondot 
viselni, az kik gondolják, hogy hitek vagyon

■— —  .............  ~ ......... .................



Hogy magokat megpróbálják, ha vannak-é 
hitben vagy nem. Ehhez jegyzet: Mert igen
igen könnyű, de veszedelmes dolog abban meg
csalatkozni.

33 olyan mondat van, amelyik alárendelés
sel kezdődik, de főmondattal végződik. PL: 
Kinek felebaráti vannak, tisztelni kell a ba
rátságot.

Mellérendelő kötőszók: és (25); s (5); sőt; 
mind-mind (2); így (2); de (11); mindazáltal; 
nemcsak-lianem; hanem (14); azért (3); úgy
mint (2); tehát; tudniillik; annakokáért; 
holott; avagy (4); bár; akar-akar; vagy-vagy; 
sem-sem (3).

Alárendelő kötőszók: hogy (59); az ki (16); 
aki (13); ki (8); valaki (2); amely (6); mely 
(39); ami (4); az mi (3); micsoda; az mely 
(2); az mikor (2); mikor (3); midőn (2); ami
kor; minekelőtte; míglen; az hol (3); hol; míg 
(4); valamíg; mert (12); mivel (3); ha (13); 
hogyha; amennyiben; mint (15); az mint (6); 
amint (2); úgy mint; miként; amiképpen; 
minthogy (2).

A magukban álló alárendelő mondatok kö
tőszavai: hogy (11); az ki (3); aki; az mely; 
mely (5); mikoron; mikor (2); mert (7); ha; 
mintha (2); az mint; mint.



A fentiek során az olvasót nem egyszer meg
lephette a sokszor valószínűtlenül tarka egy
másmelletti használata ugyanazon nyelvi tény 
két vagy három különböző megjelenési for
májának. Részben az író vagy a nyomdász 
nyelvjárásának a nyoma ez a változatosság, 
le g  f ő k é p e n  a z o n b a n  az i d é z i  elő,  
h o g y  a XVII. s z á z a d m a g y a r  n y e l v e  
á t m e n e t e t  a l k o t  a XV—XVI. s z á z a d  
k ö z é p  m a g y a r j a  és  a m á r  k i a l a 
k u l t n a k  n e v e z h e t ő  k é s ő b b i  m a 
g y a r  k ö z -  és  i r o d a l m i  n y e l v  köz t .

Németh Ferenc, VIII. o. tanuló.
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az olvasást megtanulta, s minthogy néki már 
többé az ÁBÉCÉ nem szükséges, csak sem
mire kellőnek tartaná azt. Hallád! Volt az 
ideje, az mikor te sem tudtad ezeket, s igen 
jól esett, ha ki efféle gyengédeden való tanít- 
gatás által rejá oktatott. Ne légy hát olyan, 
mint az szamár csitkót hallottam, ki az anyját 
jóízűven megszopja, s azután még oldalban 
rúgja fejjül reája. Az kik még nem tudják, 
hadd tanulják meg azok is, mint te régen. 
Magad is penig, ki tudja, talám nem mindeni- 
ket tudod (megeshetik könnyen), tanuld meg, 
nem szégyen.

2. Az F e l e l e t e k  itt többire mind szón
ként szedegettettek a Szentírásbúl, melyhez 
képest annyival tagadhatatlanb és bátorsá- 
gosb fundamentomid lésznek ezek tenéked. 
Bár az több efféle rövid tanításokat is, 
amennyire lehetne, adnók a Szent Lélek saját 
szavaival az csecsemőknek eleikben: neveltet
nének az hitnek és a jó tudománynak beszédé
ben,1 és eleitűi fogván ahhoz szokván, tudhat
nák osztán a lelki dolgokat nagy korokban is 
lelki nyelven szólani.

3. Az hol a K é r d é s  és F e l e l e t  szavai
hoz az gyengékhez képest magyarázat kíván- 
tathatik, ugyanott azon K é r d é s e k  vagy



F e l e l e t e k  alatt bizonyos bötűbéli jegy 
alatt (az minémű tudniillik benn K é r d é 
s e k -  és F e l e l e t e k  ben is ott vagyon) 
apróbb írással feltaláltathatik. De azokat nem 
szükség a többivel öszve tanulni, hanem csak 
olvasni kell, az mikor kelletik.

4. A tanulásának (míg jobbat kaphatunk) 
módja ez lehet.

1. Napjában két-három kérdést tanultassa- 
nak meg ezekben. Csak a dolgozás között is 
meglehet ez könnyen. Vasárnap osztán mind 
mondja el, az ki mit tanult.

2. Az feljedzett helyeket a Bibliában keres
sék fel, és szép magyarán a gazda vagy gazda- 
asszony vagy más őhelyettek olvassa el őelőt- 
tök: hadd értsék meg, hogy tulajdon isteni 
tudomány, amiket tanulnak. Egy-két szóval 
világosíthatják is az helyeket.

3. Elébhjutván, szoktassák reája arra is, 
hogy a prédikációkban hallott tanúságokat és 
hasznokot ez K é r d é s e k  nek valamelyikére 
(az mint ráillik) tudják vinni, és 4. aki mikor 
vagy szóban, vagy cselekedetben mit vét, azt 
is mindjárt mutassák meg, hol melyik K é r 
d é s  és F e l e l e t  ellen esett: a jót hasonla
tosképpen, melyike szerént lőtt.

Hogy penig ezekhez mentül könnyebben



juthassanak, ezentúl e szint ÁBÉCÉ-ben lévő 
tanításoknak mind rendi s mind nemei elő- 
számláltatnak.

5. Próbálják az istenfélő gazdák s gazda- 
asszonyok e kicsinyen; kétség nélkül hamar 
hasznát fogják látni. Mert valamíg ez lelki 
gyakorlást a mi nemzetünk is az háznép közé 
bé nem vészi, minden sűrű prédikációknak 
hallgatási többire csak ennyi haszonnal lész- 
nek ezután is, mint ekkédig.

6. Ez csak első jégtörés: és hogy újétásnak 
ne tartassák (mint ez igen szájokban szokott 
forgani az Isten szavát hátok megé hajítók- 
nak:2 más istenfélő nemzetnek példájával 
akartam egy elsőben inkább hogy nem magam 
munkájával, ez lelki tisztünket állatni és'mu
togatni. A szokott Catechizmust ezzel senki
nek kezébűl ki nem vesszük, hanem inkább 
utat nyitunk arra. Ha cselekedetben véendik 
a cselédes emberek, többeket s nétalám szeb
beket is fognak ezután, Isten velünk lévén, 
látni és venni.

7. Kegyelmes asszonyom! Az Nagyságod 
apróbb cselédjének oktatásokra fordítottam 
én legközelebb ezeket. Az Mi Atyánk, Hiszek 
egy Isten és a Tíz Parancsolat felett vegye 
bé Nagyságod közikbe ez formán való könnyű



tanításnak módját is: és egyebeket is Nagy
ságod az maga foganatos jó példájával ez 
lelki magok és cselédjek gyakorlására indít
son fel. Melyre segélje az Ür Isten Nagysá
godat.

\ Nagyságodnak
alázatos lelki szolgája 

Medgy esi Pál.



EZ LELKI ÁBÉCÉíBÉLI 
SZENT TANÚSÁGOKNAK  

RENDI ÉS NEMEI.

I. Kezdeti ez LELKI ÁBÉCÉ-nek vagyon 
az mi imádandó Szentháromság által 
lőtt teremtettetésünknek felséges vol
táról.

II. Szól az Ádám engedetlenségében való 
leiedzésünkért rajtunk esett mélységes 
nyavalyásságunkról.

III. A Krisztust mutatja ki, aki megszaba
dító.

IV. A Jézus Krisztus áldozatjának elégsé
ges voltát és annak reánk szabásának 
módját adja élőnkben.

V. Az hitet honnan kellessék várni, mi 
úton-módon és mint lehessen ember 
annak jóvolta felől bizonyos.

VI. Mivel a kegyelem megjelenésének az a 
vége, hogy megtagadjunk minden isten-



telenséget,3 ennek okáért az jó cseleke
deteknek szükségességeket is forgatja.

VII. Minthogy az igazaknak útjok úgy tün- 
döklik, miképpen az világosság, mely 
inkább-inkább nevekedik, míg tökéletes 
nappallá lészen, 4  ehhez képest a kegye
lemben való nevekedésre is indét, és 
megtanít, micsoda segédek által mehes
sen ember elébb-elébb a tökéletességre.

VIII. Hogy valamint a kegyes életnek ez 
istenes folyása valamely nyomorúság 
miatt meg ne gátolódjék, azoknak bizo
nyos voltok felől tégedet jó eleve meg
int és meg is tanít, mint alkalmaztasd 
magadat a te keresztednek felvételére, 
s minémű örvendetes kimenetelét adja 
Isten azoknak.

IX. A szentségnek és igazságnak közönsé
ges igazgatásit kiváltképpen is alkal
maztatja mind a köz dolgokkal, úgy
mint öltözeteddel, ételeddel, mulatsá- 
giddal, nyugovásoddal való élésedre s 
mind penig életednek idejére, állapo
todra, hivatalodra etc., hogy Szent Pál 
mondtaként az te magadviselése min
denekben akképpen légyen, amint az 
Evangéliumhoz illik.5
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LELKI ÁBÉCÉ.

Az K. kérdést, az F. feleletet tészen.
K. Ki teremtette az embert?
F. Az Isten, (a)

I. Móz. 1: 27.6
a) Azért víg kedvűeknek kell lennünk

az isteni szolgálatban. Zsolt. 
100 :1, 2, 3.7

K. Micsoda az Isten?
F. Az mindenható (b), aki vagyon, aki vala 

és aki eljövendő (c).
, Jel. 1: 8.8

b) Hatalmas megmívelni, valamit akar.
Zsolt. 135 : б.»

c) Egyez evvel az Istennek ez neve:
Én vagyok. II. Móz. 3 : 14.10

K. Hány személy (d) vagyon az egy Istenség
ben?

d) A személy megkülönböztetett álló
ság, magában foglalván az egész 
Istenséget.

Lelki ÁBÉCÉ 4



F. Három: az Atya, az Ige (e) és a Szent 
Lélek.
I. Ján. 5 : 7.11

(e) Az Fiú így neveztetik (Ján. 1 : l),12
mert ő az Atyának kirajzolt képe, 
mint szintén az Ige a szólónak 
elméjéé.

K. így tehát három Isten volna?
F. Nékünk (f) csak egy Istenünk vagyon.

I. Kor. 8 : 6.13
(f) Az kik keresztyének vagyunk.

K. Miért teremtette Isten az embert?
F. Önnön magáért, (g)

Péld. 16 : 4.14
(g) A maga tulajdon dicsőségéért.

K. Mibül teremtette?
F. A földnek porábúl. (h)

I. Móz. 2 : 7.15
(h) Ez tanítja embert alázatosságra.

I. Móz. 3 : 19.18

K. Micsoda formára teremtette?
F. Az maga képére.

I. Móz. 1: 27.17



К. Micsoda vala ez a kép kiváltképpen?
F. Igazság és valóságos szentség.

Ef. 4 : 24.18
K. Megvagyon-é mind ez napig is ez Isten 

képe a mi természetünkben?
F. Mi mindnyájan bűnben estünk és meg- 

fosztattunk ez Isten dicsőségétől, (i)
Róm. 3 : 23.19

(i) Attúl a dicsőséges állapottól, mely 
áll vala Istennel való társalkodá- 
sunkban.

K. Micsoda a bűn?
F. Isten törvényének általhágása.

I. Ján. 3 : 4.20
K. Mi volt az első bűn, mely által ez lelki 

mezítelenség (k) béjött?
(k) Azaz az embernek az ő méltóságos

voltától való megfosztattatása.
F. Az megtiltott gyümölcsnek Ádám által 

való (1) megétele.
I. Móz. 3 : 7.21

(l) A mezítelenség, melyet Ádám magán
eszében vön, az léleké Ion kivált
képpen, mely osztán a test mezí
telenségének szégyenét szerzetté.

4*



К. Ki ejté Ádámot abban a bűnben?
F. Amaz régi kígyó az ördög: az volt a gyil

kos eleitűi fogva.
Jel. 12 : 9;22 I. Móz. 8 : l ; 23 Ján. 8 : 44.24

K. Mi jőve ez világra azáltal?
F. Halál (m) minden emberekre.

Róm. 5 : 12.25
(m) Mind az testi, lelki.

K. Miértf Lám csak egy ember cselekedé az 
vétket.

F. Űgyde egynek vétke által a bűnösség min
denekre hata. (n)
Róm. 5 : 12.26

(n) Mi mindnyájan az Ádám ágyéká
ban voltunk, Ádám közönséges 
személy vala.

K. Minémű állapotban vagyunk már mi ma
gunkban?

F. Álnokságban születettek (o) és haragnak 
fiai.
Ef. 2 : 3;27 Zsolt. 51: 5.28

(o) Üresek minden jótúl, akarmely
gonoszra pedig alkalmatosak és 
hajlandók.
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К. Mint lészen liát immár dolgunk?
F. Ha poenitentiát nem tartunk (p), mind

nyájan elveszünk. Luk. 13 : 3.29
(p) Azaz el nem hagyjuk bűneinket

és új teremtésekké nem leszünk.
II. Kor. 5 : 17.30

K. Nem orvosolhatjuk-é mi ezt meg semmi 
úton?

F. Nem, mert mit adhatna ember az ő lelké
nek váltságáért? Mát. 16 : 26.31

K. Micsoda tehát az az ég alatt adattatott 
egyetlenegy név (q), mely által mi meg
tartathatunk?

(q) Ok, út avagy eszköz.
F. Az Úr Jézus Krisztus. Csel. 4 : 12.32
K. Micsoda az Űr Jézus Krisztus?
F. Amaz Szent (r), mely asszony túl születe

tett és Isten Fiának hivattatik. (*)
Luk. 1 : 35.33

(r) Születésében lőtt ő először emberré,
de mindenkor Isten volt, minde
nek felett áldandó örökké. Róm.
9 : 5.34

(*) Azaz megismértetik annak lenni.
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К. Mit cselekedeti о miérettünk?
F. önnön magát adta érettünk, (s)

Ef. 5 : 2.35
(s) Áldozatul tudnia-illik az mi bűnein

kért, mely mind az ő nagy szerel
mét, mind áldozatjának elégsé
gességét kimutatja.

K. Miért küldte Isten ötét, hogy ezt mívelje 
érettünk?

F. Hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk 
légyen. Ján. 3 : !6.33

K. Mint vitte ö ezt miérettünk végben?
F. Váltságunkká (t) és igazságunkká (u) lé

tele által. I. Kor. 1: 30.37
(t) Az tart meg az elveszéstűl.
(u) Azáltal vagyon örök életünk.

K. Miképpen ö mi váltságunk?
F. Mert ő vött meg minket az ő tulajdon 

vérének árán.
I. Kor. 6 : 20 ;38 I. Pét. 1 : Í9.39

K. Hát igazságunk miképpen?
F. Mert ő tészen minket szentekké, ártatla

nokká és fegyhetetlenekké ő maga előtt. 
Kol. 1: 22.10



К. Hogy-liogy tétettetünk mi igazakká a 
Krisztus által?

F. Az mint ő miérettünk bűnné tétetett, (x) 
II. Kor. 5 : 21.41

(x) Az mi bűneink néki tulaj doníttat-
tanak; így az ő igazsága mi- 
nékünk: melyet egyszersmind kö
vet a megszenteltetés, mely lel
kűnknek valóságos bizonyítás a 
mi menedékünk felől Isten előtt.

