
A Heidelbergi Káté

I.  Ú R N A P J A

1. Kérdés: Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?

Felelet: Az,  hogy  testestől-lelkestől,  mind  életemben,  mind  halálomban,  nem  a 
magamé,  hanem  az  én  hűséges  Megváltómnak,  Jézus  Krisztusnak  a  tulajdona 
vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az 
ördögnek  minden  hatalmából  megszabadított  és  úgy  megőriz,  hogy  mennyei 
Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az 
én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet 
felől biztosít és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őnéki éljek. 

Mert  Istennek  valamennyi  igérete  ő  benne  lett  igenné  és  ő  benne  lett  Ámenné  az  Isten 
dicsőségére mi általunk.

Róm 14,7-8: Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:mert ha élünk, az  
Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. 

1 Kor 6,19-20: Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma,  
a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért  
az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi. 

1 Kor 3,23: Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. 

1 Pét  1,18-19: Tudván,  hogy  nem veszendő  holmin,  ezüstön  vagy  aranyon  váltottatok  meg  a  ti  
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből: hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a  
Krisztusén. 

1 Ján 1,7: Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 

Tim. 2:6 A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

Zsid. 2:14-15 Mivel  tehát a gyermekek testből  és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett  
azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és 
megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

1 Ján 2,1-2: Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van  
Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 

1 Ján 3,8: Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért  
jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 

Ján 6,38-40: Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem 
annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit  
nékem adott,  abból semmit  el  ne veszítsek,  hanem feltámasszam azt  az utolsó napon. Az pedig  
annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz őbenne, örök élete legyen;  
és én feltámasszam azt az utolsó napon. 

2 Th. 3:3. De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.

 Mát 10,29-31: Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül  
a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne  
féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. 

Lk. 1:73-75, Az esküvésről, a melylyel  megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja  
nékünk, Hogy  megszabadulván  a  mi  ellenségeink  kezéből,  félelem  nélkül  szolgáljunk  néki.  
Szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban.

Róm 8:14, Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Luk 21,18: De fejeteknek egy hajszála sem vész el. 

Róm 8,28: Tudjuk pedig,  hogy azoknak,  akik  Istent  szeretik,  minden javukra van,  mint  akik az ő 
végzése szerint hivatalosak. 

2 Kor 1,21-22: Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten 
az; aki el is pecsételt minket, és a Léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. 



Ef 1,13-14: Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát,  
amelyben  hittetek  is,  megpecsélteltettetek  az  ígéretnek  ama  Szent  Lelkével,  aki  záloga  a  mi  
örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására. 

Róm 8,15-17: Mert  nem kaptatok  szolgaság  lelkét  ismét  a  félelemre,  hanem a  fiúságnak Lelkét  
kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten  
gyermekei  vagyunk.  Ha  pedig  gyermekek,  örökösök  is;  örökösei  Istennek,  örököstársai  pedig 
Krisztusnak. 

Róm 8,14: Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. 

Tit. 2:14. Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvető emberek parancsolataira

2. Kérdés: Hány dolgot kell tudnod avégett, hogy ebben a vigasztalásban boldogul 
élhess és boldogul halhass meg?

Felelet: Hármat:  először,  hogy  mily  nagy  az  én  bűnöm  és  nyomorúságom; 
másodszor,  hogy  mi  módon  szabadít  meg  Isten  minden  bűnömből  és 
nyomorúságomból;  harmadszor,  hogy  milyen  hálával  tartozom  neki  e 
megszabadításért.
Jn. 9:41 Monda nékik Jézus:  Ha vakok volnátok,  nem volna bűnötök; ámde azt  mondjátok,  hogy  
látunk: azért a ti bűnötök megmarad. 

Luk 24,46-47: Így  van megírva,  és így  kellett  szenvedni  a  Krisztusnak,  és feltámadni  a  halálból  
harmadnapon:  és  prédikáltatni  az  ő  nevében  a  megtérésnek  és  a  bűnök  bocsánatának  minden 
pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. 

1  Kor  6,11: Ilyenek  voltatok  pedig  némelyek,  de  megmosattatok,  de  megszenteltettetek,  de 
megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. 

Tit  3,3-7: Mert  régente  mi  is  esztelenek,  engedetlenek,  tévelygők,  különböző  kívánságoknak  és 
gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymás gyűlölők valánk.  
De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az  
igazságnak cselekedeteiből,  amelyeket  mi  cselekedtünk,  hanem az ő irgalmasságából tartott  meg  
minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltött ránk bőséggel a  
mi megtartó Jézus Krisztusunk által; hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök  
élet reménysége szerint. 

Ján 9,41: Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy  
látunk: azért a ti bűnötök megmarad. 

Ján 15,22: Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnök; de most nincs 
mivel menteniük az ő bűnöket. 

Ján 17,3: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a 
Jézus Krisztust. 

Róm. 3:11-12 Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben 
haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is

Róm. 7:14 Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

Mt. 11:28-30  Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én  
megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelid  és  alázatos  szívű  vagyok:  és  nyugalmat  találtok  a  ti  lelkeiteknek.   Mert  az  én  igám 
gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Jn. 17:3  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a  
Jézus Krisztust.

Csel. 4:12.  És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég  
alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Ef 5,8-11: Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy 
járjatok.  (Mert  a  világosságnak gyümölcse  minden  jóságban  és  igazságban  és  valóságban van),  
meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen 
cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat. 



1 Pét 2,9-12: Ti  pedig választott  nemzetség,  királyi  papság, szent  nemzet,  megtartásra való  nép 
vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára  
hívott el titeket; akik hajdan nem népek voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Szeretteim kérlek  
titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól amelyek  
a lélek ellen vitézkednek; magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket  
mint  gonosztevőket,  a  jó  cselekedetekből,  ha  látjátok  azokat,  dicsőítsétek  Istent  a  meglátogatás 
napján. 

Hós. 14:3 Vigyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok néki: Végy el minden 
álnokságot! És fogadd el azt, a mi jó, és ajkaink tulkaival áldozunk néked.

Kol. 3:17 És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében 
cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

Róm 6,1-2 . Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? 
Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?

Róm 6,11-14: Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi  
Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az 
ő kívánságaiban:  se ne szánjátok oda a ti  tagjaitokat  hamisságnak fegyvereiül  a bűnnek;  hanem 
szánjátok  oda  magatokat  az  Istennek,  mint  akik  a  halálból  életre  keltetek,  és  a  ti  tagjaitokat  
igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény 
alatt, hanem kegyelem alatt. 



