1 Mennyei kommunikáció
Isten szava és az ember válasza

1. Hogyan szól Isten az emberhez?
Isten az emberhez kijelentés útján szól, melynek két formája van: az
általános és a különös kijelentés.
2. Az általános kijelentésben milyen módon szól Isten az emberhez?
Isten az általános kijelentésben a természet, a történelem és a
lelkiismeret útján szól az emberhez.
3. Mi a különös kijelentés?
A különös kijelentés Isten Igéje, amely írott formában a Biblia, testet
öltött alakban pedig Jézus Krisztus.
4. Milyen részekből áll a Biblia?
A Biblia két fő részből áll: az Ó- és az Újszövetségből. Az Ószövetség
39, az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz, így összesen 66 könyv van a
Bibliában. A könyvek fejezetekre, a fejezetek versekre oszthatók.
5. Milyen csoportokba sorolhatjuk a Biblia könyveit?
A Biblia könyveit történeti, tanítói és prófétai könyvek csoportjába
sorolhatjuk.
6. Melyik könyvben olvashatunk a világ teremtéséről?
A világ teremtéséről Mózes első könyvében olvashatunk.
7. Melyik könyv tartalmaz Istenhez és Istenről szóló énekeket?
Istenhez és Istenről szóló énekeket a Zsoltárok könyvében találunk.
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8. Mely újszövetségi könyvek tudósítanak Jézus életéről?
Jézus életéről az evangéliumok tudósítanak: Máté, Márk, Lukács és
János evangéliuma.
9. Pál apostolnak hány levele van az Újszövetségben?
Pál apostolnak tizenhárom levele van az Újszövetségben. Kilencet
gyülekezeteknek, négyet munkatársainak írt.
10. Mi a Biblia eredeti nyelve?
Az Ószövetség eredeti nyelve a héber, az Újszövetségé a görög.
Magyar nyelvre először Károli Gáspár gönci református lelkipásztor
fordította le a teljes Bibliát.
11. Mikor és hol jelent meg ez az első teljes magyar nyelvű Biblia?
Az első teljes magyar nyelvű Biblia 1590-ben, Vizsolyban jelent meg.
12. Mi a Biblia központi üzenete?
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)
13.Hogyan juthat hitre az ember?
Isten Igéjének hallgatása és olvasása útján, a Szentlélek által juthat
hitre az ember. "A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus
beszéde által." (Róm 10,17)
14. Mi az igaz hit?
Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit
Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom
is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy
Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök
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igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül
Krisztus érdeméért.
15. Mi a hitvallás három jellemzője?
Az igaz hitvallás személyes, őszinte és bátor.
16. Melyek Református Egyházunk hitvallásai?
Az Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás.
17. Hogyan szól az Apostoli Hitvallás?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a
poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni
élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
18. Mi fejeződik ki a Hitvallás hármas tagolódásában?
A Szentháromság titka: az egy Isten három alakban mutatja be
önmagát – úgy, mint Atya, Fiú, Szentlélek.
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Isten a mi Atyánk
Teremtő és gondviselő Úr