K. Mint jutunk mi mindezeknek ismeretire?
F. Az igazságnak Igéje által, mely az Evan

gélium. Kol. 1 : 5.42
K. Micsoda az Evangélium?
F. örvendetes hír az Isten minden népé

nek. (*)
Luk. 2 : 10.43

(*) Annyit tészen a görög articulus, 
mely ez szóhoz nép adattatott.

K. Kikre tartoznak a Krisztusnak ez jó- 
téteményi?

F. Azokra, akik az ő nevében hisznek, (y) 
Ján. 1 : 12.44

(y) Az hit az Űj Szövetségnek elválha-
tatlan ragasztmánya.



К. Micsoda az hit?
F. Esmérni (z), hogy az Jézus a Krisztus (a), 

az élő Istennek fia.
Ján. 6 : 69.45

(z) Az Írásnak bizonyítása és az lélek
ben lévő vigasztalásos tapaszta
lás által.

(a) Az kin kívül senkit mást nem kell
várni.

K. Nem az mi hatalmunkban vagyon-é hinni? 
F.  Senki nem mehet (b) a Krisztushoz, ha

nem ha az Atya vonándja (c) ötét.
Ján. 6 : 44.46

(b) Azaz hiszen őbenne. Ján. 6 : 35t47
(c) Azaz hitet nemzénd az maga Lelke

által őbenne, és nemakaróbúi 
akaróvá téendi.

K. Mi lehet a külső eszköz, mely által az hit 
lészen?

F. Az elküldött tanítóknak hallgatása, (d) 
Rom. 10 :14, 15.48

(d) Azaz akik tanításra való ajándé
kokkal felöltöztettek: mert az 
Isten egyebet nem küld.



К. Hát az belső eszköz micsoda?
F. Az szívnek megnyitása, (e)

Csel. 16 : 14.«

(e) Az kedvelésre és az elkészétésre, 
hogy immár az hallandó Igéjét 
Istennek hasznára fordíthassa.

K. Mikor cselekedik az prédikállott Ige leg
jobban az hallgatókban?

F. Mikoron vészik azt nem mint embereknek 
beszédét, hanem mint Istenét, az mint 
hogy valóban az is.
I. Thess. 2 : 13.50

K. Mire kell kiváltképpen azoknak gondot 
viselni, az kik gondolják, hogy hitek va
gyon?

F. Hogy magokat megpróbálják (f), ha van- 
nak-é hitben, avagy nem.
II. Kor. 13 : 5.51

-(f) Mert igen-igen könnyű, de vesze
delmes dolog abban megcsalat
kozni.

K. Melyik az hitnek az a főmunkája, mely 
által azt megtudhatnák?



F. A szívnek megtisztulása, (g)
Csel. 15 : 9.52

(g) A szív csalárd mindeneknek felette
(Jer. 17 : 9),53 és annak gondolati 
csak gonoszok szüntelenül.
I. Móz. 6 : 5.54

K. Micsoda legbizonyosabb jele a megtisztult
szívnek?

F. Mindenekben tisztességesen élni kívánni.
(h )
Zsid. 13 : 18.55

(h) Lelkiisméretet szerezni minden bűn
nek elkerülésére.

K. Mire kell főképpen azokat ingatni, az kik 
hisznek?

F. Hogy szorgalmatoskodjanak jó cselekede
tekkel (i) előljárni.
Tit. 3 : 8.56

(i) Az Istennek dicsőségéért és egye
beknek példásokért. Mát. 5 :15:57 
az magok hivatal jóknak hiteléért. 
Tit. 2 :10:58 és elválasztatások- 
nak magoknak való megpecsét- 
léséért. II. Pét. 1 : 10.59



К. Micsoda cselekedetek jók?
F. Az olyak, melyeket Isten maga kíván, (k) 

Mik. 6 : 8.e0
(k) Az Isten akaratja minden jónak

mérő singe.

К. Mikor mondattatnak az jó cselekedetek 
igazán jóknak?

F. Mikor az Istennek minden (1) parancsola- 
tira a tekéntetünk vagyon.
Zsolt. 119 : 6.61

(l) Nem tévén sáfárkodást csak egy
bűnben is, és a jó cselekedetet 
mívelvén az Parancsolónak ked
véért.

K. Hányák az Istennek parancsolati?
F. Tizek.

II. Móz. 34 : 28.62

K. Micsoda rövid summájok mindazoknak?
F. Szeressed Istenedet teljes szíveddel, teljes 

lelkeddel és teljes minden elméddel (m) és 
felebarátodat mint tennenmagadat.
Mát. 22 : 37—39.63

(m) Ekképpen lelki az Istennek Tör
vénye, kötelezvén még a leg-



titkosb gondolatokat is. Róm. 
7 : 14 .64

K. MagunJctúl elegek vagyunk-é mi jót cse
lekedni?

F. Nem: az mi elégségünk Istentől vagyon.
(n )
II. Kor. 3 : 5.65

(n) ő cselekszi mind az akaratot s mind
a cselekedetet. Phil. 2 : 13.66

К. Idvezülünk-é hát jócselekedetink által?
F. Nem, hanem kegyelem által. (0)

Efez. 2 : 8, 9.67
(o) Mert még igazságunk is olyan,

mint az megferteztetett ruha. 
Ézs. 64 : 5.68

K. Nincs-é az mi idv ességünk rész szer ént a 
cselekedetek által, rész szerént kegyelem 
által? (p)

(p) Az pápisták az idvességet e kettő
között osztják meg.

F. Nincs, mert így a kegyelem nem volna 
kegyelem.
Róm. 11 : 6.69



К. Mi kívántatik több a keresztyén emberiül? 
F. Hogy nevekedjék (q) inkább-inkább. (r)

I. Thess. 4 : l .70
(q) Nem menni előfelé semmi nem

egyéb, hanem hátra csúszni és 
aki azt véli, hogy elég kegyelme 
vagyon néki, abban nincs semmi. 
Luk. 8 : 18.71

(r) Az értelemben, az hitben és az en
gedelmességben.

K. Mennyi eszközi és módjai vannak az mi 
inkább-inkább nevekedésünknek?

F. Hármak kiváltképpen.
K. Melyik az első?
F. Az Isten Igéjének tiszta teje.

I. Pét. 2 : 2.72

K. Hány útjai vannak az Igével való élésnek? 
F. Négy.

K. Melyik az első?
F. A'tisztességes és jó szívvel (s) való közön

séges hallás.
Luk. 8 : 15.73

(s) Oly tisztességes szívvel, mely olyan,
mint az jó föld, mely belől jól



megért, és ideki jó gyümölcsöt 
terem.

K. Melyik az második?
F. Az Írásnak naponként való vizsgálása, ha 

azok, amiket hallunk, úgy vannak-é. (t) 
Csel. 17 : l l . 74

(t) Mindeneket megpróbáljatok.
I. Thess. 5 : 21.75

K. Melyik az harmadikf
F. Azt mi elmélkedésünkké tenni, (u)

Zsolt. 119, 97.76
(u) Ha tudni akarod, micsoda elmélke

dés az, lásd meg e két helyeket: 
Zsolt. 77 : 6;77 Luk. 2 :19.™

K. Melyik az negyedik$
F. Az felől szólni, beszélni.

V. Móz. 6 : 7.79

K. Micsoda a mi hitben való épületünknek 
második eszközef

F. A Szent Lélek (x) által való könyörgés. 
Jud. 20.*°

(x) Az Isten Lelkének igazgatása által.
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К. Micsoda a könyörgés?
F. A léleknek magának kiöntése az Űr előtt.

( y )
I. Sám. 1 :15  ;81 Zsolt. 62 : 9.82

(y) Ennek okáért a könyörgésnek alá
zatossággal, érzékenséggel és hit
tel kell lenni.

K. Kicsoda egyedül a Közbenjáró, az ki által 
nekünk könyörgenünk kellf 

F. Egy a Közbenjáró (z), az Jézus Krisztus. 
I. Tim. 2 : 5.83

(z) Csak egy, az mint Isten is csak egy.

K. Tudunk-é úgy, amiképpen kellene, könyör- 
geni?

F. Nem, de az Isten Lelke segéli az mi erőte- 
lenségünket. (a)
Róm. 8 : гб.84

(a) Megmutatja szükséginket és reá
tanít az illendő magunkviselésére 
az könyörgés közben.

K. Micsoda a könyörgésnek legjobb formája? 
F. Az, amelyet Krisztus maga tanétott.

Mát. 6 : 9. etc.85



К. Micsoda az mi lelki nevekedésünknek har
madik eszközef

F. Az igazságnak pecsétivei (b), az két Sak- 
ramentummal való élés.
Róm. 4 : l l . 86

(b) Mivel pecsétek, tehát erősítésre va
lók, tudniillik az hitben.

K. Melyek azok?
F. Az keresztség és az Úr vacsorája, (c)

Mát. 28 :19 ;87 I. Kor. 11 : 23.88
(c) Egyedül csak ez kettők a Sakra-

mentomok, mert csak ez kettő 
által ígértetett, hogy az ezekben 
lévő jegy által az Istennek Krisz
tusban való jóakaratja a mi lel
kűnknek megpecsételtetik.

K. Mint erősíti a keresztség az mi hitünket, 
és engedelmességünket miképpen segélif

F. Mikor kelleteképpen megvizsgáljuk a ke- 
resztségnek természetit és végét.

K. Micsoda a keresztségnek természeti?
F. Az, hogy új születésnek mosódása (d) vagy 

feredője az. Tit. 3 : 5.89
(d) Mosódás, mely mind élőnkben adja

s mind penig megpecsétli mi-



nekünk újonnan születtetésün- 
ket: annakokáért öregbítője az 
mi Krisztusban való vigasztalá
sunknak.

K. Idvezíthet-é minket az testviek mosódásaf
F. Az keresztségbéli mosódás csak ábrázat

(e): az Jézus Krisztus vére, amely lelkünk 
isméretit megtisztítja, (f)
I. Pét. 3 : 21 ;90 Zsid. 9 : 14.91

(e) Mely kiábrázolja az mi megszentel-
tetésünket és megszabadulásun
kat a bűntől és haláltól.

(f) Az külső jegy magától nem adhat
kegyelmet.

K. Micsoda ezen mosódásunknak az végef
F. Hogy szentek legyünk, mocsok nélkül va

lók és az jó cselekedetekre (g) buzgók.
Ef. 5 : 27 ;02 Tit. 2 : 14Я

(g) Az effelől való elmélkedés felindét
minket az engedelmességre.

K. Hogy-hogy neveli az Úr vacsorájának 
Sakramentuma a mi hitünket?

Lelki ÁBÉCÉ 6



F. Mert az adja élőnkben, az emlegetteti ve
lünk az Úrnak halálát, míglen eliő. (h)
I. Kor. 11: 26.94

(h) A Krisztus halála fundamentuma
az mi hitünknek.

K. Mint kell ez 8akramentum,mai élnif
F. Kinek-kinek magát (i) meg kell próbálni és 

úgy enni a kenyérbűi s innya az pohárbúi. 
I. Kor. 11 : 28.95

(i) Az ő hiti és megtérése felől.
K. Mint kell minden keresztyénnek, valaki 

ezekhez tartja magát, már a dolog felöl 
gondolkodni?

F. Eszében kell venni, hogy sok nyomorúság 
által kelletik őnéki az Isten országában 
menni. Csel. 14 : 22.96

K. Jó-é nékünk megnyomorgattatnunkf
F. Jó igenis egynéhányképpen.

Zsolt. 119, 71."
K. Melyik az elsőf
F. Minekelőtte megsanyargattatnánk (k), té- 

velygünk. Zsolt. 119, 67.98
(k) Az nyomorúság ellenünk kiált, és 

így megment minket az ítélettül, 
mely ez világra jövendő. I. Kor. 
11 : 32."



TT

К. Melyik az másik?
F. Mert a nyomorúságban az Istent szorgal

matosán keressük.
Hós. 5 : 15.100

K. Melyik az harmadik?
< F. Az nyomorúság a mi hitünket sokkal drá- 

galátosbá tészi az aranynál. (1)
I. Pét. 1 : 7.101

(l) Hitünknek ereje megpróbáltatik, és
az Isten szeretettnek megtapasz
talása öregbedik bennünk e nyo
morúság által.

K. Hányféle nyomorúságok vannak?
F. Kétfélék: belsők és külsők.
K. Micsodák az belső nyomorúságok?
F. Az Sátán csapdosása és az mi tulajdon 

kívánságunktúl (m) való elvonattatásunk.
II. Kor. 12 : 7 ;102 Jak. 1 : 14.103

(m) Az bennünk lakó veszettség és
bűn ez.

K. Mint bánik a Sátán az Isten fiaival?
F. Megrostálja őket, mint (n) a búzát.

Luk. 22 : 31.104
(n) Kostálja őket kiilönbféle kísértetek

által.



Uö

К. Micsoda tehát a mi tisztünk?
F. Józanoknak (o) kell lennünk és vigyáz

nunk (p), ránk vévén az Istennek egész 
fegyveröltözetét.
I. Pét. 5 : 8105; Ef. 6 : l l . 103

(o) Mind az elmebéli belső kegyelemnek
alkalmaztatásában (Róm. 12:3),107 
s mind penig ez élet külső áldá
saival való élésben.

(p) Hogy minden ostromokat megelőz
hessünk.

K. Micsoda ebben az mi vigasztalásunk?
F. Hogy a Krisztus könyörgött érettünk, hogy 

meg ne fogyatkozzék hitünk, (q)
Luk. 22 : 32.108

(q) Az tanítványokért való könyörgése
Urunknak minden hívőknek szol
gál. Ján. 17 : 20.109

K. Űgyde az ördög sívó-rívó oroszlán?
F. Nagyobb az, aki mibennünk (r) vagyon, 

hogy nem az, ki e világban, (s)
I. Ján. 4 : 4.110

(r) A Krisztus az ő Lelke által.
(s) Az ördög ez világnak fejedelme és

istene. II. Kor. 4 : 4.111



К. Miképpen nyomor gat belső kívánságunk 
minket?

F. Midőn fogva viszen bennünket, hogy ne 
cselekedhessük a jót, melyet akarnánk, (t)
Róm. 7 : 9, 23.m

(t) Innen indul az küzdés a test és Lé
lek között az Isten Fiában. Gál.
5 : И.»*

K. Micsoda itt tisztünk?
F. Hogy minden őrízésnek (u) felette szívein

ket őrizzük.
Péld. 4 : 2 З.114

(u) Hogy a gonosz indulat vagy fel ne
támadhasson, avagy könnyen el- 
nyomattathassék.

K. Micsoda a vígasztalás ez állapotunkbanf 
F. Az Isten ereje az mi erőtlenségünk által 

mégyen végben. (*)
II. Kor. 12 : 9 .115

(*) Inkább kinyilatkozik.

K. De óli mely igen megfogyatkozunk mi az 
mi tisztünkbenf



К. Micsoda tehát a mi tisztünk?
F. Józanoknak (o) kell lennünk és vigyáz

nunk (p), ránk vévén az Istennek egész 
fegyveröltözetét.
I. Pét. 5 : 8105; Ef. 6 : l l . 103

(o) Mind az elmebéli belső kegyelemnek 
alkalmaztatásában (Róm. 12:3),107 
s mind penig ez élet külső áldá
saival való élésben.

(p) Hogy minden ostromokat megelőz
hessünk.

Micsoda ebben az mi vigasztalásunk? 
Hogy a Krisztus könyörgött érettünk, hogy 
meg ne fogyatkozzék hitünk, (q)
Luk. 22 : 32.108

(q) Az tanítványokért való könyörgése 
Urunknak minden hívőknek szol
gál. Ján. 17 : 20.109

K. Űgyde az ördög sívó-rívó oroszlán?
F. Nagyobb az, aki mibennünk (r) vagyon, 

hogy nem az, ki e világban, (s)
I. Ján. 4 : 4.110

(r) A Krisztus az ő Lelke által.
(s) Az ördög ez világnak fejedelme és

istene. II. Kor. 4 : 4.111



К. Miképpen nyomor gat belső kívánságunk 
minket?