II.  Ú R N A P J A

Első rész

AZ EMBER NYOMORÚSÁGÁRÓL

3. Kérdés: Honnan ismered meg a te nyomorúságodat?

Felelet: Isten törvényéből.
Róm 3,20: Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn  
ismerete a törvény által vagyon. 

Róm 7.7 Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem 
csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.

Gal.3:10 Mert  a  kik  törvény  cselekedeteiből  vannak,  átok  alatt  vannak;  minthogy  meg  van  írva:  
Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy  
azokat cselekedje.

Jn. 3:4 Monda néki  Nikodémus: Mimódon születhetik az ember,  ha vén? Vajjon bemehet-é az ő  
anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

4. Kérdés: Mit kíván tőlünk Isten törvénye?

Felelet: Megtanít  erre Krisztus röviden Máté evangéliuma 22. részében eképpen: 
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből 
és  teljes  erődből.  Ez  az  első  és  nagy parancsolat.  A  második  pedig  hasonlatos 
ehhez:  Szeresd felebarátodat,  mint  magadat.  E  két  parancsolattól  függ az  egész 
törvény és a próféták.”
Mt.  22.37-40 Jézus  pedig  monda  néki:  Szeresd  az  Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes 
lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez:  
Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

3  Móz.  19:18  Bosszúálló  ne  légy,  és  haragot  ne  tarts  a  te  néped  fiai  ellen,  hanem  szeressed 
felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.
Luk 10,27: Az pedig  felelvén,  monda:  Szeresd  az Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szívedből  és teljes  
lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat. 

Mk. 12:39 És a gyülekezetekben az előlüléseket, és a lakomákon a főhelyeket

5. Kérdés: Megtarthatod-e mindezt tökéletesen?

Felelet: Nem,  mert  természet  szerint  hajlandó  vagyok  Isten  és  felebarátom 
gyűlölésére.
1  Móz.  6:5  És  látá  az  Úr,  hogy  megsokasult  az  ember  gonoszsága  a  földön,  és  hogy  szíve  
gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.

1 Móz. 8:21 És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg  
többé a földet az emberért,  mert  az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és 
többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.

Róm 3,10-12.23: Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; nincs aki megértse, nincs, aki  
keresse  az  Istent.  Mindnyájan  elhajlottak,  egyetemben  haszontalanokká  lettek;  nincs  aki  jót  
cselekedjék, nincsen csak egy is. - Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége 
nélkül. 

Róm 7,22-230 Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint; De látok egy másik  
törvényt  az  én  tagjaimban,  mely  ellenkezik  az  elmém  törvényével,  és  engem  rabul  ád  a  bűn  
törvényének, mely van az én tagjaimban.

1 Ján 1,8.10: Ha azt  mondjuk,  hogy nincsen bűn mibennünk,  magunkat csaljuk meg és igazság  
nincsen mibennünk. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen 
mibennünk. 



Róm 8,7: Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; mivelhogy az Isten törvényének nem 
engedelmeskedik, mert nem is teheti. 

Ef 2,3: Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a  
testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. 

III.  Ú R N A P J A

6. Kérdés: Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette?

Felelet: Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz 
valóságos  igazságban  és  szentségben  teremtette  avégre,  hogy  teremtő  Istenét 
igazán megismerje,  szívből  szeresse és  vele  örökkétartó  boldogságban élvén Őt 
dicsérje és magasztalja.
1 Móz 1,31: És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. 

1 Móz  1,26-27: És  monda  Isten:  Teremtsünk  embert  a  mi  képünkre  és  hasonlatosságunkra;  és  
uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-
mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt:  
férfiúvá és asszonnyá teremté őket. 

2  Kor  3,18: Mi  pedig  az  Úrnak  dicsőségét  mindnyájan  fedetlen  arccal  szemlélvén,  ugyanazon  
ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. 

Kol  3,9-10: Ne  hazudjatok  egymás  ellen,  mivelhogy  levetkeztétek  amaz  ó  embert,  az  ő  
cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint  
való ismeretre, aki teremtette azt. 

Ef  4,22-24: Hogy  levetkezzétek  ama  régi  élet  szerint  való  ó  embert,  mely  meg  van  romolva  a  
csalárdság kívánságai miatt; megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz Új  
embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 

7. Kérdés: Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága?

Felelet: Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből (bukásából) és 
engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan 
bűnben fogantatunk és bűnben születünk.
1 Móz. 3

Róm 5,12.18-19: Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a  
halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek. - Bizonyára azért,  
miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazulása  
által  minden  emberre  elhatott  az  életnek  megigazulása.  Mert  miképpen  egy  embernek 
engedetlensége  által  sokan  bűnösökké  lettek:  azonképpen  egynek  engedelmessége  által  sokan  
igazakká lesznek. 

A bűneset története meg van írva Mózes első könyvének harmadik részében. 

Zsolt 51,7: Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. 

8.  Kérdés: De  hát  annyira  megromlottunk,  hogy  egyáltalán  képtelenek  vagyunk 
valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók?

Felelet: Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Ján 3,6: Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. 

1Móz  6,5: És  látá  az  Úr,  hogy  megsokasult  az  ember  gonoszsága  a  földön,  és  hogy  szíve  
gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. 

1 Móz. 8:21. És megérezé az Úr a kedves illatot, és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg  
többé a földet az emberért,  mert  az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és 
többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.



Jób 14,4: Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki. 

Jób 15,14.35: Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, aki asszonytól születik?  
Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhük csalárdságot érlel. 

Ézs 53,6: Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét  
ő reá veté. 

Ján 3,5-6: Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől,  
nem mehet be az Isten országába. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

Rm. 7:18 Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan 
bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.

2 Kor.  3:5  Nem mintha  magunktól  volnánk  alkalmatosak  valamit  gondolni,  úgy  mint  magunkból;  
ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van:

IV.  Ú R N A P J A

9. Kérdés: Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle 
olyant kíván, amit nem képes teljesíteni?

Felelet: Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. 
De az ember, az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, 
mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. 
Rm. 1:32.  Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra,  
mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.

1 Móz. 3:13. És tegye kezét annak fejére, és ölje meg azt a gyülekezetnek sátora előtt, és öntsék az  
Áron fiai annak vérét az oltárra körül.