19. Hogyan jött létre a világ?
A világot Isten teremtette az ő dicsőségére.
20. Szembe kell-e állítani a Bibliát és a természettudományt?
Nem szabad szembeállítanunk a Bibliát a természettudománnyal,
mert a Biblia a Teremtő Istenről, a természettudomány pedig a
teremtett világról szól.
21. Ezek szerint a hit és a tudás nem ellentétek?
A hit és a tudás nem ellentétesek, mert a hit ellentéte a hitetlenség, a
tudás ellentéte pedig a tudatlanság.
22. Mi vagy ki a teremtés csúcsa?
A teremtés csúcsa az ember, akit Isten a maga képére és
hasonlatosságára teremtett.
23. Ha Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert,
akkor ez miben nyilvánul meg?
Az ember istenképűsége abban nyilvánul meg, hogy az ő szentsége,
igazsága és szeretete tükröződhet benne.
24. Milyen feladatot adott Isten az embernek a teremtés után?
Isten az embernek azt a feladatot adta, hogy uralkodjon a teremtett
világon úgy, hogy gondoskodik róla és vigyáz rá.
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25. Magára hagyta Isten a megteremtett embert?
Isten nem hagyta magára a megteremtett embert, sőt gondoskodó
szeretettel vezeti azoknak az életét, akik ezt elfogadják, és bíznak
benne.
26. Mi a gondviselésbe vetett hit lényege?
A gondviselésbe vetett hit lényege az, hogy Isten szeretetét állandóan
megtapasztalom és tudom, hogy életemet nem a szerencse és a
véletlenek irányítják, hanem az én mennyei Atyám.
27. Milyen következményei vannak a gondviselésbe vetett hitnek?
A gondviselésbe vetett hit megszabadít az aggodalmaskodástól, a
babonáktól, a félelmektől. Ezek helyett örömöt, hálát és reményt ad a
szívembe minden körülmény között.
28. Hogyan fejezheted ki azt, hogy hiszel a gondviselő Istenben?
Úgy fejezhetem ki a gondviselő Istenbe vetett hitemet, hogy
imádkozom, ami azt jelenti, hogy őszintén kiöntöm szívemet a
mennyei Atya előtt.
29. Azt mondtuk, hogy a teremtés csúcsa az ember. Miben nyilvánult ez
meg?
Abban, hogy Isten szabad akaratot adott nekünk. Nem akarta, hogy
rabszolgaként vagy robotként szolgáljuk Őt, hanem az volt a
szándéka, hogy szeretetkapcsolatban legyünk Vele.
30. Hogyan jött a bűn a világba?
A bűn az első emberpár, Ádám és Éva engedetlenségével jött a
világba, aminek a következménye az eredendő bűn.
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31. Miért születik bűnben minden ember?
Azért születünk mindannyian bűnben, mert az eredendő bűn
nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik.
32. Hogyan ismerhetjük meg legjobban bűneinket?
A bűneinket leginkább a törvényből ismerhetjük meg, amelynek
összefoglalása a Tízparancsolat.
33. Mihez hasonlította Kálvin János reformátor a Tízparancsolatot?
Kálvin János a Tízparancsolatot három eszközhöz hasonlította: ez a
tükör, a fék és az ösztöke.
34. Hányféleképpen vétkezhetsz Isten és felebarátod ellen?
Bűneinket négyféleképpen követjük el: gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással.
35. Isten magára hagyta a bűnös embert?
Isten nem hagyta el a bűnös embert, hanem elküldte Jézus Krisztust,
hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
36. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az
önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus
Krisztusnak a tulajdona vagyok.
Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul
megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított.
Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál
se hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.
Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív
szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.
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A Megváltó
Jézus Krisztus halála és élete