F. Midőn fogva viszen bennünket, hogy ne 
cselekedhessük a jót, melyet akarnánk, (t)
Rom. 7 : 9, 23.112

(t) Innen indul az küzdés a test és Lé
lek között az Isten Fiában. Gál.
5 : 17”3

K. Micsoda itt tisztünk?
F. Hogy minden őrízésnek (u) felette szívein

ket őrizzük.
Péld. 4 : 23.114

(u) Hogy a gonosz indulat vagy fel ne
támadhasson, avagy könnyen el- 
nyomattathassék.

K. Micsoda a vígasztalás ez állapotunkban? 
F. Az Isten ereje az mi erőtlenségünk által 

mégyen végben. (*)
II. Kor. 12 : 9.115

(*) Inkább kinyilatkozik.

K. De óh mely igen megfogyatkozunk mi az 
mi tisztünkben?



F. Az Úr kedvez nékiink (x), miként az em
ber az ő fiának, aki hozzá hallgat.
Mai. 3 : 17.116

(x) Jó igyekezetünket végbenvite-1 gya
nánt vévén bé. II. Kor. 8 : 12.117

K. Hátha oly eset találkozik, mely miatt az 
Isten fiai valamely rettenetes nagy go
noszban esnek?

F. Ha esnek is, de öszve nem romolnak, mert 
az Úr alájok veti az ő kezét, (y)
Zsolt. 37 : 24.118

(y) Az Isten végbenviszi a jót, az me
lyet elkezdett.

K. Micsodák a külső nyomorúságok?
F. Az melyek rajtunk esnek, jó hírünkben, 

nevünkben, javainkban és személyünkben.
K. Micsoda az hírünkben, nevünkben való?
F. Mikor mindenféle gonoszt mondanak elle

nünk a Krisztusért (z) hamisan, (a)
Mát. 5 : 11.“®

(z) Mintha a mi vallásunk gonosz volna.
(a) Ne légyen az ti szenvedéstek mint

gonosztévőké. I. Pét. 4 : 15.120
K. Mire kell ez ilyen ügyben gondot visel

nünk?



F. Hogy az mi magunk viselése légyen tisz
tességes, hogy azok, akik gonoszt szólanak, 
vagy megtéríttessenek (b), vagy megszé
gyenüljenek. (c)
I. Pét. 2 :12 ;121 Tit. 2 : 8.122

(b) Az mi jó példánk által.
(c) Nem lévén igaz oka gvalázásoknak.

K. Micsoda a mi vigasztalásunk ez kereszt
viselésben?

F. Ez, hogy nagy az mi jutalmunk az (d) ég
ben. Mát. 5 : 12.123

(d) Ez volt magának is Krisztusnak
vigasztalása hasonló állapotban. 
Zsid. 12 : 2.124

K. Micsoda az javainkban való nyomorúsá
gunk?

F. Az sok különb-különb-féle károk.

K. Mire kell főképpen ez ilyen nyomorúság
ban megtaníttatnunk?

F. Hogy meg ne nyissuk (e) szájunkat, mert 
az Úr, aki azt cselekedte, (f)
Zsolt. 39 : 10.125

(e) Zúgolódásra, avagy irígykedésre.
(f) Az ő  gondviseléséből esett rajtunk.



К. Micsoda ebben a mi vígasztalásunk?
F. Hogy az Úr nekünk annál többet adhat. 

II. Krón. 25 : 9.12G
K. Hátha ugyancsak alacson állapotban tart 

az Űr minket?
F. Mindazonáltal az jó lelkiisméret (g) szü

netlen lakodalom, (h)
Péld. 15 : 15.127

(g) Mely bizonyosítja az embert az Is
tennek Krisztusban való jóaka
ratja és az önnönmaga igazán 
élése felől.

(h) Szüntelen oka az örülésnek. II. Kor.
1 : 12.128

K. Micsoda a személyünkben való nyomorú
ság?

F. A betegségek és az halál.

K. Melyik az első dolgunk, melyet betegsé
günkben kell cselekednünk?

F. Meg kell magunk ellen (i) az Úrnak a mi 
istentelenségünket vallanunk.
Zsolt. 32 : 5.129

(i) Az bűn oka minden betegségnek,
azért legelsőben is affelől kell 
gondolkodni.



К. Micsoda a mi vigasztalásunk az beteg
ségben?

F. Ez, hogy az Űr minden mi ágyunkat (k) 
a betegségben megfordítja.
Zsolt. 9 1 :3.130

(k) Békességes tűrést ajándékozván, az
után egészséget is, ha úgy ítéli 
jobbnak.

K. Ha az Űr meggyógyít, mit kell cseleked
nünk?

F. Többé ne vétkezzünk (1), hogy gonoszból 
ne légyen dolgunk.
Ján. 5 : 14.131

(l) Az mint betegségünk előtt cseleked
tünk: mert az Űr ok nélkül nem 
látogat meg. Jer. 5 : 3.132

K. Nem szabad-é varázsoltatni az nyavalyák
nak meg gyógyíttatásáért?

F. Ne találtassák te közötted varázsló, azt 
mondja az Isten.
V. Móz. 18 :11, 12.133

K. Ha lám mely sokak meggyógyulnak azál
tal? (m)

(m) Ez a tudatlanoknak közönséges
fogások, nem vévén eszekben,



hogy az ördög a testnek meg
könnyebbítésével lelket igyekez 
veszteni.

F. Nem szabad gonoszt cselekedni, hogy jó 
jöjjön ki belőle.
Rom. 3 : 8.134

K. Micsoda az mi főtisztünk az halálra nézve? 
F. Minden nap meghalni, (n)

I. Kor. 15 : 31.135
(n) Szünetlenül várván az halált és el

készülvén annak béfogadására.
K. Micsoda a legjobb vigasztalás, mikor már 

szintén kiköltözendők vagyunk ez árnyék- 
világbúl?

F. Hogy hitünket megtartottuk, (o)
II. Tim. 4 : 7.136
I. Kor. 15 : 55, 56.137

(o) Állhatatosan megmaradván az igaz
ságnak vallásában.

K. Micsoda ezen kívül?
F. Hogy a Krisztus az halálnak fulánkját, 

mely az bűn, kivonta, (p)
(p) A bűn megbocsáttatván, az halál

nem veszedelmes.



К. Mikor történd el Isten minden siralmat az 
ö fiainak szemekről?

F. Az újulásnak idején, (q)
Jel. 21: 4;138 Csel. 3 : 19.139

(q) Az az idő az teljes váltságnak ideje.
Róm. 8 : 23.140

K. Micsoda idő az?
F. Az, amelyen az Jézus Krisztus, az ki mi- 

nékiink mostan prédikál tátik, jő el az íté
letre.
Csel. 3 : 19.139

K. Közel-é az az idő?
F. A Bíró az ajtó előtt áll.

Jak. 5 : 9.141

K. Micsodaformán jő elf 
F. Az ő  dicsőségében és minden ő szent an

gyali ővéle.
Mát. 25 : 31.142

K. Mit fog mívelni, hogy el jő?
F. Elválasztja az juhokat a gödölyéktől, (r) 

Mát. 25 : 32.143
(r) Ez elválasztásra most nyit utat az

Evangéliumnak naponként való 
prédikálása által. Mát. 3 :1, 2.144



К. Kicsodák az ö juhai?
F. Az kik hallják és értik az ő  szavát (s), és 

követik ötét. (t)
Ján. 10 : 4, 27.145

(s) Mely az ő Igéjében zengedez.
(t) Az tudománynak azt az igazságát

és az szent életnek azt a módját, 
amelyet ő tanított.

K. Kicsodák a gödölyék?
F. Az kik nem hisznek, (u)

Ján. 10 : 26.146
(u) Nemcsak az nyilvánvaló hitetlenek,

hanem azok is, akik csak szín
mutatók az kegyességben és an
nak erejét megtagadták.

K. Mit fog mondani az juhoknak?
F. Jertek el, áldottak, bírjátok örökül az or

szágot.
Mát. 25 : 34.147

K. Hát az gödölyéknek mit?
F. Távozzatok el, átkozottak, éntőlem.

Mát. 25 : 41.148



Tt

К. Mint fog azért dolgok lenni az juhoknak? 
F. Az hol a Krisztus vagyon (x), ott lésznek 

ők is.
Ján. 14 : 3.149

(x) örökösök a Krisztus mellett. Róm.
8 : 17.150 Az ő jelenlétében öröm
nek teljessége vagyon. Zsolt. 
16 :11 «i

K. Mi esik az gödölyéken?
F. örök veszedelem, (y)

II. Thess. 1 : 9.152
(y) örökké halnak, de soha meg nem

halnak.

K. Mit kell minékünk azonközben, míg az a 
nap eljő, mívelnünk?

F. Várnunk kell azt (z), és arra sietnünk, így 
könyörögvén naponként: Úgy Uram: Jövel 
Uram Jézus!
II. Pét. 3 :12 ;153 Jel. 22 : 20.154

. (z) Nem vetvén azt messzére, hanem 
szüntelen várván azt.



К. Minémű társasággal kell tartanunk?
F. Minden gyönyörűségünknek (g) lenni kell 

a szentekben, kik ez földön (h) vannak. 
Zsolt. 16 : 3.167

(g) Akárkihez mutathatunk szánako
zásbéli szeretetet, de gyönyörkö
désbélit nem.

(h) Akiknek lelkiisméretek vagyon a
szent élet felől.

K. Mit cselekedjünk, mikor enni megyünk? 
F. Fel kell az égben tekintenünk (i), és hálát 

adnunk.
Mát. 14 : 19.168

(i) Felemelnünk szíveinket.
K. Hány dologra kell ételünkben vigyáznunk? 
F. Háromra.

K. Az első melyik?
F. Szíveinknek el nem nyomattatni tobzódás

sal és részegséggel.
Luk. 21 : 34.169

K. Melyik az második?
F. Az XJr munkájárúl (k) el nem feledkezni. 

Ézs. 5 : 12.170
(k) Vége, amelynek kedvéért az Űr né- 

künk eledelt ád.



К. Melyik az harmadik?
F. Hogy az mi elmarad tőlünk, abban semmi 

el ne vesszen.
Ján. 6 : 12.171

K. Nem kell-é valami idöcskét minden napbúi 
lelki haszonra szakasztanunk?

F. Sőt áron is meg kell az alkalmatosságot 
vennünk (1), mivel a napok gonoszak.
Ef, 5 : 16.172

(l) Legjobban élnünk az mi időnkkel.

K. Hát nem mulathatjuk-é néhánykor ma
gunkat?

F. Meglehet, mert vagyon ideje az nevetésnek. 
Praed. 3 : 4.m

K. Micsodás tréfákat szabad űznünk?
F. Olyakat, az melyek tisztességesek, (m) 

Phil. 4 : 8.174
(m) Ez ilyen tréfák nem azok közül va

lók, melyek gyermekeskedést és 
szemtelenséget nemzenek, avagy 
hogy kárt tennének, nem lévén 
azok vagy az elmének vagy az 
testnek gyakorlási. Efféléknek 
semmi jó emlékezetek nincsen
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sem a Szentírásban, sem az iste
nes bölcseknek könyvökben.

K. Hány dologra kell néznünk, mikor magun
kat mulatjuk vagy gyönyörködtetjük?

F. Kettőre.

K. Melyik az első?
F. Hogy a mi örülésünk meg ne gátolja az 

jobb tiszteinket, (n)
I. Thess. 5 :16, 17.175

(n) Szent Pál összveköti az örülést a
könyörgéssel, azt akarván élőnk
ben adni, hogy az öröm gonosz 
dologgá lészen, ha az könyörgés
nek akadályára szolgálánd.

K. Melyik az második?
F. Okot nem adni reája, hogy az mi alkalma

tosságunk (o) felől gonoszul szóljanak, (p) 
Hóm. 14 : 16.176

(o) Keresztyéni szabadságunk felől az
gyönyörködésekben.

(p) Mintha az a szabados életnek volna
fundamentuma.



К. Micsoda az estvéli tisztünk?
F. Megvizsgálnunk magunkat (q) az mi 

ágyunkban és egyen-egyen ezt mondanunk: 
mit cselekedtem én?
Zsolt. 4 : 5;177 Jer. 8 : 6.178

(q) Mint viseltük azon az napon ma
gunkat.

K. Mit kell egyebet cselekedni?
F. Könyörögni kell. (r)

Zsolt. 55 : 17.17e
(r) Hogy az elmúlt napi bűnünk meg-

bocsáttassék és megőríztessünk 
következendő éjtszakán.

K. Hány dolog tészi aluvásunkat kedvessé? 
F. Kettő.
K. Melyik az elsőf
F. A tisztességes munka, (s)

Praed. 5 : 12.180
(s) Kinek-kinek igaz hivataljabéli tisz

tiben.

K. Az második melyik?
F. Az istenes szorgalinatosság az isteni féle

lemben való öregbtilés felől.
Péld. 3 : 13.181
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К. Mint kell az aluvással élnif 
F. Ne szeressed azt, hogy szegénységre ne 

juss.
Péld. 20 : Ш 82



A TISZTVISELŐKNEK TISZTEK.

К. Micsoda tiszti a magistrátusnak? (*)
(*) Személyében való tiszti.

F. Megékesíteni az Istennek házát, (u)
Ezsdr. 7 : 27.183

(u) Előmozdítani az igaz vallást: mely 
dolog mindenekre, valakik valami 
méltóságban vannak, helyek és 
állapotjok szerént reájok tarto
zik ; az királyoktól fogván az leg
alsóbb tisztig.

K. Mint kell magát a nép között viselni?
F. Mint Isten szolgájának az népnek javára. 

Rom. 13 : 4.184
K. Hogy-hogy kell az népnek javára gondot 

viselni?
F. Hogyha ő dicsíretekre léend azoknak, az 

kik jót cselekesznek; a gonosz cselekedők- 
nek penig büntetésekre.
I. Pét. 2 : 14.185
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К. Minémü emberek illendők az magistrátus- 
ságra, a tisztre?

F. Az kik erősek (*), istenfélők, igazmondók 
és telhetetlenség-gyűlölők.
II. Móz. 18 : 21.186

(*) Erős szívűek, akik az törvényben 
semmi okkal el nem hajtathatnak.



AZ ALATTOK,VALÓKNAK 
TISZTEI.\

K. Micsoda az alattok-valóknak tisztek?
F. Alávettettetni, engedni a lelkisméretért.(#) 

Róm. 13 : 5.187
(*) Megtudván, hogy a tisztviselés Isten 

rendelése.

K. Micsoda továbbá?
F. Könyörögni azokért, akik méltóságban 

helyheztettek. (x)
I. Tim. 2 : 2.188

(x) Ha jók azok, hogy megrősíttesse- 
nek; ha penig gonoszok, hogy 
megtéríttessenek.

K. Mi ennek-f elette?
F. Még gondolatban is a tisztviselőknek go

noszt nem mondani.
Préd. 10 : 17.189



К. Vagyon-é más valami?
F. A pártütőkkel magunkat öszve nem egye- 

léteni. (y)
Péld. 24 : 21.1S0

(y) Ez három utolsó tiszteink az első
ből folynak, tudnia-illik az lelki- 
isméretért való alávettetésből; 
aki ilyen, örömest imádkozik, 
nem átkozódik és nem pártolko- 
dik.