Préd. 7:29. Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek  
sok kigondolást.

1 Móz. 3:6-7. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az 
a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az 
is evék.

Ef 4,24: És felöltözzétek amaz új embert,  mely  Isten szerint  teremtetett  igazságban és valóságos  
szentségben. 

Róm 5,12: Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és  
akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek. 

2 Kor. 11:3. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti  
gondolataitok  is  megrontatnak  és  eltávolodnak  a  Krisztus  iránt  való  egyenességtől.  

10. Kérdés: Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten?

Felelet: Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, 
mind  az  elkövetett  bűnökért  és  azokat  igazságos  ítéletéből  ideigvaló  és  örök 
büntetéssel akarja sújtani,  amint maga mondotta:  „Átkozott  minden, aki  meg nem 
marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje”.
Zsolt. 5:5

Róm 5,12: Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és  
aképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek. 

Zsid 9,27-28: És amiképpen elvégezett  dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az  
ítélet: azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor  
bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre. 

5Móz 27,26: Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje azokat! 

Gal  3,10: Mert  akik  törvény  cselekedeteiből  vannak,  átok  alatt  vannak;  minthogy  meg  van  írva:  
Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban

Zsolt. 76:8 Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol?



Zsid. 10:31. Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.  
És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

Ef. 2:3. A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a 
testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:

Rm.  5:14. Úgyde  a  halál  uralkodott  Ádámtól  Mózesig  azokon  is,  a  kik  nem az  Ádám esetének 
hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.

Rm. 1:18.  Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és 
hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.

És. 66:24 És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg  
nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. 

Mt. 25:41  Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök 
tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

Gal. 3:10, 5  Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva:  
Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megírattak a törvény könyvében, hogy 
azokat cselekedje.

Annakokáért,  a  ki  a  Lelket  szolgáltatja  néktek,  és  hatalmas  dolgokat  művel  bennetek,  a  törvény 
cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é?

11. Kérdés: Hát Isten egyszersmind nem irgalmas is?

Felelet: Isten igenis  irgalmas,  de igazságos is.  Ennélfogva igazsága azt  kívánja, 
hogy a  bűnt,  amelyet  az  ember  az  Ő legszentségesebb felsége ellen  elkövetett, 
ugyancsak a legnagyobb, azaz örökkétartó testi-lelki büntetés kövesse.
2 Móz 34,6-7: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú 
és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a 
bűnöst  büntetlenül,  megbünteti  az  atyák  álnokságát  a  fiakban  és  a  fiak  fiaiban  harmad  és 
negyedíziglen. 

2 Móz 20,5: Mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét  
a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. 

Zsolt 5,5-7: Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél;  nem lakhatik tenálad  
gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt. Elveszted,  
akik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. 

2 Kor 6,14-16: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van az igazságnak és 
hamisságnak? vagy mi  közössége a világosságnak a  sötétséggel?  és  mi  egyezsége Krisztusnak 
Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? vagy mi  egyezése Isten templomának bálványokkal?  
Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük  
járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. 

Zsid. 10:31. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

V.  Ú R N A P J A

Második rész

AZ EMBER MEGVÁLTÁSÁRÓL

12. Kérdés: Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideigvaló és örök büntetésre 
méltók vagyunk, mimódon szabadulhatunk meg e büntetéstől és miképpen juthatunk 
ismét kegyelembe?

Felelet: Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki 
más által eleget kell tennünk.

.



2 Móz 20,5: Én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a 
fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. 

2 Móz 23,7: A hazug beszédtől távol tartsd magad és az ártatlant s az igazat meg ne öld; mert én  
nem adok igazat a gonosznak. 

Róm 8,3-4: Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtlen vala a test miatt, az Isten az ő 
Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben, hogy a  
törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 

Józs. 24:19 Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn  
szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;

2 Kor. 5:21  Mert azt,  a ki bűnt nem ismert,  bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő  
benne.

13. Kérdés: Eleget tehetünk-e mi magunk?

Felelet: Semmiképpen nem, sőt inkább még napról-napra szaporítjuk a bűnt.
Jób 9,1-3: Felele  pedig  Jób és monda:  Igaz,  jól  tudom,  hogy így van;  hogyan is  lehetne igaz a  
halandó ember Istennél? Ha perelni akarna ő vele, ezer közül egy sem felelhetne meg néki. 

Jób 15,14-15: Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, aki asszonytól születik?  
Íme, még az ő szentjeiben sem bízik, az egek sem tiszták az ő szemében: mennyivel kevésbé az  
utálatos és megromlott ember, aki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet. 

Mát 6,12: És bocsásd meg a mi vétkeinket. 

Mt. 16:26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?  
Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

Róm. 2:5. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a  
haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára.

14. Kérdés: Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk?

Felelet: Nem; először,  mert  Isten nem akar  más teremtményt  büntetni  az ember 
bűnéért; másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való 
haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson.
Zsid 2,14-18: Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett  
azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és  
megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának. Mert nyilván 
nem angyalokat karolt fel,  hanem az Ábrahám magvát karolta fel.  Annakokáért mindenestől fogva  
hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való  
dolgokban, hogy engesztelést  szerezzen a nép bűneiért.  Mert  amennyiben szenvedett,  ő maga is  
megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. 

Zsolt 130,3: Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg? 

Ez.  1:4  És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, a mely körül  
fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó ércz látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.

15. Kérdés: Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk?

Felelet: Olyant, aki valóságos és igaz (nem bűnös) ember és mégis hatalmasabb 
minden teremtménynél, azaz egyszersmind valóságos Isten is.
1 Kor 15,21-22; 25-26: Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak  
feltámadása  is.  Mert  amiképpen  Ádámban  mindnyájan  meghalnak,  azonképpen  a  Krisztusban  is  
mindnyájan megeleveníttetnek. - Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá  
veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. 

Jer 33,16: Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem, és így 
hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk.



Jer. 23:6. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a 
melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!

Ézs 53,11: Mert lelke szenvedése folytán látni fog, megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat  
megigazít, és vétkeiket ő viseli. 

2 Kor 5,21: Mert azt,  aki bűnt nem ismert,  bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő  
benne. 

Zsid 7,15-17: És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,  
aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Mert  
ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. 

Ézs 7,14: Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt  
Immánuelnek. 

Róm 8,3-4: Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtlen vala a test miatt, az Isten az ő 
Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben, hogy a  
törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. 