37. Kit küldött Isten a világ megváltására?
Szabadítót küldött, egyszülött Fiát: Jézus Krisztust.
38. Mikor és hol született Jézus?
Jézus mintegy kétezer évvel ezelőtt született, Betlehem városában.
39. Ki volt Jézus földi édesanyja?
Szűz Mária volt Jézus földi édesanyja.
40. Mit ünnepelünk karácsonykor?
Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük.
41. Jézus Krisztus Isten volt vagy ember?
Mindkettő: valóságos Isten és valóságos ember egy személyben.
42. Hogyan nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet?
Evangéliumnak, ami azt jelenti: örömhír. Örömüzenet arról, hogy
Isten szeret minket.
43. Hogyan halt meg Jézus?
Önként és ártatlanul vállalta a legsúlyosabb halálbüntetést, a
keresztre feszítést.
44. Miért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia?
Jézus azért halt meg, hogy megfizessen az emberiség által elkövetett
bűnökért.
45. Ki okozta Jézus halálát?
Jézus Krisztus értem, helyettem és miattam halt meg.
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46. Mire emlékezünk Nagypénteken?
Nagypénteken Jézus kereszthalálára emlékezünk.
47. A halálban maradt-e az Úr Jézus?
Nem maradt a halálban, hanem harmadnapra feltámadt a halottak
közül.
48. Milyen bizonyítékai vannak a feltámadásnak?
A feltámadás bizonyítékai: az üres sír, Jézus megjelenései és a
tanítványok megváltozott élete.
49. Mi a feltámadásban való hit következménye az életünkben?
Ha hiszünk a feltámadott Úrban, új életünk van, amelyben Istennek
engedelmeskedünk, és örök életünk van, amelyet Ő ad nekünk.
50. Mit ünnepelünk húsvétkor?
Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük.
51. Itt maradt-e a földön a feltámadott Jézus?
A feltámadott Jézus nem maradt a földön a feltámadása után, hanem
40 nappal később a tanítványok szeme láttára felment a mennybe.
52. Miért kellett Jézusnak visszamennie a mennybe?
Azért, hogy mennybemenetelével utat mutasson; hogy a mennyben
ügyvédünk és szószólónk legyen, és hogy Szentlelke által
mindenkivel együtt lehessen.
53. Mit ígért Jézus a mennybemenetele előtt?
Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni.
54. Mit ünnepelünk áldozócsütörtökön?
Áldozócsütörtökön Jézus Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük.
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Szentlélek és az Egyház
A Jézust követők közössége

55. Kicsoda a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, akit az Atyával és
a Fiúval egyenlőképpen imádunk.
56. Mikor ünnepeljük a Szentlélek kitöltetését?
A Szentlélek kitöltetését pünkösdkor ünnepeljük.
57. Hányan tértek meg Péter pünkösdi prédikációjára?
Háromezer ember tért meg pünkösdkor. Innen számítjuk a
keresztyén egyház megalakulását.
58. Mi volt jellemző az első keresztyén gyülekezetre?
Az első keresztyén gyülekezet tagjai kitartóan részt vettek az
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban.
59. Mit hiszel az Anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől annak végezetéig az egész
emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben
megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt
oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is
élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.
60. Mi az egyház négy tulajdonsága?
Az egyház négy tulajdonsága: az egység, a szentség, az egyetemesség,
és az apostoli jelleg.
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61. Miről ismerhetjük fel az igaz egyházat?
Az igaz egyházban hirdetik
sákramentumokat, gyakorolják
szeretetszolgálatot.

az
az

igét, kiszolgáltatják
egyházfegyelmet és

a
a

62. Hogyan tesz Isten bennünket alkalmassá Egyháza szolgálatára?
Isten mindnyájunknak ad valamilyen lelki ajándékot azért, hogy a
gyülekezetben szolgáljunk vele.
63. Kik alkotják a keresztyén gyülekezeteket?
A gyülekezeteket az egyház tagjai alkotják, akik szeretetközösségben
élve együtt hallgatják az igét, élnek a sákramentumokkal,
adományaikkal fenntartják az egyházat, és segítik egymást.
64. Kik a vezetői a református egyházközségnek?
A református egyházközség élén a presbitérium áll, amelynek tagjait
az egyházközség tagjai választják. A presbitérium elnökei a
lelkipásztor és a gondnok.
65. Milyen szintjei vannak a Magyarországi Református Egyház
szervezetének?
Az egyházközségek alkotják az egyházmegyét, ennek élén az esperes
és a gondnok áll. Az egyházmegyék egyházkerületet alkotnak, ennek
élén a püspök és főgondnok áll. Magyarországon négy református
egyházkerület van. Az egyház legmagasabb döntéshozó testülete a
Zsinat. A határon túli magyar református egyházközségekkel együtt
alkotjuk a Magyar Református Egyházat.
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Sákramentumok
Összetartozásunk jelképei