V EGYHÁZI TANÍTÓNAK TISZTI.

K. Micsoda a tanítónak tiszti?
F. Meglássa, hogy amely szolgálatot az Úrba 

vött, azt bétöltse.
Kol. 4 : 17.191

K. Mint cselekedheti azt megf  
F. 1. Az nyáj környül való szünetlen vigyá- 

zással. (z)
Ézs. 62 : 6;192 Csel. 20 : 28.193
(z) Mert a Sátán szüntelen keresi azt 

bényelni.

2. Az nyáj állapotjának szorgalmatosán 
yaló megtudása által, (a)
Péld. 27 : 23.194
(a) Salamonnak ez tanítása igen reája 

illik erre az dologra, holott min
den tanító juhász, avagy pásztor.



3. Az olvasásban való figyelmezés által, (b)
I. Tim. 4 : 13.195
(b) Szorgalmatoson kell tanulni, hogy

különb-különb szép dolgokkal 
ugyan teli légyen.

4. Ez életnek szorgalmatosságiban való 
maga nem egyelétése által.
II. Tim. 2 : 4.196

5. Rajta lévén az Igének prédikálásán (c) 
alkalmatos s alkalmatlan iidőben.
II. Tim. 4 : 2.197
(c) Egybenkötvén ezzel az Sakramen-

tumoknak kiszolgáltatásokat, ami
kor az idő s az hely hozza.

6. Catechizálás (d) által.
Gál. 6 : 6.198
(d) Az görög ige annyit tészen.

7. Az híveknek példájokká létele által.
I. Tim. 4 : 12.199

K. Micsoda a tisztiben el nem járó tanítónak 
büntetése?

F. Az Isten a népnek vérét az ő kezéből kí
vánja meg.
Ez. 33 : 8.290



К. Нету dolog kívántatik kiváltképpen az 
tanítóvá léteihez?

F. Kettő.
K. Micsoda az egyikf
F. Hogy a tanításra való amaz hű beszédnek 

szorgalmatos megtartója légyen, (e)
Tit. 1 : 9.201

(e) Jó és derék ítíletű embernek kell
annak lenni.

K. Kicsoda az másik?
F. Hogy alkalmatos légyen az idvességes tu

domány (f) által való intésre is, és meg
győzhesse az ellenkezőket.
Tit. 1 : 9.201

(f) Tanításra való ajándékjának is kell
őnéki lenni.



AZ NÉPNEK TISZTI.

K. Micsoda a névnek tiszti ez ilyen tanítói
hoz?

F. Az nép tisztinek hat ágai vannak.
K. Micsoda az első?
F. Engedni és magát aláadni. (g)

Zsid. 13 : 17.202
(g) Az tudománynak tisztaságára és az 

intésnek hatalmára.
K. Micsoda az másik?
F. Becsülni őket és kiváltképpen szeretni.

I. Thess. 5 : 13.203
K. Az harmadik melyik?
F. Minden jovokbúl őket részeltetni.

Gál. 6 : 6.204

K. Micsoda az negyedik?
F. Könyörögni érettek, hogy nékik szólás 

adattassék szájoknak bátorsággal való 
megnyitására. Ef. 6 : 19,205



да

К. Micsoda az ötödik?
F. Vádot ellenek hirtelen bé nem venni, (i) 

I. Tim. 5 : 19.206
(i) Ez az oktatás legelsőben az Ecclésia- 

igazgatóknak adattatott, de min
denekre szabhatni.

K. Miért kell a népnek az ö tanítóihoz magát 
így viselni?

F. Három okért.

K. Melyik az első?
F. Mert az Úr dolgát cselekszik, (k)

I. Kor. 16 : 10.207
(k) Foglalatosak a szenteknek öszve-

gyűjtésekben Ef. 4 : 12.208

K. Melyik az második?
F. Mert azok vigyáznak az népnek leikéért

(1), úgy mint számot adandók, (m)
Zsid. 13 : 17.209

(l) Ennek okáért tulajdon maga a maga
ellensége, az ki ellenek áll őnékik.

(m) Köteles ő lelkiisméretiben arra, az
mit cselekszik.



К. Melyik az harmadik?
F. Mert egyébként az 6 tiszteket szomorú

sággal fognák cselekedni, mely nem hasz
nálna a népnek. (*)
Zsid. 13 : 17.209

(*) Az Úr látván az ő szíveknek keserű
ségét, megverné azokat, az kik 
őket megszomorítanák.



CSELÉDES EMBER TISZTI.

'K. Micsoda a cselédes embernek tiszti az ő 
cselédjéhez az isteni szolgálatnak dolgá
ban?

F. Meghadni az ő házanépének, hogy meg
őrizzék az Úrnak utát. (n)
I. Móz. 18 : 19.210

(n) Ez végre kell őnéki istenes gyakor
lást házában tartani, úgymint 
könyörgést, catechizálást, Szent- 
írás-olvasást, és cselédjit a gyüle
kezetben is tartozik felszoktatni.

K. Hát a külső dologra nézve micsodaf
F. Gondot viselni (o) azokról, akik az ő cse

lédje közé valók. I. Tim. 5 : 8.2n
(o) Tisztességes úton-módon.

K. Micsoda az feleségnek tiszti ezekbenf
F. Segétséggel lenni az ő (p) férjének.

I. Móz. 2 : 18.212
(p) Mind az isteni-félelemnek terjeszté

sében s mind az külső dolgokban.



К. Micsoda az férfiúnak tiszti az ö feleségé
hez?

F. Véle lakni és szeretni őtet, mint az maga 
testét.
Ef. 5 : 28 ;213 I. Pét. 3 : 7.214

К. Hát az asszonynak hivatalfa az ö férjéhez 
micsoda?

F. Engedni annak, mint az Úrnak, (q)
Ef. 5 : 22.215

(q) Azaz jóakarattal és víg kedvvel.

K. Micsoda tiszti annak, az kit Isten egyszer
smind atyává is tött?

F. Haragra az ő gyermekit nem ingerleni (*), 
hanem nevelni őket fenyétékben és az Úr
nak (r) intésében. Ef. 6 : 4.216

(*) Felettébb-való keménységet mutat
ván hozzájok.

(r) Isteni félelemben, jó szokásban és
tisztességes hivatalban.

K. Az anyák tiszti ugyanitt micsoda?
F. Nevelni az ő magzat jókat és oktatni azo

kat. (s)
I. Tim. 5 :10 ;217 Péld. 31: l .218

(s) Salamon leírta a leckét, melyre őtet
az ő anyja tanította volt.
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К. Micsoda az úrnak, asszonynak tiszti az ö 
szolgáihoz, szolgálóihoz? (t)

(t) A szolgákon, szolgálókon értettet
nek azok, kik velünk egyetemben 
foglalatosok a mi dolgunkban, 
akar velünk lakjanak, akar má
sutt.

F. Igazsággal és egyenlőséggel lenni hozzá- 
jok. (u)
Kol. 4 : l .219

(u) Amint az ő tisztességes szolgálatjok
megérdemli, meggondolván azt, 
hogy az érdemes bérnek meg
tartása égben kiáltó bűn. Jak. 
5 : 4.2-°

K. Micsoda az magzatoknak tisztek az ö szü
lésekhez^

F. Engedelmeseknek lenni azokhoz az Úr
ban. (*)
Ef. 6 : l .221

(-) Szánakozásból, mindazáltal a ke
gyességnek megbántódása nélkül.

K. Mát önköztök egymásnak mivel tartoznak?
F. Hogy ősz ve ne vesszenek.

I. Móz. 45 : 24.222
Lelki ÁBÉCÉ 7



К. Micsoda a szolga, szolgáló tiszti?
F. Szívnek egyiigyűségében és minden jó hű

ségben tetszeni erőlködni az ő uroknak, 
asszonyoknak, ha szintén kemények is 
azok: nemcsak szem előtt szolgálván, ha
nem tiszta szívvel félvén az Istent.
Ef. 6 :5;223 Tit. 2 : 10;224 I. Pét. 2 : 18;225

Kol. 8 : 22.226



AZ EGYES SZEMÉLYEKNEK 
TISZTEK.

K. Mi kívántatik a nőtelen személyektülf 
F. Ha meg nem türtethetik magokat, háza

sodjanak meg, menjenek férjhez, (x)
I. Kor. 7 : 9.227

(x) Közönséges parancsolat ez, minden
rendre tartozik.

K. Mint kell megházasodni és férjhez menni? 
F. Egyedül csak az Úrban, (y)

I. Kor. 7 : 39.228
(y) A szüléknek megegyezésekből és az

vallásra s isteni félelemre való 
szorgalmatos tekintetből.
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AZ FELEBARÁTOKNAK 
EGYMÁSHOZ VALÓ TISZTEK.

K. Mi kívántatik a felebarátoktúl, kik együtt 
élnek és társalkodnak?

F. Azon lenni, hogy egymást megbecsüljék 
és felindítsák az atyafiúi szeretetre és az 
jócselekedetekre.
Zsid. 10 : 24.229

K. Micsoda indulattal kell lennünk azokra a 
dolgokra nézve, melyek az mi felebarátin
kon esnek?

F. Az örülőkkel örülnünk, a sírókkal penig 
sírnunk kell. (z)
Róm. 12 : 15.230

(z) Készek lévén azoknak nyavalyájok- 
nak megkönnyebbítésére, ameny- 
nyiben tőlünk lehet és némely 
ügyökben ugyan erőnk felett is. 
II. Kor. 8 : 3.231



К. Micsoda az jó felebarátnak haszna?
F. Jobb az a távul lévő atyafinál, (a)

Péld. 27 : 10.232
(a) Akár az helyre, akár penig az in

dulatra nézve.

K. Micsoda legjobb útja, melyen felebarátin
kat a szeretetben hozzánk inkább megtart
hatjuk?

F. Az kinek baráti vannak, tisztelni kell a 
barátságot.
Péld. 14 : 21.233

K. Ve ha néhánykor meg találunk vélek há
borodni?

F. A nap az ti haragotokon le nem menjen. 
Ef. 4 : 26.234

K. Hátha mindennap ing er eltettetnénk?
F. Ne győzettessél meg a gonosztúl, hanem 

inkább a gonoszt jóval győzd meg.
Rém. 12 : 21.235

K. Mikor embernek sok ellenségi vannak, 
mint kell békességben élni?

F. Midőn jóakarattal vagyon az Úr valaki-
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nek utóhoz, még ellenségit is jóakarókká 
tészi ahhoz, (b)
Péld. 16 :7.236

(b) Hanemha az Ur az ő bölcseségében 
jobbnak tudja lenni minékünk, 
hogy az gonosz embereknek go
noszságokkal gyakoroltassunk.

K. Hátha ember oly istentelen helyben lakik, 
az hol többire senkivel nem barátkozhatik?

F. Azon légyen, hogy a gonosz, elfordult 
nemzetségnek közötte fénljék, mint a szö- 
vétnekek.
Phil. 2 : 15.237



ALKUVÁSOKBAN VALÓ 
IGAZGATÁS.\

K. Mint kell magunkat az emberekkel való 
bánásunkban viselnünk?

F. Senkit semmi dologban sem elnyomnunk
(c), sem meg nem kell csalnunk, (d)
I. Thess. 4 : 6.238

(c) Ama kemény és mostoha vélek való
bánással, minémű az zaklatás, 
uzsora, ajándékért való szolgá
lat etc.

(d) Ravasz és hegyes avagy mély prak
tikákkal, minémű az hamis mér
tékek, az rossz marhának mester
séges eladása nagy áron etc.

К. Micßoda az regulája, tanúsága, mely által 
minden mi alkuvásunknak igazgattatniok 
kell?

F. Valamit mi akarnánk, hogy cselekedjenek 
velünk az emberek, mi is azt cselekedjük 
egyebekkel. Mát. 7 : 12.239



GAZDAG EMBERNEK TISZTI.

K. Micsoda a gazdag ember tiszti?
F. Tisztelni az Istent az ő gazdagságával. 

Péld. 3 : 9.240
K. Miben cselekedhetni ezt főképpen?
F. Ha ember jó cselekedetekben léend gazdag 

és az adakozásra kész, hajlandó, (e)
I. Tim. 6 : 18.241

(e) Ingyen adván, mind kölcsön s mind
egyébként. V. Móz. 15 : 8.242 És 
néhánykor az adósságot is el
engedvén. N eh. 5 : 9. etc.243

К. Hány dologtúl kell a gazdagnak magát 
ójni?

F. Kettőtűi: az elmének felfuvalkodásátúl és 
az reménségnek a bizonytalan gazdagság
ban vetésétűl. (f) I. Tim. 6 : 17.244

(f) Attúl a vélekedéstűi, mintha ő azért,
hogy gazdag, Isten kedvében 
volna és oly ember, az minémű- 
nek kellene lenni.
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К. Minek kell a gazdag ember örömének 
lennif

F. Hogy megaláztattatott. (g)
Jak. 1 : 10.245

(g) A gazdagság hívságának és vesze
delmes voltának megismérése ál
tal.



SZEGÉNY EMBER TISZTI.

K. Micsoda a szegény ember tisztif 
F. Megtanulni és tudni, mint kelljen megaláz- 

tatni, szűkölködni, mint bűvölködni.
Phil. 4 : 12.246

К. Melyik az a legjobb mesterség, mely által 
ember bizonyossá tétettethetik, hogy vada
mig él, utolsó szükségre nem ju tf 

F. Keresni elsőben az Istennek országát és 
az ő igazságát, (h)
Mát. 6 : 33.247

(h) Az életnek azt az ájulását, mely az
Isten országának örökösihez illik.

K. Miben áll a szegénynek örömef 
F. Hogy felmagasztaltatott, Isten fiává, leá

nyává tétettetvén, kegyelem által, (i)
Jak. 1 : 9.248

(i) Az az Szent Léleknek értelme abban
az helyben.



KOROS EMBEREKNEK TISZTEK.

ií. Micsoda a koros embereknek tisztekf
F. Hogy legyenek józanok, tisztességesek, 

mértékletesek. Az hitben, szeretetben és a 
tűrésben épek. (k)
Tit. 2 : 2.249

(k) Ezek a tisztek mindenektől meg
kívántainak, de kiváltképpen az 
öreg emberektől.

K. Mikor az vénség dicsőségnek koronája? (1)
(l) Azaz mikor érdemli meg leginkább

az tisztességtételt 1
F. Mikor az az igazságnak utában találtatik. 

Péld. 16 : 31.2Í0
K. Mi kivántatik az öreg asszonyoktúl?
F. Hogy szentséghez illendő öltözettel élje

nek, ne legyenek szitkosok, ne szolgáljanak 
az sok bornak, és az ifjú asszonyi állatokat 
bölcseségre tanítsák, hogy férjeket és 
magzatjokat szeressék.
Tit. 2 : 3, 4.251



AZ IFJAKNAK TISZTEK.

K. Hány tisztei vannak az ifjú népnek?
F. Három kiváltképpen.
K. Melyik az első?
F. Megemlékezni az ő teremtőjökrűl. (m) 

Préd. 12 : l .252
(m) Az ő virágzókban lévő esztendeie

ket Istennek isméretire és szol
gálatidra szentelni.

K. Micsoda az másik?
F. Hogy józan elméjűvek, mértékletesek le

gyenek és az ifjúságnak kívánságát el- 
távoztassák.
Tit. 2 : 6;253 II. Tim. 2 : 22.254

K. Melyik az harmadik?
F. Az öregeket megbecsülni.

III. Móz. 19 : 32.255

K. Mivel jobbíthatja meg az ifjú az ő útját? 
F. Az Isten beszédének megtartásával.

Zsolt. 119 : 9.256



MINDENEKNEK SUMMÁJA.