Zsid. 7:26 Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és  
a ki az egeknél magasságosabb lőn,

VI.  Ú R N A P J A

16. Kérdés: Miért kell valóságos és igaz embernek lennie?

Felelet: Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet 
tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette; már pedig aki maga bűnös, másokért 
eleget nem tehet.
Róm 5,12.15: Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál,  
akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek. De a kegyelmi ajándék 
nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme  
és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. 

Zsolt.  49:8-9  Senki  sem válthatja  meg  atyjafiát,  nem adhat  érte  váltságdíjat  Istennek.  Minthogy 
lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre;

2 Kor. 5:21  Mert azt,  a ki bűnt nem ismert,  bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő  
benne.

Zsid. 7:26-27 Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott,  
és  a  ki  az  egeknél  magasságosabb  lőn,  
  27. A kinek nincs szüksége, mint  a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen  
áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.

1 Pét 3,18: Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket  
Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint. 

Ézs 53,3-5: Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől 
orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat  
hordozá,  és mi azt  hittük, hogy ostoroztatik,  verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett  
bűneinkért,  megrontatott  a mi  vétkeinkért,  békességünknek büntetése rajta van,  és az ő sebeivel  
gyógyulánk meg. 

17. Kérdés: Miért kell egyszersmind valóságos Istennek is lennie?

Felelet: Azért, hogy Isten-voltának hatalmával Isten haragjának súlyát az ő ember-
voltában  elhordozhassa  és  számunkra  az  igazságot  (megigazulást)  s  az  életet 
megszerezhesse és visszaadhassa.
Ézs 53,8: Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled és örök irgalmassággal  
könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad. 

És. 53:4-5



ApCsel 2,24: Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki  
attól fogva tartatnia. 

ApCsel 20:28

1 Pét 3,18: Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz nem igazakért, hogy minket  
Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint. 

Ján 3,16: Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne,  
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

ApCsel 20,28: Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket  
vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. 

1 Ján 1,2: Az élet megjelent és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök 
életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk. 

Jn. 1:4, 3:16 Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne  
vesszen, hanem örök élete legyen.;

1 Jn. 4:9  Monda azért  néki  a samáriai  asszony:  Hogy kérhetsz inni  zsidó létedre én tőlem,  a ki  
samáriai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal.

18.  Kérdés: Kicsoda  az  a  közbenjáró,  aki  valóságos  Isten  és  egyszersmind 
valóságos, igaz ember is?

Felelet: A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra 
(megigazulásunkra) adatott nekünk.
Mát 1,23: Íme a szűz fogan méhében és szül  fiat és annak nevét Immánuelnek nevezik,  ami azt  
jelenti: Velünk az Isten. 

1 Tim 3,16: És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben,  
megigazíttatott  lélekben,  megláttatott  az angyaloktól,  hirdettetett  a  pogányok közt,  hittek  benne a 
világon, felvitetett dicsőségbe. 

Luk 2,11: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 

1  Kor  1,30: Tőle  vagytok  pedig  ti  a  Krisztus  Jézusban,  ki  bölcsességül  lőn  nekünk  Istentől  és 
igazságul, szentségül és váltságul. 

Jn. 1:1, Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

Jn. 8:58 Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

1 Tim. 2:5-6, 3:16. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus  
Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,

19. Kérdés: Honnan tudod ezt?

Felelet: A szent evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, 
majd  a  pátriárkák  és  próféták  által  hirdettetett  s  az  áldozatok  és  a  törvény  más 
szertartásai  által  kiábrázolt,  végre  pedig  az  Ő  egyetlenegy,  szerelmes  Fia  által 
beteljesített. 
1 Móz 3,15: És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod, és az ő magva  
között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 

1 Móz 22,18: És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az 
én beszédemnek. 

1 Móz 26,4  És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait,  és a te magodnak adom mind  
ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei

1 Móz 28,14  És a te magod olyan lészen mint a földnek pora, és terjeszkedel nyugotra és keletre,  
északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.



1 Móz 49, 10: Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló és a 
népek néki engednek. 

Róm  1,1-4: Pál,  Jézus  Krisztusnak  szolgája,  elhívott  apostol,  elválasztva  Isten  evangéliumának  
hirdetésére.  Melyet  eleve  megígért  az ő  prófétái  által  a  szentírásokban,  az ő  fia  felől,  aki  Dávid 
magvából lett test szerint, aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség lelke szerint, a  
halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől. 

Zsid 1,1-3: Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták  
által, ez utolsó időkben szólott nekünk Fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is  
teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése,  és az ő valóságának képmása, aki hatalma  
szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a  
magasságban. 

Zsid. 10:1 És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;

Kol. 2:16-17. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy  
szombat dolgában: Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Jn. 1:2.9  Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki  
elveszi a világ bűneit!

Csel. 13:33-34,

ApCsel 3,22-24: Mert Mózes azt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek  
a ti atyátokfiai közül,  mint engem; azt  hallgassátok mindenben, amit csak szóland néktek. Lészen  
pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül. De a 
próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendöltek. 

ApCsel 10,43: Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve 
által mindenki, aki hiszen ő benne. 

Ján 5,46: Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. 

Zsid 10,7: Akkor mondám: Íme itt vagyok (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem 
óh Isten a te akaratodat. 

Róm 10,4: Mert a törvény vége Krisztus minden hivőnek igazságára. 

Gal 4,4-5: Mikor pedig eljött az időknek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki  
törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. 

VII.  Ú R N A P J A

20. Kérdés: Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember?

Felelet: Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által Ővele eggyé válnak és minden 
jótéteményét elfogadják.
Ján 1,12-13: Valakik befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik 
az ő  nevében hisznek;  akik  nem vérből,  sem a testnek akaratából,  sem a férfiúnak  indulatjából,  
hanem Istentől születtek. 

Jn. 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ézs  43:11. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!

Ézs 53,11: Mert lelke szenvedése folytán látni fog, megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat  
megigazít, és vétkeiket ő viseli. 

Zsolt 2,12: Csókoljátok a Fiút,  hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert  hamar 
felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. 

Róm 11,17-20: Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és 
részese  lettél  az  olajfa  gyökerének  és  zsírjának;   Ne  kevélykedjél  az  ágak  ellenében:  ha  pedig  
kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért: Kitörettek az 
ágak,  hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt  törettek ki,  te pedig hit  által  állasz;  fel ne 
fuvalkodjál, hanem félj. 

Zsid 4,2-3: Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak; de nem használt nekik a  
hallott  beszéd,  mivel  nem  párosították  hittel  azok,  akik  hallották.  Mert  mi,  hivők,  bemegyünk  a 



nyugodalomba,  miképpen  megmondotta:  Amint  megesküdtem  az  én  haragomban,  nem  fognak  
bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. 

Zsid 10,39: De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet  
nyerjünk. 

21. Kérdés: Mi az igaz hit?

Felelet: Nem  csak  az  a  bizonyos  megismerés,  melynél  fogva  igaznak  tartom 
mindazt,  amit  Isten  az  Ő igéjében nekünk  kijelentett,  hanem egyszersmind az  a 
szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy 
Isten nemcsak másoknak, hanem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) 
és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.
Jk. 1:6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a  
melyet a szél hajt és ide s tova hány.

Jak 2,19: Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. 

Róm 4,16-18: Azért hitből, hogy kegyelemből legyen; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak;  
nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk az  
előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja,  
mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint,  
amint megmondatott: Így lészen a te magod. 

Rm.  4:20-21.Az  Istennek  ígéretében  sem  kételkedett  hitetlenséggel,  hanem  erős  volt  a  hitben,  
dicsőséget adván az Istennek, És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.

Róm 5,1: Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 

2 Kor 4,13: Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem 
és ezért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk. 

Mát 16,17: És felelvén Jézus , monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér 
jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. 

Fil 1,29: Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem 
hogy szenvedjetek is Ő érette. 

Róm 1,16: Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek  
idvességére, zsidónak először meg görögnek. 

Róm 10,17: Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. 

Róm 1,17: Mert az Istennek az igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az 
igaz ember pedig hitből él. 

Ef  2,7-9: Hogy  megmutassa  a  következendő  időkben  az  Ő  kegyelmének  felséges  gazdagságát 
hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 

Róm 3,24-25: Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az  
Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, az ő vére által, a benne hívők számára. 

Gal 2,16: Tudván azt,  hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus 
Krisztusban való hit  által,  mi  is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való  
hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test  
sem. 

Csel. 24:14.  Erről pedig vallást teszek néked, hogy én a szerint az út szerint, melyet felekezetnek  
mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint a ki hiszek mindazokban, a mik a törvényben  
és a prófétákban meg vannak írva.

Zsolt.  103:2-3.  Áldjad  én  lelkem  az  Urat,  és  el  ne  feledkezzél  semmi  jótéteményéről.  A  ki  
megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

22. Kérdés: Mit szükséges hinnie a keresztény embernek?



Felelet: Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér; amire minket a mi közönséges, 
kétségen felül álló, keresztény hitvallásunk tételei tanítanak.   
Ján 20,31: Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és  
hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében. 

Mát 28,20: Tanítván őket,  hogy megtartsák mindazt,  amit  én parancsoltam néktek:  és  íme én ti  
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 

Mk. 1:15. És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az  
evangyéliomban.

23. Kérdés: Hogy szól ez a hitvallás?

Felelet: „Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében,  És  Jézus  Krisztusban,  Ő  egyszülött  Fiában,  mi  Urunkban,  ki 
fogantaték  Szentlélektől,  születék  szűz  Máriától,  szenvede  Poncius  Pilátus  alatt, 
megfeszítették,  meghala  és  eltemetteték,  szálla  alá  poklokra,  harmadnapon 
halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, 
onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek 
egy  közönséges  keresztény  anyaszentegyházat,  szenteknek  egyességét, 
bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.”

VIII.  Ú R N A PJ A

24. Kérdés: Hány része van e hitvallásnak?

Felelet: Három;  az  első  rész  szól  az  Atya  Istenről  és  a  mi  teremtetésünkről,  a 
második a Fiú istenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és a 
mi megszenteltetésünkről.

25. Kérdés: Mivel csak egyetlenegy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat: az 
Atyát, a Fiút és a Szentlelket?

Felelet: Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az Ő igéjében, hogy ez a három 
megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten. 
5 Móz 6,4: Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 

Ézs 61,1: Az Úr Isten Lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek  
örömöt  mondjak;  elküldött,  hogy  bekössem  a  megtört  szívűeket,  hogy  hirdessek  a  foglyoknak 
szabadulást és megkötözötteknek megoldást. 

Zsolt 110,1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a 
te lábaid alá! 

Mát  3,16-17: És  Jézus  megkeresztelkedvén,  azonnal  kijöve  a  vízből;  és  íme  az  egek 
megnyilatkozának néki és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mint egy galambot és ő reá szállani. És 
íme egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. 

Mát  28,19: Elmenvén  azért,  tegyetek  tanítványokká  minden  népeket,  megkeresztelvén  őket  az 
Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek nevébe. 

1 Ján 5,7: Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent  
Lélek; és ez a három egy. 

1 Kor. 8:4. Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy  
Isten sincs senki más, hanem csak egy.

2 Kor. 13:13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a  
szeretet.



IX.  Ú R N A P J A

AZ ATYA ISTENRŐL

26.  Kérdés: Mit  hiszesz,  amikor  ezt  mondod:  „Hiszek  egy  istenben,  mindenható 
Atyában, mennynek és földnek teremtőjében”?

Felelet: Hiszem azt,  hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja,  aki  a 
mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette 
és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az Ő Fiáért, 
Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit 
sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt 
mindazt a rosszat is,   amit  e siralomvölgyben rámbocsát,  javamra fogja fordítani, 
mert ezt megcselekedheti, mint mindenható isten, és meg is akarja cselekedni, mint 
hűséges Atya.
1 Móz 1 (A világ teremtésének története) 

Zsolt 33,6: Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. 

Zsolt 104,2-5: Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint  
egy  kárpitot;  aki  vizeken  építi  fel  az ő  palotáját,  a  felhőket  rendeli  az ő  szekerévé,  jár  a  szelek 
szárnyain; aki a szeleket teszi követőivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain,  
nem mozdul az meg soha örökké. 

Mát 10,29-31: Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül  
a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne  
féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. 

Zsid  1,3: Aki  az ő  dicsőségének visszatükröződése  és  az ő  valóságának képmása,  aki  hatalma  
szavával  fenntartja  a  mindenséget,  aki  minket  minden  bűneinktől  megtisztítván,  üle  a  Felségnek 
jobbjára a magasságban. 