К. Micsoda rövid summája az ember egész 
minden tisztinekf

F. Az Istent félni (n), és az ő parancsolatit 
megtartani, (o)
Praed. 12 : 13.257

(n) Szorgalmatosán ójni embernek ma
gát, hogy Istenét meg ne bántsa.

(o) Az ő kijelentett akaratjára vigyázni
és azt az idvességnek utában
tanácsosunknak tartani. Zsolt.
119 : 24.258

K. Micsoda mindezeknek jutalma9
F. Aki ezeket cselekszi, megmarad mind

örökké.
Zsolt. 15 : 5.25»

ISTENÉ EGYEDÜL A DICSŐSÉG 
AMEN.



EGYNÉHÁNY
SZÉP RÖVID KÖNYÖRGÉSEK.

melyeknek valamelyikét mindannyiszor el kell 
mondani, valamennyiszer ez LELKI ÁBÉCÉ- 
nek tanulásához és gyakorlásához kezdünk.

Világosságoknak édes Atyja, ki magad Ígér
ted, hogy valakinek bölcseségre vagyon szük
sége, kérjen Tetőled, kegyesen és rijogatás 
nélkül mindeneknek adó jó Istentűl, és adat- 
tatik néki:1 Mi, Uram, magunkban igén meg
vesztünk; az tudatlanságnak sűrű setétsége,2 
mint valami temérdek hályog, elfogta sze
meinket: mely miatt vakabbak vagyunk lel
kűnkben amaz vakon születtetett Bartimaeus- 
nál.3 Oh dicsőségnek Atyja, könyörülj rajtunk, 
és adjad nékünk az bölcseségnek és nyilatko
zásnak lelkét az Úr Krisztus isméreti által: 
világosítsd meg elméinknek szemeit, hogy ért
hessük az ő  hivataljának amaz reménségét és 
az ő  öröksége dicsőségének a szentekben te
mérdek dús gazdagságit. Hogy az mint a ben-



ттт

nünk lévő tudatlanság miatt a Te életedtől 
elidegenültünk volt,4 aszerént az Te akaratod
nak idvességes értése által a valóságos szent 
élethez ismét hozzáédesedjiink.

\ A Te Fiadnak általa. Amen.



MÄS.

OK mi Urunk, Istenünk, az kinek áldása 
nélkül minden szándék és erőlködés csak ha
szontalan,5 adj hűséges áldást onnan fejjül 
mostani igyekezetünkre. Bölcseség nélkül szű
kölködünk, Uram, az Te bölcs Igéd által taníts 
meg minket. Adjad, bogy a Te szent beszéded
nek tiszta tejét mint mostan sziilettetett cse
csemők kívánhassuk; hogy azáltal mind az 
értelemben s mind az istenes szent életben 
inkább-inkább nevekedhessünk,6 az Űr Jézus 
Krisztus által. Amen.



MÁS.

Az Te szent Törvényed, Uram, lelki tükör, 
mely a bűnöknek minden mocskait élőven ki
mutogatja bennünk.7 Adjad azért, kegyelmes 
Atyánk, hogy midőn az Te akaratodat szent- 
séges Igédbűl tanuljuk, ne légyünk olyak, 
mint az kik a tükörben bétekintvén a szeny- 
nyet orcájokon meglátják, s azonban elfelej
tik onnan lemosni, hanem inkább, hogy az 
miket tanulunk, megérthessük; amiket meg
értünk, szívünkben rejthessük, és életünknek 
megjobbításában is mentül hamarább élőven 
kiábrázolni igyekezhessük, a Te Fiad, az mi 
édes Idvezítő Urunk által. Amen.

Lelki ÁBÉCÉ 8



HÁLAADÁS
AZ LELKI GYAKORLÁS UTÁN.

Kegyelmes Istenünk, ki az Te dicsíretedet 
a csecsemőknek szájok által rendelted végben- 
vinni,8 Tebenned gyönyörködik az mi lelkünk, 
hogy ekképpen minket, kik természetünkben 
csak kölykök volnánk, méltóztatsz a fiáknak 
kenyerére,9 a Te szent akaratodnak idvessé- 
ges értésére. Óh édes Atyánk, Istenünk, ke
gyelmezz meg a mi bűneinknek, és a Te hatal
mas Lelkednek ereje által cselekedetképpen 
is azokban, az miket a Te szent Igédbűl tanu
lunk, vidd végben a Te dicsíretedet mi álta
lunk, hogy a Te Igédnek ne csak hallói és 
tanulói, hanem cselekedői is lehessünk.10 
Tartsd és áldd meg közönséges keresztyén 
Anyaszentegyházadat, fejedelmünket, fejede
lemasszonyunkat, minden magokkal együtt. 
Áldd meg egyéb gondviselőinket is és minden 
híveidet. Siess, édes Jézusunk az Te országod
dal belénk bészállani: hadd: amely életet a 
testben ez földön élünk, élhessük Te általad,



élő Istennek minket szerető és magát értünk 
halálra adó egyetlen-egy Fiában való hit ál
tal.11 Hogy osztán mennyben is Teveled 
együtt éljünk, együtt dicsőüljünk és az ál
landó örökségben néked örökös társaid lehes
sünk.12 Az kit szent Atyáddal és a Szent 
Lélekkel együtt éneki zengedezésiinkkel, az 
mint Te megparancsoltad, akképpen tiszte
lünk:

Éneki felszóval, etc. Zsolt. 26 :7, 8. 
rövid időkor; ha pedig ráérkez
hetni: mindvégig. így az 25. zsol
tárt az első szakasztásig egyszer; 
másszor meg a többit. Gyakrabban 
pedig a 19. zsoltárt az 4. verstűi 
fogva végig; avagy a 119-iknek 
valamelyik darabját vagy betűjét; 
avagy más alkalmatost.



MÄS.

Mi édes Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban 
szerelmes Atyánk! Az Te kedves apostolod 
által adod értésünkre, mely igen haragszol Te 
azokra, az kik a gyakor tanításokra semmit 
az tudományban nem öregbiilnek;13 az kik 
öregbülnek is penig, ha azáltal meg nem job- 
bulnak, örök tűzzel fizetsz Te az ilyeneknek. 
Oh, irgalmas Urunk, könyörülj rajtunk, ne 
mi légyünk amaz megvettetett és a megátko- 
záshoz közelgető föld, mely a sokszori szép 
zsíros záporok után is ugyancsak tövisét és 
bojtorjánt terem;14 hanem inkább az igazság
nak amaz doktorát sziveinkben elküldvén,15 
segéld fel erőtelenségünket:16 hadd teljünk bé 
az Te sűrű szép oktatásidnak záporesőire 
minden bölcseséggel,17 a Krisztus beszédének 
bővséges bennünk lakása által.18 Hogy sovány 
szívünknek földe azzal megzsírosodván, Te- 
néked, untalan velünk bajlakodó édes Urunk
nak illendő sok szép termésekkel meggyümöl-



csezhessünk életünknek minden részeiben,19 és 
osztán amaz örök áldásnak Tetőled mi is ré- 
szesi lehessünk örökkön-örökké, a Krisztus 
által. Amen.

Mindjárt az zsoltáréneklés követ
kezzék ezután is, aszerént, az mint 
feljebb megjegyeztetett.

VÉGE.



JEGYZETEK.

1 E zeket ha eleikbe adod az atyafiaknak , 
K risztu s Jézusnak  jó szo lgá ja  leszel, táplálkozván  
a  h itnek  és jó tudom ánynak beszédeivel, am elyet  
követtél. I. Tim. 4 : 6.

2 H iszen  te gyű lölöd  a fen y ítést, és hátad  m ögé 
veted  rendelésim et! Zsolt. 50:17.

s M ert m egjelen t az Isten  idvezítő  k egyelm e  
m inden em bernek, am ely  arra tan ít m inket, hogy  
m egtagadván  a h itetlen séget és a v ilá g i k íván 
ságokat, m értékletesen , igazán  és szentül é ljünk  a 
je lenvaló  v ilágon . T it. 2 :11—12.

4 A z igazak  ösvénye p ed ig  olyan, m int a  hajnal 
v ilágossága , m ely  m inél tovább halad, annál v ilá 
gosabb lesz, a te ljes  délig. Péld. i : IS. (Az erede
tiben  Péld. 4 :18.)

8 C sakhogy a K risztus evangélium ához m él
tóan v ise ljétek  m agotokat, h o g y  akár odam envén  
és lá tván  titeket, akár tá v o l lévén, azt halljam  
dolgaitok  felől, hogy  m egállótok  egy lélekben, egy  
érzéssel v iaskodván  az evan gélium  hitéért. F ii. 
1 :27.

6 Terem te tehát az Isten  az em bert az ő képére. 
Isten  képére terem té őt: férfiúvá  és asszonnyá te- 
í’emté őket.

7 H álaadó zsoltár. V ígan  énekelj az Úrnak te  
egész föld! Szolgáljatok  az Úrnak örvendezéssel, 
menjetek eléje v ígasságga l. Tudjátok m eg, h ogy  az



Ű r az Isten; ő a lkotott m inket és nem  m agunk; az 
ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

9 Én vagyok  az A lfa  és az Om ega, kezdet és vég, 
ezt m ondja az Űr, aki van  és aki va la  és  aki el
jövendő, a m indenható.

9 Én b izony tudom, hogy n agy  az Ür, é s  a m i 
U runk m inden istennél különb.

10 És m onda Isten  M ózesnek: Vagyok, aki Va
gyok. És m onda: Íg y  szólj Izráel fiaihoz: A  Vagyok 
küldött engem  ti hozzátok.

11 M ert hárm an vannak, akik b izonyságot tesz
nek a m ennyben, az A tya, az Ig e  és a  S zen t L é
lek: és ez a három  egy.

12 K ezdetben v a la  az Ige , és az Ig e  v a la  az 
Istennél, és az Isten  v a la  az Ige.

13 M indazonáltal nekünk egy  Istenünk van, az 
A tya, ak itő l van  a m indenség, m i is  ő benne; és 
egy  Urunk, a Jézus K risztus, aki á lta l van  a 
m indenség, m i is  ő általa.

14 M indent terem tett az Ű r az ő m aga céljára; 
az isten te len t is a  büntetésnek napjára.

15 És form álta  v a la  az Űr Isten  az em bert a 
földnek porából, és leh e lle tt v a la  az ő orrába  
életnek lehelletét. Íg y  lön az em ber élő  lélekké.

10 Orcád ver íték éve l egyed  a te kenyeredet, m íg- 
len v isszatérsz a földbe, m ert abból vétettél; m ert 
por va g y  te s ism ét porrá leszesz.

17 Terem té tehát az Isten  az em bert az ő képére, 
Isten  képére terem tetett: fér fiú vá  és asszonnyá te
rem té őket.

18 És felö ltözzétek  am az új em bert, m ely Isten  
szerin t terem tett igazságban  és va lóságos szent
ségben.

19 M ert m indnyájan  vétkeztek, és szűkölködnek  
az Isten  d icsősége nélkül.



20 V a lak i a  bűnt cselekszi, az a  törvénytelensé
g e t is  cselekszi; a bűn p ed ig  a törvénytelenség.

21 É s m egnyilatkozának  m indkettőtöknek sze
m ei s  észrevevék, h egy  m ezítelenek; f ig e fa  lev e
let akgatának  azért össze, és körülkötőket csiná- 
lának m agoknak.

22 És vetteték  a n agy  sárkány, am a rég i k ígyó, 
aki neveztetik  ördögnek és a  Sátánnak, k i m ind  
az egész föld kerekségét e lh iteti, vetteték  a földre, 
és az ő an gya la i is  ővele  levettetének.

23 A  k ígyó  p ed ig  ravaszabb va la  m inden m ezei 
vadnál, m elyet az Ü r Isten  terem tett v a la  és  
monda az asszonynak: C sakugyan azt m ondta I s 
ten, h ogy  a kertnek eg y  fájáról se egyetek?

24 T i az ördög a tyátó l valók  vagytok , és a ti 
atyátok  k íván sága it akarják te ljesíten i. A z em 
ber ölő vo lt kezdettől fogva, és nem  á llo tt m eg  az 
igazságban , m ert n incsen  ő benne igazság. M ikor 
hazugságot szól, a sajátjából szól, m ert hazug és  
hazugság atyja.

25 A nnakokáért, m iképen egy  em ber á lta l jött 
be a v ilágra  a  bűn, és a bűn á lta l a halál, és 
akképen a h alá l m inden em berre elhatott, m ive l
h ogy  m indenek vétkeztek.

26 B izon yára  azért, m iképen egynek  bűnesete  
á lta l m inden em berre elhatott a kárhozat: azon- 
képen egynek  igazsága  álta l m inden em berre e l
h atott az életnek  m egigazulása.

27 A kik  között forgolódtunk  egykor m i is  m ind
nyájan  a  m i testünk k ívánságaiban , cselekedvén  
a  testnek és a gondolatoknak akaratját, és ter
m észet szerint haragnak fia i valánk, m int eg y e
bek is.

28 M ert ism erem  az én bűneim et, és az én v é t
kem  szüntelen  előttem  forog.



20 N em , m ondom  néktek; sőt inkább, ha meg' 
nem  tértek, m indnyájan  hasonlóképen elvesztek,

30 A zért ha va lak i K risztusban  van, új terem 
tés az; a régiek  elm últak , im é ú jjá  lett m inden.

31 M ert m it használ az em bernek, h a  az egész  
v ilá g o t m egnyeri is, de az ő le lkében  kárt vall?  
A v a g y  m icsoda vá ltságot adhat az em ber az ő 
leikéért?

32 É s n incsen  senkiben m ásban idvesség: m ert 
nem  is  adatott em berek között az ég  a latt m ás 
név, m ely  á lta l k ellene nékünk m egtartatnunk.

33 És fele lvén  az an gya l m onda néki: A  Szent 
Lélek  száll te reád, és  a M agasságosnak ereje  
árnyékoz m eg téged, azért am i ezületik  is  szen t
nek h ivatik , Isten  F iának . (Az eredetiben h ibá
san: Luk. 3:35.)

34 A kiké az atyák, és akik  közül va ló  test  sze
rint a K risztus, aki m indeneknek felette  örökké 
áldandó Isten .

35 É s járjatok  szeretetben, m iképen a K risztu s  
is  szeretett m inket, és adta ö n m a g á t m iérettünk  
ajándékul és á ldozatul az Istennek, kedves jó 
illa tu l.

38 M ert ú gy  szerette Isten  e v ilágot, hogy  az ő 
egyszü lö tt F iá t  adta, hogy va lak i hiszen ő benne, 
el ne vesszen , hanem  örök é lete  legyen .

3; T őle vag y to k  ped ig  ti a Jézus K risztusban , 
ki böleseségü l lön nekünk Istentől, és  igazságu l, 
szentségül é s  vá ltságu l.

38 M ert áron vétettetek  m eg: d icső ítsétek  azért 
az Isten t a ti testetekben és lelketekben, am elyek  
az Isten éi.

30 H anem  drága véren, m int h ibátlan  és szep
lőtelen  bárányén, a K risztusén .



J L Z Z

40 A z Ő em beri testében a h a lá l á lta l, hogy  m int 
szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson  
titek et Ö m aga elé.

41 M ert azt, aki bűnt nem  ism ert, bűnné tette  
értünk, hogy m i Isten  igazsága  legyün k  ő benne.

42 A  m ennyekben néktek  eltett rem énységért, 
am elyet m ár előbb h allo ttatok  az ig a zsá g  beszé
dében, m ely  az evangyéliom .

43 É s m onda az an gya l nékik: N e féljetek , m ert 
im é hirdetek néktek nagy  öröm et, m ely  az egész  
népnek öröm e lészen.