Zsolt 115,3: A mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. 

Ján 1,12: Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak,  
akik az ő nevében hisznek. 

Róm 8,15: Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok,  
aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 

Gal 4,5-7: Hogy a törvény alatt  levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak 
vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem 
vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

Ef 1,5: Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jó  
kedve szerint. 

Zsolt  55,23: Vessed az Úrra  a te terhedet,  ő gondot visel  rólad és nem engedi,  hogy valamikor  
ingadozzék az igaz. 

Mát 6,25-32: Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit  
igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet, hogynem az eledel és a  
test, hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe  
nem takarnak;  és a  ti  mennyei  Atyátok eltartja  azokat.  Nem sokkal  különbek vagytok-e azoknál? 
Kicsoda pedig az közületek,  a ki  aggodalmaskodásával megnövelheti  termetét  egy araszszal?  Az 
öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek:  
nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem 
öltözködött  úgy,  mint  ezek  közül  egy.  Ha  pedig  a  mezőnek  füvét,  a  mely  ma  van,  és  holnap  
kemenczébe  vettetik,  így  ruházza  az  Isten;  nem  sokkal  inkább-é  titeket,  ti  kicsinyhitűek?  Ne 
aggodalmaskodjatok  tehát,  és  ne  mondjátok:  Mit  együnk?  vagy:  Mit  igyunk?  vagy:  Mivel  
ruházkodjunk?

Luk 12,22-24: Monda pedig az ő tanítványainak: Annakokáért ne aggodalmaskodjatok a ti  éltetek  
felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Az élet több, hogynem az eledel és a test,  
hogynem az öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak; kiknek nincs 
tárházuk, sem csűrük; és az Isten eltartja őket: mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? 



Róm 8,28: Tudjuk pedig,  hogy azoknak,  akik  Istent  szeretik,  minden javokra van,  mint  akik az ő 
végzése szerint hivatalosak. 

Róm 10,12: Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki  
kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. 

Mát 7,9-11: Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha  
halat kér, vajjon kígyót ad-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat  
adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? 

Ef. 2.

1. Kor. 1:3, Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

Zsolt. 2:7, Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. 

Jn. 5:18. E miatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta  
meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel.

Csel.  4:24,  Ezek  pedig  mikor  hallották,  egy  szívvel-lélekkel  felemelék  szavokat  az  Istenhez,  és 
mondának:  Urunk,  te  vagy  az Isten,  ki  teremtetted  a  mennyet  és  a  földet,  a  tengert  és  minden  
azokban levő dolgot.

Zsid. 11:3, Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és  
üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.

Zsolt. 148:5-6, Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította fel  
őket; törvényt szabott és nem tér el attól.

Csel.  17:28,  Mert  ő  benne élünk,  mozgunk  és vagyunk;  miképen a költőitek  közül  is  mondották 
némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Ef. 1:5-6, Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának  
jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama 
Szerelmesben,

Jn. 20:17,  Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem  
menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én  
Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

Ef. 1:5-6. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának  
jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama 
Szerelmesben,

Zsolt. 73:25-26,  Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha 
elfogyatkozik  is  testem és  szívem:  szívemnek  kősziklája  és az én örökségem te  vagy,  oh Isten,  
mindörökké!

Zsolt. 118:8, Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

Péld. 3:5, Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.

Jer. 17:5-6, Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól  
pedig eltávozott az ő szíve! Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó 
következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön

Zsolt. 23:1, Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

1. Pt. 5:7. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
Zsid.  12:10-11.  Mert  ám azok  kevés  ideig,  tetszésök  szerint  fenyítettek;  ő  pedig  javunkra,  hogy 
szentségében  részesüljünk.  Bármely  fenyítés  ugyan  jelenleg  nem  látszik  örvendetesnek,  hanem 
keservesnek,  ámde  utóbb  az  igazságnak  békességes  gyümölcsével  fizet  azoknak,  a  kik  általa  
gyakoroltatnak.

Zsolt.  135:5-6.  Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.   Mind 
megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.

Rm. 4:21, És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.

Rm 10:12,  Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki  
kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják.

Ef. 3:20.  Annak pedig, a ki  véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem 
mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,



Zsolt. 103:13, A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

És.  49:15,  Hát  elfeledkezhetik-é  az  anya  gyermekéről,  hogy  ne  könyörüljön  méhe  fián?  És  ha 
elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.

X.  Ú R N AP J A

27. Kérdés: Micsoda az isteni gondviselés?

Felelet: Istennek mindenvaló és mindenütt  jelenvaló ereje,  mely által  mennyet és 
földet,  minden teremtménnyel  egyetemben, mintegy saját  kezével  fenntart  és úgy 
igazgat, hogy fák füvek, eső és szárazság, termékeny és terméketlen esztendők, étel 
és  ital,  egészség  és  betegség,  gazdagság  és  szegénység,  szóval  minden,  nem 
történetesen, hanem az Ő atyai kezéből jön. 
Zsid 1,2-3: Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének  
visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki  
minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban. 

Jer 5,23-24: De ennek a népnek szilaj és dacos szíve van; elhajlottak és elmentek; és még szívükben  
sem mondják: Oh csak félnők az Urat,  a mi  Istenünket,  aki esőt,  korai és kései záport  ad annak  
idejében; az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra! 

ApCsel 14,17: Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jótevőnk volt, adván mennyből  
esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. 

Ján  9,3: Felele  Jézus:  Sem  ez  nem  vétkezett,  sem  ennek  szülei;  hanem  hogy  nyilvánvalókká  
legyenek benne az Isten dolgai. 

Péld 22,2: A gazdag és a szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. 

És. 40:26, Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza  
seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja;  nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok  
sincsen.

Csel. 17:25-28, Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott  
ő  ád  mindeneknek  életet,  leheletet  és  mindent;  És  az  egész  emberi  nemzetséget  egy  vérből  
teremtette,  hogy  lakozzanak  a  földnek  egész  színén,  meghatározván  eleve  rendelt  idejöket  és 
lakásuknak határait; Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet  
bizony nincs messze egyikőnktől sem: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek 
közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

Zsid. 1:3,  A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma  
szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a 
magasságban,

Zsolt. 139:7-10. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?  Ha a mennybe hágok 
fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger 
túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.

 Neh. 9:6, Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a  
földet  és mindent, a mi  rajta van, a tengereket minden bennök valókkal együtt;  és te adsz életet  
mindnyájoknak, és az égnek serege előtted borul le.

Zsolt. 103:19, Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.

Csel.  17:18.  Némelyek  pedig  az epikureus és stoikus filozófusok közül  összeakadtak ő  vele.  És  
némelyek  mondának:  Mit  akarhat  ez  a  csacsogó  mondani?  Mások  meg:  Idegen  istenségek 
hirdetőjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik.

Zsolt.  104:13-16,  A  ki  megöntözi  a  hegyeket  az  ő  palotájából;  a  te  munkáidnak  gyümölcséből  
megelégíttetik a föld.A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy  
eledelt vegyenek a földből, És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az 
orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a halandónak szívét. Megelégíttetnek az Úrnak fái, a 
Libánonnak czédrusai, a melyeket plántált;

2  Móz.  15:26,  És  monda:  Ha  a  te  Uradnak  Istenednek  szavára  hűségesen  hallgatsz  és  azt  
cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden 



rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül,  a melyeket Égyiptomra bocsátottam,  
mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
Jób. 5:18-19, Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból  
megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.

1 Sám. 2:7, Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal;

Mt. 10:29-31. Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a 
földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne  
féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

28.  Kérdés: Mit  használ  nekünk  Isten  teremtői  munkájának  és  gondviselésének 
megismerése?

Felelet: Azt,  hogy  mindennemű  viszontagságban  tűrők,  a  boldogságban 
háládatosak,  a  jövőt  illetőleg  pedig  a  mi  hűséges  Istenünk  és  Atyánk  iránt  jó 
reménységben  legyünk  afelől,  hogy  az  Ő  szeretetétől  semmi  el  nem  szakíthat 
minket,  mivel minden teremtmény annyira az Ő kezében van, hogy az Ő akarata 
nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. 
Róm 5,3: Nemcsak pedig,  hanem dicsekedünk a háborúságokban is,  tudván,  hogy a háborúság  
békességes tűrést nemz. 

Jak 1,3: Tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. 

Jób 1,21: És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelenen térek oda vissza.  
Az Úr adta , az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! 

5 Móz 8,10: Ha azért eszel majd és megelégszel: dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért,  
amelyet néked adott. 

1 Thess 5,18: Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Jézus Krisztus által ti hozzátok. 

Róm  8,6-5-35,  38-39:  Kicsoda  szakaszt  el  minket  a  Krisztus  szerelmétől?  nyomorúság  vagy 
szorongattatás,  vagy üldözés,  vagy éhség, vagy meztelenség,  vagy veszedelem,  vagy fegyver-é? 
Mert  meg vagyok győződve,  hogy sem halál,  sem élet,  sem angyalok,  sem fejedelemségek, sem  
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más  
teremtmény nem szakaszthat  el  minket  az Istennek szerelmétől,  mely  vagyon a mi  Urunk Jézus  
Krisztusban. 

Jób 1,12: Az Úr pedig monda a Sátánnak: íme mindazt, amije van, kezedbe adom; csak ő magára ne  
nyújtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől. 

ApCsel 17,28: Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a ti költőitek közül is mondották 
némelyek: Mert az ő nemzetsége vagyunk. 

Péld 21,1: Mint a vizeknek folyásai olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda  
hajtja azt! 

Zsolt. 39:10, Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted.

1 Pt. 5:7, Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
Zsolt. 37:3-5, Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az 
Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.  Hagyjad az Úrra a te útadat,  és bízzál  benne, majd ő  
teljesíti.

Zsolt. 46:2-3,  Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért  
nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe

Zsolt.  55:23.  Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor  
ingadozzék az igaz.

És. 41:10-11, Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt  
megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, a kik  
fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, a kik veled perlekednek.



XI.  Ú R N A P J A

A FIÚ ISTENRŐL

29. Kérdés: Miért nevezzük Isten Fiát Jézusnak, azaz Üdvözítőnek?

Felelet: Azért,  mert  bűneinkből  Ő  szabadít  meg  minket  az  üdvösségre  és  mert 
semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. 
Mát 1,21: Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak 
bűneiből. 

Zsid  7,25: Ennekokáért  ő  mindenképpen idvezítheti  azokat,  akik  ő  általa  járulnak  Istenhez,  mert  
mindenha él, hogy esedezzék érettük. 

ApCsel 4,12: És nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt  
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. 

1 Kor. 3:11,  Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus  
Krisztus.

30. Kérdés: Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a 
szenteknél, önmaguknál, vagy másutt keresik?

Felelet: Nem, sőt valójában megtagadják az egyetlenegy Üdvözítőt  és Megváltót, 
Jézust, noha dicsekszenek Ővele. Mert vagy Jézus nem tökéletes Megváltó, vagy 
akik  ezt  a  Megváltót  igaz  hittel  elfogadják,  azoknak  mindent  Őbenne  kell 
megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. 
1 Kor 1,13.30-31: Vajon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy  
a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? Tőle vagytok ti pedig a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn  
nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az 
Úrban dicsekedjék. 

Gal 5,4: Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. 

Ézs 9,6: Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és 
hívják  nevét:  csodálatosnak,  tanácsosnak,  erős  Istennek,  örökkévalóság  atyjának,  békesség 
fejedelmének! 

Kol 1, 19-20: Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; és hogy Ő általa  
békéltessen meg mindent  Magával,  békességet  szerezvén  az Ő keresztjének vére által;  Ő általa 
mindent ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. 

Kol 2,10: És ti Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. 

Ján 1,14-16: És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla,  
és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.  
És az Ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. 

Zsid. 7:25.  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert  
mindenha él, hogy esedezzék érettök.

XII.  Ú R N A P J A

31. Kérdés: Miért nevezzük Őt Krisztusnak, azaz Felkentnek?

Felelet: Azért,  mert  Őt  az  Atya  Isten  rendelte  és  a  Szentlélekkel  felkente  a  mi 
legfőbb  prófétánkká  és  tanítónkká,  aki  Istennek  titkos  tanácsát  és  akaratát  a  mi 
váltságunk felől tökéletesen kijelentette; továbbá egyetlenegy főpapunkká, aki minket 
testének egyetlenegy áldozatával  megváltott  és az Atya  isten előtt  könyörgésével 
szüntelenül közbenjár érettünk; és örökkévaló királyunkká, aki igéjével és Lelkével 
oltalmaz és megtart. 