44 V alak ik  p ed ig  befogadák  őt, hatalm at ada  
azoknak, hogy Isten  fia iv á  legyenek , azoknak, akik  
az ő nevében hisznek.

45 És m i e lh ittü k  és m egism ertük, h ogy  te  vagy  
a K risztus, az élő Istennek  F ia .

40 Senki sem  jöhet én  hozzám, hanem ha az 
A ty a  von ja  azt, ak i e lkü ldött engem ; én p ed ig  fe l
tám asztom  azt az utolsó napon.

47 Jézus ped ig m onda nékik: Én vag y o k  az élet
nek am a kenyere; aki hozzám  jő, sem m iképen  
m eg nem  éhezik  és aki h isz bennem, m eg nem  
szom júhozik  soha.

48 M imódon h ív ják  azért seg ítségü l azt, akiben  
nem hisznek? M imódon h isznek  ped ig  abban, aki 
fe lő l nem  hallottak? M im ódon hallanánk  ped ig  
prédikáló nélkül? M imódon prédikálnak pedig, 
h a  e l nem  küldetnek? A m iképen m eg van  írva: 
M ily szépek a békesség h irdetőknek lábai, akik  
jókat hirdetnek.

49 És egy  L id ia  nevű  T h iatira  városbeli bibor- 
árú s asszony, k i fé li v a la  az Isten t, h a llga ta  
reánk. E nnek az Úr m egnyitá  szívét, hogy figye l-  
m ezzen azokra, am iket P á l m ond vala.

50 U gyanazért m i is  há lá t adunk az Istennek  
szüntelenü l, hogy t i befogadván az Isten nek  ál-



tá lunk  h irdetett beszédét, nem  ú gy  fogadtátok, 
m int em berek beszédét, hanem  m int Isten  beszé
dét (am inthogy va ló ságga l az is), a  m ely  m unkál
kodik is  tibennetek , akik hisztek.

81 K ísértsétek  m eg m agatokat, ha a  h itben  
vagytok-é? m agatokat próbáljátok  m eg. A v a g y  
nem  ism eritek-é m agatokat, h ogy  a Jézus K risz
tus bennetek van? K ivévén , ha m éltatlanok  v a g y 
tok.

82 É s sem m i kü lön bséget sem  tett m i köztünk  
és azok között, a h it á lta l tisztítván  m eg azoknak  
szívét.

83 C salárdabb a sz ív  m indennél, és gonosz az; 
kicsoda ism erhetné azt?

84 É s látá  az Űr, h ogy  m egsok asu lt az em ber 
gon oszsága  a földön, és h ogy  szíve gondolatának  
m inden alkotása szüntelen  csak gonosz.

85 Im ádkozzatok érettünk. M ert ú gy  vagyu nk  
m eggyőződve, h ogy  jó le lk iism eretün k  van, ig y e 
kezvén m indenekben tisztességesen  forgolódni. (Az 
eredetiben  h ibásan Zsid. 13. 16.)

80 Ig a z  ez a beszéd, és  akarom , h ogy  ezeket erő
sítsed , hogy  igyekezzenek  jócselekedetekkel e lő l
járn i azok, akik  Istenben h ívőkké lettek . E zek  jók  
és hasznosak  az em bereknek.

87 G yertyát sem  azért gyújtanak , h ogy  a  vék a  
alá, hanem , h o g y  gyertyatartób a  tegyék  és fényl- 
jék m indazoknak akik  a házban vannak.

88 N e to lvajk od jan ak , hanem  te ljes  jó hűséget  
tanúsítsanak , h ogy  a m i m egtartó Istenünknek  
tudom ányát ékesítsék  m indenben.

80 A nnakokáért a tyám fia i, igyekezzetek  inkább  
a ti e lh iva tástok a t és k ivá lasztásotokat erőssé 
tenni, m ert h a  ezeket cselekszitek , nem  ütköztök  
m eg soha.



60 M egjelentette néked, óh ember, m i légyen  a 
jó  és m it k íván  az Ü r te  tőled! Csak azt, hogy  
igazságot cselekedjél, szeressed az irgalm asságot, 
és h ogy  alázatosan járj a  te  Isteneddel.

ei A kkor nem  szégyenü lnék  m eg, ha figyelnék  
m inden parancsolatodra.

92 És ott va la  az Ú rral n egyven  nap és n egyven  
éjjel: kenyeret nem  evett, v izet sem  ivott. És fel- 
írá  a táb lákra a szö v etség  szavait, a tíz  parancso
latot.

93 Jézus p ed ig  m onda néki: Szeresd  az U rat, a 
te Isten ed et teljes szívedből, te ljes telkedből és 
te ljes elm édből. E z az első és n agy  parancsolat. 
A  m ásodik p ed ig  hasonlatos ehhez: Szeresd fe le 
barátodat, m int m agadat.

94 M ert tudjuk, hogy  a törvény lelki: de én testi 
vagyok , a bűn a lá  rekesztve.

95 N em  m intha m agunktól volnának  alkalm a
tosak va lam it gondolni, ú gy  m int m agunkból; e l
lenkezőleg a m i alkalm atos vo ltunk  az Isten tő l 
van.

99 M ert Isten  az, aki m unkálja bennetek m ind  
az akarást, m ind a m unkálást jókedvéből.

97 M ert kegyelem ből tartattatok  m eg, h it  á lta l;  
és ez nem  tő letek  van, Isten  ajándéka ez; nem cse
lekedetekből, hogy  senki ne kérkedjék.

98 É s m i m indnyájan  olyanok voltunk, m int a 
tisztátalan, és m int m egfertéztetett ruha m inden  
m i igazságunk, és elhervadánk, m int a falom b  
m indnyájan, és álnokságaink , m int a szél, hordá
nak el bennünket. (Az eredetiben h ibásan: Ézs. 
64:6.)

99 H ogyh a  p ed ig  kegyelem ből, akkor nem  csele
kedetekből: különben a kegyelem  nem  vo ln a  többé 
kegyelem . H ogyh a  p ed ig  cselekedetekből, akkor



nem  kegyelem ből: különben a  cselekedet nem  
v o ln a  többé cselekedet.

70 Továbbá p ed ig  kérünk titeket, a tyám fia i, és 
in tü nk  az Űr Jézusban, h ogy  a  szerint, am int tő 
lünk tanultátok , m im ódon kell forgolódnotok és  
Isten n ek  tetszenetek: m indinkább gyarapodjatok:

71 M eglássátok  azért, m im ódon hallgatjátok , 
m ert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, 
rhég a  m ijét gondolja  is  h ogy  van, e lvétetik  tőle.

72 M int m ost szü letett csecsem ők, a  tiszta, h am i
s íta t la n  tej u tán  vágyakozzatok , hogy  azon n öve
kedjetek.

73 A m ely ik  p ed ig  a jó földbe esett, ezek azok, 
akik a h a llo tt igét tiszta  és jó sz ív v e l m egtartják  
és gyü m ölcsöt telkemnek béketűréssel.

74 Ezek p ed ig  nem esb lelkűek  valának  a T hessa- 
lon ikabelieknél, ú gy  m int k ik  bevevék  az igét te l
jes készséggel, naponként tudakozódva az íráso
kat, ha ú g y  vannak-ó ezek.

75 M indent m egpróbáljatok; am i jó azt m egtart
sátok.

79 M ely  igen  szeretem  a te törvényedet, egész  
n a p estig  azon gondolkozom .

77 E lm élkedem  a rég i napokról, a  haj dánkor 
éveiről.

78 M ária ped ig m ind ez igéket m egtartja és  sz ívé
ben forgatja  vala.

79 És gyakoroljad  ezekben a te fiaidat, és szólj 
ezekről, m ikor a  te házadban ülsz, v a g y  m ikor úton  
jársz, és "amikor lefekszel, és am ikor felkelsz.

80 T i ped ig  szeretteim , épü lvén  a ti szentséges  
hitetekben, im ádkozván Szent Lélek által.

81 A nn a  p ed ig  fe le le  és m onda néki: N em , U ram ! 
bánatos lelkű asszony vagyok  én; sem  bort, sem  
részegítő ita lt én  nem  ittam , csak szívem et öntöt
tem  ki az Ű r előtt.



82 B ízzatok  őbenne m indenkor, ti népek, öntsé
tek ki előtte szíveteket, Isten  a m i menedékünk. 
(Az eredetiben hibásan: Zsolt. 62:8.)

83 M ert egy  az Isten, egy  a közbenjáró is Isten  
és emberek között, az em ber K risztus Jézus.

84 H asonlatosképen pedig a L élek  is  segítségére  
van a m i erőtlenségünknek. M ert azt, am it kérnünk 
kell, a m int kellene, nem  tudjuk; de m aga a Lélek  
esedezik  m i érettünk  k im ondhatatlan  fohászkodá
sokkal.

85 T i azért im ádkozzatok: M i A tyánk, ki vagy  
a m ennyekben, szenteltessék m eg a te neved; stb.

80 És a körülm etélkedés jeg y ét körülm etéletlen- 
ségében tanúsított h ite igazságának  pecsétjéül 
nyerje: hogy atyja legyen  m indazoknak, akik körül- 
m etéletlen létökre hisznek, hogy azoknak is tulaj- 
doníttassék az igazság.

87 E lm envén azért, tegyetek  tan ítván yokk á m in
den népeket, m egkeresztelvén őket az A tyának, a 
F iúnak  és a Szent Léleknek nevében.

88 M ert én az Ü rtól vettem , am it néktek élőtökbe  
is  adtam: hogy az Űr Jézu9 azon az éjszakán, me
lyen  elárultaték, vette a kenyeret, stb.

89 N em  az igazságnak  cselekedeteiből, am elyet 
m i cselekedtünk, hanem az ő irgalm asságából tar
tott m eg m inket az újjászületésnek fürdője és a 
Szent Lélek m egújítása  által.

90 A  m i m inket is m egtart m ost képm ás g y a 
nánt, m int keresztség, am i nem a  test szennyének  
lem osása, hanem  a jó le lk iism eret keresése Isten  
iránt, a Jézus K risztu s feltám adása által.

01 M ennyivel inkább K risztusnak  a vére, aki 
örökkévaló Lélek által önm agát áldozta fel ártatla
nul Istennek; m egtisztítja  a t i lelkiism ereteket a 
holt cselekedetektől, hogy  szolgáljatok  az élő Isten 
nek.



92 H o g y  m ajd Önmaga elébe á llítsa  d icsőségben  
az egyházat, ú g y h o g y  azon ne legyen  szeplő v a g y  
söm örgözés v a g y  valam i a ffé le , hanem , hogy le 
gyen  szent és feddhetetlen.

93 A k i önm agát adta m iérettünk, hogy m egvá lt
son m inket m inden ham isságtól, és tisztítson  ön
m agának k ivá ltképen  va ló  népet, jó cselekede
tekre igyekezőt.

94 M ert valam ennyiszer eszitek  e k enyeret é s  
isszátok  e pohárt, az Ú rnak h a lá lát hirdessétek , 
am íg  eljövend.

95 P rób á lja  m eg azért az em ber m agát, és  ú gy  
egyék  abból a  kenyérből és ú gy  ig y ék  abból a  
pohárból.

99 E rősítve  a tan ítván yok  lelkét, in tvén , hogy  
m aradjanak m eg a hitben, és h ogy  sok háborúsá
gon álta l k ell nekünk az Isten  országába be
m ennünk.

97 Jó  nékem , h ogy  m egaláztál, azért, hogy  m eg
tanu ljam  a te rendelésidet.

98 M indenekelőttc m egaláztattam , tév e ly eg tem  
vala; m ost ped ig v igyázok  a  te szódra.

99 D e m ikor ítéltetünk , az' Ú rtól tan íttatunk , 
h ogy  a v ilá g g a l eg y ü tt e l ne kárhoztassunk.

100 E lm egyek , v isszatérek  helyem re, m ígnem  
m egism erik , hogy  vétkeztek, és keresn i fogják  az 
én  orczám at. N yom orúságban  keresnek m ajd  en
gem !

101 H o g y  a ti k ipróbált h itetek , am i sokkal be
csesebb a  veszendő, de tűz á lta l k ipróbált aran y
nál, d icséretre, tisztességre  és d icsőségre m éltónak  
ta lá ltassék  a  Jézus K risztu s m egjelenésekor.

102 É s h ogy  a k ije len tések  n a gysága  m iatt el n e  
bizakodjam , töv is adatott nékem  a testem be, a 
S átán  an gyala , h o g y  gyötörjön  engem , hogy  fe le t
tébb el ne bizakodjam .



103 H anem  m indenki k ísértetik , am ikor von ja  és 
éd esgeti a  tu lajdon  k ívánsága.

104 M onda p ed ig  az Ür: Sim on! S im on! imó a 
sátán  k ikért titeket, h o g y  m egrostáljon , m int a 
búzát.

105 Józanok legyetek , v igyázzatok; m ert a  ti e l
lenségetek , az ördög, m int ordító oroszlán szerte 
já r , keresvén k it elnyeljen .

100 ö ltözzétek  föl az Isten  m inden fegyverét, 
hogy m egállhassatok  az ördögnek m inden ravasz- 
-ságával szem ben.

107 M ert a nékem  adott k egyelem  á lta l mondom  
m indenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcsel- 
kedjék, m int ahogy kell bölcselkedni; hanem  jó 
zanon bölcselkedjék, am int az Isten  adta kinek- 
kinek  a h it m értékét.

108 D e  én im ádkoztam  érted, hogy  el ne fo g y a t
kozzék a te hited; te azért idővel m egtérvén, a te  
a tyá d fiá it  erősítsed.

109 D e  nem csak ő érettök könyörgök, - hanem  
azokért is, a kik az ő beszédökre h isznek m ajd én  
bennem.

110 Ti az Isten tő l vagytok  fiacskáim , és legyőz
tétek  azokat, m ert nagyobb az, aki bennetek van, 
m int az, aki e v ilágb an  van.

111 A kikben e v ilá g  istene m egvak ította  a  h ite t
lenek elm éit, hogy ne lássák  a  K risztus d icsőséges  
evan gyéliom ának  v ilágosságá t, aki az Isten  képe.

112 Én p ed ig  éltem  régen a törvény  nélkül, de ama 
parancsolatnak e ljövete lével fe le levenedék  a bűn. 
D e látok  eg y  m ásik  törvén yt az én tagjaim ban, 
m ely ellenkezik  az elm ém  törvényével, és engem  
rabul ád a bűn törvényének, m ely  van  az én ta g 
jaim ban.

из M ert a test a lélek  ellen  törekedik, a lélek



p ed ig  a  test ellen; ezek  p ed ig  eg ym ássa l ellenkez
nek, hogy ne azokat cselekedj étek, am iket akartok.

114 M inden fé lte tt  dolognál jobban őrizd m eg  
sz ívedet, m ert abból indul k i m inden élet.

115 És ezt m onda nékem : E lég  néked az én  
kegyelm em ; m ert az én  erőm  erőtlen ség  á lta l v é 
geztetik  eb N a g y  öröm est dicsekszem  ezért az én  
erőtlenségeim m el, h o g y  a K risztu s ereje lakozzék  
én bennem .

119 És azon a napon, azt m ondja a Seregeknek  
U ra, am elyet én szerzek, tu lajdonom m á lesznek és  
kedvezek nékik, am int k ik i kedvez a  m aga fiának, 
aki szo lgá lja  őt.

n7 M ert h a  a készség m egvan , a  szerin t kedves  
az, am ije kinek-kinek van, és  nem a szerint a m ije 
nincs.