Zsid 1,9: Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot; annakokáért felkent téged az Isten, a te  
Istened, örömnek olajával a te társaid felett. 

5 Móz 18,15: Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én:  
azt hallgassátok. 

ApCsel 3,22: Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti  
atyátokfiai közül mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd nektek. 

Ján 1,18: Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki  
őt. 

Ján 15,15: Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura;  
titeket  pedig barátaimnak mondottalak; mert  mindazt,  amit  az én Atyámtól  hallottam,  tudtul  adtam 
néktek. 

Zsolt 110,4: Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. 

Zsid 7,21: Ez esküvéssel (lett pappá), az által, aki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja  
meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. 

Róm 8,34: Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Istennek 
jobbján van, aki esedezik érettünk. 

Róm 5,9-10: Minekutána azért  most  megigazultunk az ő vére által,  sokkal  inkább megtartatunk a 
harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által,  
sokkal inkább megtartatunk az élete által, minekutána megbékéltünk vele. 

Zsolt 2,6: Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. 

Luk  1,32-33: Ez  nagy  lészen,  és  a  Magasságos  Fiának  hivattatik;  és  néki  adja  az  Úr  Isten  a  
Dávidnak,  az  ő  atyjának,  királyi  székét;  És  uralkodik  a  Jákób  házán  mindörökké;  és  az  ő 
királyságának vége nem lészen. 

Mát  28,18: És  hozzájuk  menvén  Jézus,  szóla  nékik,  mondván:  Nékem  adatott  minden  hatalom 
mennyen és földön. 

És.  11:1-2,  61:1,  És  származik  egy  vesszőszál  Isai  törzsökéből,  s  gyökereiből  egy  virágszál  
nevekedik.  A kin  az Úrnak lelke megnyugoszik:  bölcseségnek és értelemnek lelke,  tanácsnak és 
hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert  
fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört  
szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Lk.  4:18,  Az  Úrnak  lelke  van  én  rajtam,  mivelhogy  felkent  engem,  hogy  a  szegényeknek  az  
evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak  
szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

Zsolt. 40:8-9, Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, Hogy teljesítsem a 
te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

Zsid. 6:20,  A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje  
szerint.

Zsid. 10:10,  A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének 
megáldozása által.

Jel. 5:9.  És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak  
pecséteit:  mert  megölettél,  és megváltottál  minket  Istennek a te véred által,  minden ágazatból  és  
nyelvből és népből és nemzetből,

Jer. 33:15-16.  Azokban a napokban és abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot,  és 
jogot  és  igazságot  szerez  e  földön.  Azokban  a  napokban megszabadul  a  Júda,  és  bátorságban 
lakozik Jeruzsálem, és így hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk.

Zsolt.  89:37-38,  Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint  a nap.  
Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság.

Jn. 10:28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket  
az én kezemből.

32. Kérdés: Miért hívnak téged (Krisztusról) keresztyénnek?



Felelet: Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az Ő felkenetésének részese 
vagyok avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki 
adjam s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak és azután 
Ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. 
ApCsel 11,26: A tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek. 

1 Ján 2,27: És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra,  
hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem 
hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. 

ApCsel 2,17: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden  
testre: és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat  
álmodnak. 

Jóel  2,28: És lészen  azután,  hogy kiöntöm lelkemet  minden testre,  és prófétálnak a  ti  fiaitok és 
lányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. 

Mk 8,38: Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az  
embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. 

Róm  12,1: Kérlek  azért  titeket  atyámfiai  az  Istennek  irgalmasságára,  hogy  szánjátok  oda  a  ti  
testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. 

Jel 5,8-10: És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány  
előtt,  mindeniknél  hárfák és aranypoharak lévén;  jó  illatokkal  tele,  amik  a szentek imádságai.  És  
éneklének új éneket, mondván: ...tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk 
a földön. 

1 Pét 2,9: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok,  
hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el  
titeket. Róm 6,13: Szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. 

Jel 1,6: És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának. 

1 Tim 1,18-19: Ezt a parancsolatot adom néked, fiam, Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések 
szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel, megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet  
némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek. 

2 Tim 2,12: Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 

1 Kor. 12:27, Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.

Ef. 3:17. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

1 Jn. 2:27, És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek  
arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz  
is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

2 Kor. 1:21-22, A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az  
Isten az; A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Mt. 10:32, Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én  
mennyei Atyám előtt; 

1  Pt.  2:5.  9,  A kinek  álljatok  ellen,  erősek  lévén  a  hitben,  tudva,  hogy  a  világban  lévő  
atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Zsolt. 51:19, Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet  
oh Isten nem veted te meg!

Zsolt. 141:2,  Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat  
legyen.

Zsid. 13:15-16.  Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz 
az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne 
felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.



Rm. 6:12-13, Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az  
ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne  
felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Gal.  5:16-24,  Mondom  pedig,  Lélek  szerint  járjatok,  és  a  testnek  kívánságát  véghez  ne  
vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással  
ellenkeznek,  hogy  ne  azokat  cselekedjétek,  a  miket  akartok.  Ha  azonban  a  Lélektől  
vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek 
ezek:  házasságtörés,  paráznaság,  tisztátalanság,  bujálkodás.  Bálványimádás,  varázslás,  
ellenségeskedések,  versengések,  gyűlölködések,  harag,  patvarkodások,  viszszavonások, 
pártütések Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről  
előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek,  
Isten országának örökösei nem lesznek. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség,  
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

1  Tim.  1:18-19,  Ezt  a  parancsolatot  adom  néked,  fiam  Timótheus,  a  rólad  való  korábbi 
jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel, Megtartván a hitet és jó 
lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;

1 Pt.  2:11.  Szeretteim,  kérlek  titeket,  mint  jövevényeket  és idegeneket,  tartóztassátok  meg 
magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek;

Jel. 3:21,  A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is  
győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.

2 Tim.  2:12,  Ha tűrünk,  vele  együtt  fogunk uralkodni  is:  ha  megtagadjuk,  ő  is  megtagad 
minket;

Lk. 22:29-30. Én azért adok néktek, miképen az én Atyám adott nékem, országot, Hogy egyetek  
és  igyatok  az  én  asztalomon  az  én  országomban,  és  üljetek  királyi  székeken,  ítélvén  az  
Izráelnek tizenkét nemzetségét.