118 H a  elesik , nem  terül el, m ert az Ú r tám o
ga tja  kezével.

119 B oldogok  vagytok, ha szidalm aznak  és h á 
borgatnak titeket és  m inden gonosz hazugságot 
m ondanak ellenetek  értem .

120 M ert senki se szenvedjen  közületek, m int 
gy ilk os, va g y  to lvaj, vagy  gonosztevő, v a g y  m int 
m ás dolgába avatkozó.

121 M agatokat a pogányok közt jól v ise lvén , 
h ogy  am iben rágalm aznak titeket, m int gonosz
tevőket, a jó cselekedetekből, ha látják  azokat, 
d icső ítsék  az Isten t a  m eglátogatás napján.

122 E gészséges, feddhetetlen  beszédet; hogy az 
ellen fé l m egszégyenü ljön , sem m i gonoszt sem tud
ván  rólatok  m ondani.

123 Ö rüljetek és örvendezzetek, m ert a ti ju ta l
m atok bőséges a m ennyekben: m ert íg y  hábor
gatták  a prófétákat is, ak ik  előttetek  voltak.

124 N ézvén a h itnek  fejedelm ére és  bevégezőjére  
Jézusra, aki az előtte  levő  öröm  h elyett, m egvetve
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a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten  ki
rá ly i székének jobbjára ült.

125 M egném ultam , nem  n yitom  fel szájam at, 
m ert te  cselekedted. (Az eredetiben tévesen: 
Zsolt. 39:9.)

126 A kkor m onda A m ásia  az Isten  em berének: 
D e m it tegyünk  a száz talentum  ezüsttel, am e
ly e t Izráel seregének ad tam 1? É s fele le  az Isten  em 
bere: az Ü r néked annál sokkal többet adhat.

127 M inden napjai a szegénynek nyom orúságo
sak; a  v idám  elm éjűnek  ped ig  szünetlen  lako
dalm a van.

128 M ert a m i dicsekedésünk ez, le lk iism eretünk  
bizonysága, h ogy  isten i őszin teséggel és t iszta ság 
gal, nem  testi böloseséggel, hanem  Isten  k egyel
m ével forgolódtunk a v ilágon , k iváltképen  ped ig  
ti közietek.

120 V étkem et bevallám  néked, bűnöm et el nem  
fedeztem . A zt m ondtam : B eva llom  ham isságom at 
az Úrnak — és te elvetted  rólam  bűneim nek  
terhét.

i3° M ert ő szabadít m eg téged  a m adarásznak  
tőréből, a veszedelm es dögvésztől.

131 E zekután találkozók vele  Jézus a tem plom 
ban, és m onda néki: Im é m eggyógyu ltá l; többé 
n e vétkezzél, h ogy  rosszabbul ne legyen  dolgod.

1S2 U ram ! a te szem eid  a v a g y  nem  a  hűségre  
néznek-é? M egverted őket, de nem  bánkódtak; 
tönkretetted őket, de nem  akarják felvenn i a dor
gá lást; orczáik kem ényebbekké lettek  a k őszik lá 
nál; nem  akartak m egtérni.

133 S e  bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se 
titok fejtő , se  halottidéző. M ert m ind ú tá lja  az Űr, 
aki ezeket m íveli, és az ilyen  u tá latosságok ért  
űzi ki őket az Űr, a te Isten ed  te  előled.



134 Sőt inkább ne cselekedjük-é a  rosszat, hogy  
abból jó szárm azzék? — am int m inket rágalm az
nak, és  am int ném elyek  m ondogatják, hogy mi 
íg y  beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos.

135 N aponként halál révén állok. A  veletek  va ló  
dicsekedésre m ondom, m ely van  nékem  a K r isz
tus Jézusban  a m i U runkban.

136 A m a nem es harcot m egharcoltam , futásom at 
elvégeztem^- a h ite t m egtartottam .

137 H alá l! hol a te fulánkod? P okol! hol a  te  
diadalm ad? A  halál fu lánkja p ed ig  a bűn; a bűn 
ereje  p ed ig  a törvény.

138 És az Isten  eltöröl m inden könnyet az ő 
szem eikről; és a  halál nem  lesz többé; sem  gyász, 
sem kiáltás, sem  fájdalom  nem  lesz többé, m ert 
az elsők  elm últak.

139 B ánjátok  m eg azért és térjetek  m eg, h ogy  
eltöröltessenek  a ti bűneitek , hogy íg y  eljöjjenek  
a felü dü lés id ei az Űrnak színétől.

140 N em csak  ez pedig, hanem  m agok a  L élek  
zsengéjének b irtokosai, m i m agunk is  fohászko
dunk m agunkban, várván  a  fiúságot, a m i tes
tünknek m egváltását.

141 N e  sóhajtozzatok egym ás ellen, atyám fiai, 
hogy el n e íté ltessetek , im é a B író  az ajtó  
elő tt á ll.

142 M ikor p ed ig  eljő az em bernek F ia  az ő d i
csőségében  és ővele m ind a  szen t angyalok , akkor 
beül m ajd az ő d icsőségének  k irályiszékébe.

143 És elébe gyü jtetn ek  m ind a népek, és e l
vá lasztja  őket egym ástó l, m iként a  pásztor e l
vá la sz tja  a juhokat a kecskéktől.

144 Azokban a  napokban p ed ig  e ljőve  K eresz
telő János, aki prédikál vala  Ju d ea  pusztájában. 
És ezt m ondja vala: T érjetek m eg, m ert elköze-
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líte tt  a m ennyeknek országa. (Az eredetiben té
vesen: Mát. 3:21.)

145 És m ikor k iereszti az ő juhait, előttük m egy; 
és a juhok követik  őt, m ert ism erik  az ő hangját. 
A z én  juhaim  hallják  az én szóm at, és én ism e
rem  őket, és követnek engem .

148 D e ti nem  hisztek, m ert ti nem  az én juhaim  
közül vagytok . A m int m egm ondtam  néktek.

147 A kkor ezt m ondja a k irá ly  a jobbkeze felől 
állóknak: Jertek , én A tyám nak  áldottai, örököl
jétek  ez országot, am ely  szám otokra készíttetett 
a v ilá g  m egalap ítása  óta.

148 A kkor szól m ajd az ő balkeze felő l állókhoz  
is: Távozzatok tőlem , ti átkozottak, az örök tűzre, 
am ely  az ördögnek és az ő angyala inak  készít
tetett.

149 És ha m ajd elm egyek  és helyet készítek  
nektek, ism ét eljövök, és m agam hoz veszlek  tite 
ket; h ogy  ahol én  vagyok , ti is  ott legyetek .

160 H a  pedig gyerm ekek, örökösök is; örökösei 
Istennek, örököstársai ped ig K risztusnak; ha  
ugyan  vele együ tt szenvedünk, h ogy  vele  együtt  
is d icsőüljünk m eg.

151 Te tan ítasz engem  az élet ösvényére, te ljes  
öröm van  tenálad; a te jobbodon gyön yörű ségek  
vannak örökké. (Az eredetiben tévesen: Zsolt. 
16 : 12.)

152 A kik  m eg fognak  lakoln i örök veszedelem 
m el az Űr ábrázatától, és az ő hatalm ának  d icső 
ségétől.

153 A  kik várjátok  és sóvárogjátok  az Isten  
napjának eljövetelét, a m elyért az egek  tűzbe 
boru lva felbom lanak, és az elem ek égve m eg
olvadnak!

151 E zt m ondja, a ki b izonyságot tesz: B izony  
ham ar eljövök. Ám en, bizony jövel U ram  Jézus!



lfB D e én  hozzád rim ánkcdom , U ram , és  jó reg 
gel elédbe ju t az én im ádságom . (Az eredetiben  
tév e sen : Zsolt. 88 : 1.)

1!'8 Én ped ig  éneklem  a te hatalm adat, és  reg- 
gelen kin t zengem  a te kegyelm ességedet; m ert 
váram  vo ltá l és  m enedékem  az én  nyom orúságom  
napjain . (Az eredetiben  tévesen: Zsolt. 59:16.)

137 H asonlatosképpen  az asszonyok tisztességes  
öltözetben, szem érm etességgel és m érsék letesség- 
g e l ékesítsék  m agokat; nem  hajfonatokkal és 
arannyal v a g y  gyön gyökk el v a g y  drága öltözék
kel, hanem , a m int illik  az isten fé le lm et valló  
asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.

ir’8 És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy  
csendes é le te t fo lytassatok , sa já t dolgaitoknak  
utána lássatok , és tu lajdon  kezeitekkel m unkál
kodjatok, am iként rendeltük  néktek.

159 A z ilyeneknek  azonban rendeljük és kérjük  
őket a m i U runk Jézus K risztusra , h o g y  csende
sen m unkálkodva, a m agok kenyerét egyék.

160 Orcád veríték ével egyed  a te kenyeredet, 
m íglen  visszatérsz a  földbe, m ert abból vétettél: 
m ert por vagy  te, s ism ét porrá leszesz.

161 És járt Énokh az Istennel, m inekutána Me- 
thu séláh t nem zette, három száz esztendeig; és  
nem ze fiakat és leányokat.

132 A  ti beszédetek m indenkor kellem etes legyen , 
sóval fűszerezett; h ogy  tudjátok, hogy  m im ódon  
kell néktek k inek-kinek m egfelelnetek .

163 A zért levetvén  a h azugságot, szó ljatok  ig a z 
ságot, k ik i az ő felebarátjával: m ert egym ásnak  
ta g ja i vagyunk.

184 Sem  undokság, v a g y  bolond beszéd, vagy  
trágárság , m elyek  nem  illenek: hanem  inkább  
hálaadás.

185 M indeneknek elő tte  ped ig  ne esküdjetek.



atyám flai, se az égre, se a földre, se sem m i más 
esküvéssel. H anem  legyen  a ti igenetek  igen, és 
a nem  nem ; hogy  kárhoztatás a lá  ne essetek .

166 Sem m i rothadt beszéd a ti szátokból k i ne 
szárm azzék, hanem  csak am ely  hasznos a  szük
séges ép ítésre, hogy áldásos legyen  a h a llgatók 
nak. (A z eredetiben tévesen: Ef. 4:33.)

167 A  szentekben, akik e földön vannak és  a 
felségesekben, bennök van  m inden gyön yörű sé
gem.

168 És m ikor m egparancsolá a sokaságnak, hogy  
ü ljenek  le a fűre, vévé az öt kenyeret és két h a
lat, és szem eit az égre em elvén , há lákat ada; és 
m egszegvén  a kenyereket, adá a tanítványoknak, 
a tan ítván yok  ped ig  a sokaságnak .

169 j ) e v igyázzatok  m agatokra, hogy  valam ikor  
m eg ne nehezedjék a t i szívetek  dobzódásnak, 
részegségnek  és  az é let gondjainak m iatta, és 
váratlanul reátok ne. jöjjön  az a nap:

170 És citera , lant, dob, síp  és bor van  lakodal
makban, de az Ürnak dolgát nem  tek intik  m eg, és 
nem  lá tják  kezeinek cselekedetét.

171 A m int ped ig heteiének, m onda az ő tan ítvá 
nyainak: Szedjétek  össze a m egm aradt darabo
kat, hogy  sem m i el ne vesszen.

172 Á ron is  m egvegyétek  az alkalm atosságot, 
m ert a napok gonoszok.

173 Id eje van  a sírásnak  és ideje a nevetésnek; 
id eje  a jajgatásn ak  és  ideje a szökdelésnek.

174 Továbbá, A tyám fiái, a m ik csak igazak, a 
m ik csak tisztességesek , a  m ik csak igazságosak , 
a m ik  csak tiszták , a m ik csak kedvesek, a mik  
csak jóhírűek; ha van va lam i erény és van  v a 
lam i dicséret, ezekről gondolkodjatok.

175 M indenkor örüljetek .
Szüntelen  im ádkozzatok.



179 N e károm oltassék  azért a ti javatok .
177 H aragudjatok , de ne vétkezzetek: beszélje

tek sz ívetek kel a ti ágyasházatokban és  csillapod
jatok!

178 F ig y e ltem  és hallottam : nem  igazán  beszél
nek, senki sincs, aki m egbánja az ő gonoszságát, 
ezt m ondván: M it cselekedtem 1? M indnyájan az ő 
futó-pályájukra térnek, m int a harcra rohanó ló.

179 Én az Isten hez k iáltok, és az Ű r m egszabadít 
engem .

180 Édes az álom a m unkásnak, akár sokat, akár 
keveset egyék; a gazdagnak ped ig  bővölködése nem  
h agyja  őt aludni. (Az eredetiben h ibásan: Praed. 
5 : 11.)

181 B oldog ember, aki m egnyerte a bölcseséget, és 
az ember, aki értelm et szerez.

182 N e  szeresd  az álm ot, h ogy  ne lé g y  szegény; 
nyisd  fe l a te szem eidet, és m egelégszel kenyérrel.

183 Á ldott az Űr, atyá ink  Istene, aki erre ind ítá  
a k irá ly  szívét, hogy  m egékesítse az Ú r házát, m ely  
Jeruzsálem ben van.

184 M ert Isten  szolgája ő, a te javadra. H a pedig  
a gonoszt cselekszed, félj: m ert nem ok nélkül v i
se li  a feg y v ert: m ert Isten  szolgája , bosszúálló  a 
h aragra annak, aki gonoszt cselekszik .

185 A kár helytartóknak, m int akiket ő küld a g o 
nosztevők  m egbüntetésére, a jó l cselekvőknek  pe
d ig  dicséretére.

189 És szem elj k i m agad az egész nép közül derék, 
is ten fé lő  férfiakat, igazságos férfiakat, akik g y ű 
lö lik  a  haszonlesést, és tedd közöttük elöljárókká, 
ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és t ize 
desekké.

187 A nnakokáért szükség  engedelm eskedni, nem 
csak haragért, hanem  a lelkiism eretért is.

788 K irályokért és m inden m éltóságban lévőkért,



h ogy csendes és nyugalm as életet éljünk, te ljes  
isten féle lem m el és tisztességgel.

188 M ég a te gondolatodban is, a k irályt ne át
kozd, és a te ágyasházadban is gonoszt a gazdag
nak ne mondj: m ert az ég i madár is elv isz i a szót, 
és a szárnyas á llat is bevádolná a te beszédedet. (Az 
eredetiben  tévesen: Praed. 10:18.)

180 F éld  az U rat, fiam , és a k irá lyt, a pártütők  
közé ne elegyedjél.

181 És m ondjátok m eg A rkhippusnak: V igyázz  a 
szolgálatra, m elyre vállalkoztál az Urban, hogy azt 
betöltsed.

182 K őfalaidra, Jeruzsálem , őrizőket á llattam , 
egész nap és egész éjje l szüntelen nem hallgatnak: 
ti, kik az U rat em lékeztetitek, ne nyugodjatok!

183 V iseljetek  gondot azért m agatokra és, az egész 
nyájra, m elyben a Szent Lélek titeket v igyázókká  
tett, az Isten  anyaszentegyházának legeltetésére, 
m elyet tulajdon vérével szerzett.

184 Szorgalm asan m egism ered a te juhaid külse
jét, gondolj a nyájakra.

les д  m íg  0da m egyek, legyen  gondod a felo lva
sásra, az intésre és a tanításra.

188 E g y  harcos sem  elegyed ik  bele az élet dol
gaiba; hogy  tessék  annak, a ki öt harcossá  avatta.

187 H irdesd az igét, állj elő vele  alkalm atos, a lkal
m atlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűrés
se l és tanítással.

188 A  k i pedig az igére taníttatik , közölje minden  
javát tanítójával.

188 Senki a  te ifjú ságod at m eg ne vesse; hanem  
lé g y  példa a  h ívőknek  a beszédben, a m agav ise
letben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a t isz 
taságban. (Az eredetiben tévesen: I. Tim. 4:2.)

200 H a ezt mondom a hitetlennek: H itetlen, halál
nak halálával halsz m eg; és, te nem szólándasz.
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hogy visszatérítsd  a h itetlent az ő útjáról: az a 
hitetlen  vétke m iatt hal m eg. de vérét a te kezed
ből kívánom  meg.

201 A ki a tudom ány ezerint való igaz beszédhez 
ta rtja  m agát, h ogy  in thessen  az egészséges tudo
m ánnyal és m eggyőzhesse az ellenkezőket.

202 Engedelm eskedjetek elöljáróitoknak és fogad
jatok 6zót, m ert ők vigyáznak leikeitekre, m int 
szám adók; hogy ezt öröm m el m íveljék és nem bán
kódva, mert ez néktek nem használ.

203 É s az ő munkájukért viseltessetek irántok  
m egkülönböztetett szeretettel. E gym ássa l békesség
ben éljetek.

204 A ki ped ig az igére taníttatik , közölje m inden  
javát tanítójával.

205 Én érettem  is, hogy  adassék nékem  szó szám 
nak m egnyitásakor, h ogy  bátorsággal ösm ertessem  
m eg az evan gyéliom  titkát.

208 Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem  csak  
két va g y  három tanúbizonyságra.

207 H ogyha pedig megérkezik Tim ótheus, m eg
lássátok, hogy bátorságos m aradása legyen  n ála
tok, mert az Úrnak dolgát cselekszi, m int én is.

208 A  szentek tökéletesbítése céljából szolgálat 
m unkájára, a K risztus testének építésére.

208 Engedelm eskedjetek elöljáróitoknak, és fogad
jatok szót, m ert ők vigyáznak  leikeitekre, m int 
szám adók; hogy ezt örömmel m íveljék  és. nem bán
kódva, mert ez néktek nem használ.

210 M ert tudom  róla, hogy  m egparancsolja az ő 
fia in ak  és az ő házanépének ő utánna, h ogy  m eg
őrizzék az Úrnak utát, igazságot és törvényt tévén, 
h ogy  beteljesítse az Úr Ábrahám on, am it szólott 
felőle.



211 H a p ed ig  va lak i az övéiről é s  főképen az ő 
házanépéről gondot nem  v ise l, a h itet m egtagadta, 
és rosszabb a  h itetlennél.

212 És m onda az Ű r Isten: N em  jó az embernek 
egyedü l lenni; szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt.

213 Ú gy kell a férfiaknak  szeretn i az ő feleségö- 
ket, m int az ő tu lajdon  testöket. A k i szereti az ő 
feleségét, önm agát szereti.

214 A  férfiak  hasonlóképen, eg y ü tt lakjanak értel
m es módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, m int 
gyöngébb  edénynek, tisztességet tévén, m int akik  
örökös társa ik  az élet kegyelm ében; hogy a ti im ád
ságaitok  m eg ne hiúsuljanak. (Az eredetiben téve
sen: I. Pét. 2:7.)

215 T i asszonyok a ti sa já t férjeteknek engedel
m esek legyetek , m int az Úrnak. (Az eredetiben té
vesen: Ef. 5:27.)

216 T i is atyák  ne ingereljétek gyerm ekeiteket, 
hanem neveljétek azokat az Űr tanítása és intése 
szerint.

217 A  kinek jó cselekedetekről b izonysága van; ha 
gyerm eket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek 
láb a it m osta, ha a nyom orultakon  seg íte tt, ha m in
den jó cselekedetekben fog la latos vala.

218 L em uel k irá ly  beszédei, prófécia, m ellyel ta n í
totta va la  őt az anyja. (Az eredetiben tévesen: 
(Péld. 30 :1.)

219 Ti urak, a m i igazságos és m éltányos, a ti 
szolgáitoknak m egadjátok, tudván, hogy nektek is  
van U ratok m ennyekben.

220 Im é a ti m ezőiteket learató m unkások bére, 
am it t i elfogtatok, kiált. És az aratók k iá ltása i e l
jutottak  a Seregek U rának  füleihez.

221 T i gyerm ekek szót fogadjatok  a ti szü lé itek 
nek az Űrban, m ert ez az igaz.



222 És elbocsátá az ő testvéreit, és, elmenének, és 
monda nékik: Ne háborogjatok az úton. (Az eredeti
ben hibásan: 1. Móz. 45:2.)

223 T i szolgák, engedelm esek legyetek a ti test 
szerint való uraitoknak félelem m el és rettegéssel, 
sz íveteknek  egyenességében , m int a  K risztusnak .

221 N e tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget 
tanúsítsanak; hogy a m i m egtartó Istenünknek tu 
dom ányát ékesítsék m indenben.

225 A  cselédek teljes félelem m el engedelm eskedje
nek az uraknak; nem csak a jóknak és kím életesek
nek, de a szívteleneknek is.

226 Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben, a ti 
test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgál
ván, m int akik em bereknek akarnak tetszeni, ha
nem  szíveteknek  egyenességében , félvén  az Istent.

227 D e ha m agukat m eg nem  tartóztathatják, há
zasságban éljenek mert jobb házasságban élni, m int 
égni.

228 A z asszonyt törvény köti, m íg  férje él, de ha 
férje meghal, szabadon férjhez m ehet, akihez akar, 
csakhogy az Űrban.

229 És ügyeljünk  egym ásra, a szeretetre és, jó cse
lekedetekre való  felbuzdulás végett.

230 örü ljetek  az örülőkkel és sírjatok  a sírokkal. 
(Az eredetiben tévesen: Róm. 12:5.)

231 Mert, b izonyság vagyok  rá, erejök szerint, sőt 
erejök felett is  adakoznak.

232 A  -te barátodat és a te atyádnak barátját el 
ne hagyd, és a te a tyádfián ak  házába be ne menj 
nyom orúságodnak idején. Jobb a  közel való  szom 
széd a  m essze va ló  atyafin á l.

233 A k i m egútálja  az ő felebarátját, vétkezik; aki 
pedig  a szegényekkel kegyelm ességet cselekszik, bol
dog az. (Az eredetiben tévesen: Péld. 14:24.)



234 Ám  haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap 
le ne m enjen a ti haragotokon.

235 N e győzettessél m eg a gonosztól, hanem a go
noszt jóval győzd meg.

236 Mikor jóakarattal van az Ü r valakinek u tó i
hoz, m ég annak ellenségeit is  jóakaróivá teszi. (Az 
eredetiben tévesen : Péld. 6 : 7.)

237 H ogy  legyetek  feddhetetlenek és tiszták, Isten 
nek szeplőtlen gyerm ekei az elfordult és elvetem e
dett nem zetség közepette, kik között fényietek, mint 
csillagok e v ilágon .

238 H ogy  senk i tiíl ne lépjen  és m eg ne károsítsa  
valam ely dologban az ő a ty ja fiá t:  mert bosszút áll 
az Ür m indenekért, am int elébb is  m ondottuk nék- 
tek. és b izonyságot tettünk.

239 A  m it akartok azért, hogy  az em berek ti v e 
letek cselekedjenek, m indazt t i is ú gy  cselekedjétek  
azokkal; m ert ez a törvény és a próféták.

240 Tiszteld  az U rat a te m arhádból, a te egész 
jövedelm ed zsengéjéből.

241 H ogy  jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó 
cselekedetekben, legyen ek  sz íves adakozók, közlők.

242 H anem  örömest nyisd  m eg a te kezedet néki, 
Ó9 öröm est adj kölcsön néki, a m ennyi elég  az ő 
szükségére, am i nélkül szűkölködik.

243 É s mondék: Nem  jó dolog ez, am it ti esele- 
kesztek. H át nem  fogtok a m i Istenünk félelm ében  
járni, hogy valahára ne gyalázzanak m ár m inket 
a pogányok, a m i ellenségeink? stb.

244 Azoknak, akik gazdagok e v ilágon , mondd 
m eg, hogy ne hivalkodjanak fel, se ne rem ényked
jenek a b izonytalan gazdagságban, hanem az élő  
Istenben, aki bőségesen m egad nékünk m indent a 
m i tápláltatásunkra.

245 A  gazdag ped ig  az ő a lacsonyságával: m ert 
elm úlik , m int a fűnek a virága.



248 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; 
mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jó
lakással is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.

247 H anem  keressétek először Istennek  országát és 
az ő igazságát; és ezek m ind m egadatnak néktek.

248 D icsekedjék ped ig  az a lacsony sorsú a tya fi 
az ő nagyságával.

249 H ogy  a vén  emberek józanok legyenek, t isz 
tességesek, mértékletesek; a hitben, szeretetben, tű 
résben épek.

250 Igen  szép ékes korona a vénség, az igazságnak  
utában talá ltatik .

251 H asonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő  
m agaviseletnek  legyenek , nem  patvarkodók, sem  
sok borívás rabjai, jóra oktatók; hogy m egokosít
sák az ifjú  asszonyokat, h ogy  férj őket és m agza
taikat szeressék.

252 örvendezz a te ifjúságodban, és v idám ítson  
m eg téged a te szíved  a te ifjúságodnak  idejében, 
és járj a te szívednek utaiban  és szem eidnek lá tá 
siban; de m egtudd, h ogy  m indezekért az Isten  
tégedet íté letre  von!

25S A z ifjak a t hasonlóképen intsed, hogy leg y e
nek mértékletesek.

254 A z ifjúkori k ívánságokat pedig kerüld; ha
nem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a 
békességet azokkal egyetem be, akik seg ítségü l h ív 
ják az U rat tiszta szívből.

255 A z ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember or
cáját becsüld m eg, és félj a te Istenedtől. Én vagyok  
az Ür, a ti Istenetek.

256 módon őrizheti m eg tisztán  az ifjú  az ő 
utát, h a  nem  a te beszédednek m egtartása  által?

257 A  bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztö- 
kéhez, és m int a szegek, erősen le  vannak  verve a



gyülekezetek tanítóinak szavai; melyek egy pász
tortól adattak.

258 A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én 
tanácsadóim.

259 Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el 
ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, 
nem rendül meg soha örökké.

J e g y z e t e k  a K ö n y ö r g é s e k - k e z ;

1 H a valakinek közületek n incsen  bölcsesége, 
kérje Isten tő l, aki m indenkinek készségesen  és 
szem rehányás nélkül adja; és m egadatik  néki. 
Jakab 1:5. (Az eredetiben  tévesen: Jak. 1:1,7,5.)

2 Ezt mondom annakokáért. és b izonyságot teszek 
az Úrban, hogy t i többé ne járjatok úgy, m int egyéb  
pogányok is járnak az ő elméjüknek h iábavalósá
gában. Ef. 4 : 17. (Az eredetiben tévesen; Ef. 4 :11.)

3 És Jerikóba érkezének: és m ikor ő és, az ő ta
n ítván ya i és nagy sokaság Jerikóból kim ennek vala, 
a Tim eus fia, a vak Bartim eus, ott üle az úton, 
koldulván, Márk 10 :46.

4 K ik  értelm ökben m eghom ályosodtak, elidege
nültek az isten i élettő l a tudatlanság m iatt, am ely  
az ő szívok  kem énysége m iatt van bennök. Ef. 4:18.

5 Grádicsok éneke Salam ontól. H a  az Űr nem 
ép íti a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. 
H a az Ür nem őrzi a várost, hiába v ig y á z  az őriző. 
H iába néktek korán felkelnetek , későn feküdnötök, 
fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelm esé
nek álm ában ád eleget. Zsolt. 127 :1—2.

6 M int m ost szü letett csecsem ők, a  t isz ta  és  ha
m isíta tlan  tej u tán  vágyakozzatok , h ogy  azon nö
vekedjetek. 1. Pét. 2:2.



7 A z igének  p ed ig  m egtartó i legyetek  és  ne csak  
hallgatói, m egcsalván  m agatokat. M ert ha va lak i 
hallgatója az igének és nem  m egtartója, az ilyen  
hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az 
ő term észet szerinti ábrázatát: Mert m egnézte m a
gát és, elment, és azonnal elfelejtette, m ilyen  volt. 
Jakab 1 :22—24.

8 A  csecsem ők és csecsszopók szájával erősítetted  
m eg hatalm adat a te ellenségeid  m iatt, hogy a 
gyűlölködőt és bosszúállót elném ítsd. Zsolt. 8 :3. (Az 
eredetiben  tévesen : Zsolt. 3:3.)

8 Ö ped ig felelvén, m onda: Nem jó a fiák kenye
rét elvenni, és az ebeknek vetni. Mát. 15 : 26.

10 A z igének m egtartói legyetek  és, ne csak hall
gatói, m egcsalván  m agatokat. Jakab 1: 22.

11 K risztussal együtt m egfeszítettem . Élek ped ig  
többé nem  én, hanem  él bennem  a K risztu s; am ely  
életet pedig m ost testben élek, az Isten F iában való  
hitben élem, ak i szeretett engem  és önm agát adta  
érettem . Gál. 2 : 20.

12 H a pedig gyerm ekek, örökösök is; örökösei 
Istennek, örököstársai ped ig K risztusnak; ha ugyan  
vele együtt szenvedünk, hogy vele együ tt is d icsőü l
jünk meg. Róm. 8:17. (Az eredetiben tévesen: Róm. 
8 : 27. )

13 A kiről nekünk sok és nehezen m egm agyaráz
ható m ondanivalónk van, m ivel restek lettetek  a 
hallásra. Mert noha ezidőszerint tanítóknak kellene 
lennetek, ism ét arra van szükségetek, hogy az Isten  
beszédeinek kezdő elem eire tanítson  valak i titeket; 
és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, 
és nem  kem ény eledelre. Zsid. 5:11—12.

14 (1) A nnakokáért elhagyván  a K risztusról való  
kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem  
rakosgatván le újra a lap ját a  holt cselekedetek
ből va ló  m egtérésnek és az Istenben való hitnek,



(2) a m osakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésé- 
nek, holtak feltám adásának és az örök ítéletnek.
(3) És ezt m egcselekesszük, ha az Isten m egengedi.
(4) M ert lehetetlen dolog, hogy  akik egyszer meg- 
világosíta ttak , m egízlelvén  a m ennyei ajándékot, és 
részeseivé lettek a Szent Léleknek, (5) És m egízlelték  
az Istennek jó beszédét, és a jövendő világnak  erőit, 
(6) És elestek, i9mét m egújuljanak a megtérésre, 
m int akik önm agoknak feszítik  m eg az Istennek  
am a F iá t  és m eggyalázzák  őt. (7) Mert a föld, m ely  
beissza a  gyakorta  reáhulló esőt és hasznos füvet 
terem azoknak, akikért m űveltetik , áldást nyer Isten
től; (8) A m ely ped ig  töviseket és bojtorjánokat 
terem, m egvetett és, közel van az átokhoz, annak  
vége m egégetés. Zsid. 6 :1—8.

15 A m a v igaszta ló  pedig, a Szent Lélek, akit az én 
nevem ben küld az A tya, az m indenre m egtanít majd 
titeket, és eszetekbe juttatja m indazokat, am iket 
m ondottam  néktek. Ján. l í : 26.

Zsid. 6:7. 1. a 14. sz. jegyzet 7. versét.
17 A  K risztusnak  beszéde lakozzék ti bennetek  

gazdagon, m inden bölcseségben; tan ítván  és in t
vén egym ást zsoltárokkal, d icséretekkel, le lk i éne
kekkel, h á lával zengedezvén a ti szívetekben az 
TJrnak. Kol. 3 :16.

18 Zsid. 6:7—8. 1. a 14. sz. jegyzet 7—8. versét. 
(Az eredetiben tévesen Zsid. 6 :6.)
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