66. Hány sákramentumot rendelt el az Úr Jézus?
Kettőt, úgymint a keresztséget és az úrvacsorát.
67. Mi tesz egy szent cselekményt sákramentummá?
Három dolog: 1. Az, hogy Jézus Krisztus rendelte el, 2. van benne
külső, látható jegy és 3. van hozzáfűződő ígéret.
68. Mikor szerezte az Úr a keresztséget?
Mennybemenetele előtt, ezekkel a szavakkal: „Nekem adatott
minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig" (Máté 28,18-20)
69. Mi a keresztségben a külső jegy?
A tiszta víz, amely Jézus vérét jelképezi. Ahogyan a víz lemossa a test
szennyét, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűnt.
70. Mi a keresztséghez fűződő ígéret?
A keresztséghez fűződő ígéret az, hogy
megkeresztelkedik, üdvözül." (Márk 16,16)

"Aki

hisz,

és

71. Mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát?
Kereszthalála előtt, nagycsütörtök este, az utolsó vacsorán. „Azon az
éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva
megtörte, és ezt mondta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely
tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.«
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Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt
mondta: »E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.« Mert
valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljön" (1Korinthus 11,23-26)
72. Hogyan fogsz készülni az Úr asztalához?
Az Úr asztalához igaz bűnbánattal fogok készülni. Részt veszek az
előkészítő héten az istentiszteleteken. Megbocsátok azoknak, akik
megbántottak, és bocsánatot kérek azoktól, akiket én bántottam
meg.
73. Mi az Úrvacsorában a látható jegy?
A kenyér és a bor. Ezek Jézus Krisztus megtöretett testét és
kiontatott vérét jelképezik.
74. Mi az úrvacsorához fűződő ígéret?
Jézus mondja: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak
örök élete van." (János 6,54)
75. Melyik az a hat alkalom, amelyen minden református gyülekezetben
tartanak úrvacsoraosztást?
A hat úrvacsorás alkalom: karácsony, böjt, húsvét, pünkösd,
újkenyéri hálaadás, újbori hálaadás.
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Tízparancsolat
A láthatóvá váló hit

76. Mivel bizonyíthatjuk élő hitünket?
Hitünket azzal bizonyíthatjuk, hogy gyümölcsei vannak. Ahogy a
Biblia mondja: „Lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusba
vannak oltva, a hála gyümölcsét ne teremjék."
77. Milyen iránytű van a kezedben a boldog életre?
A Tízparancsolat. Ezt két kőtáblára vésve Mózes által adta Isten az ő
népének. Az első kőtáblán az Isten iránti, a másodikon a
felebarátaink iránti kötelességeink sorakoznak.
78. Hogyan szól az I. parancsolat?
„Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!"
79. Mit kíván Isten az I. parancsolatban?
Azt, hogy egyedül őrá bízzam az életem. Ő legyen a legfontosabb
számomra, tehát senkit és semmit ne bálványozzak.
80. Hogyan szól a II. parancsolat?
„Ne csinálj magadnak istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn
az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd
és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten
vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és
negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig
azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat."
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81. Mit kíván Isten a II. parancsolatban?
Azt, hogy magamban ne alkossak Istenről hamis képet. Mások
ábrázolásait ne tévesszem össze az igaz Istennel.
82. Hogyan szól a III. parancsolat?
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja
az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!"
83. Mit kíván Isten a III. parancsolatban?
Azt, hogy szent nevét tiszteletlenül soha ajkamra ne vegyem, hanem
inkább
dicsőítsem
őt
imádsággal,
énekmondással
és
bizonyságtétellel.
84. Hogyan szól a IV. parancsolat?
„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat
napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap
a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne
végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se
állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt
alkotta meg az Úr az eget, a Földet, a tengert és mindent, ami
azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és
megszentelte az Úr a nyugalom napját"
85. Mit kíván Isten a IV. parancsolatban?
Azt, hogy hat napon át becsületesen végezzem munkámat, a hetedik
napot pedig szenteljem meg igehallgatással, énekmondással,
imádsággal és adakozással.
86. Hány ünnepkörre oszlik az egyházi év?
Három ünnepkörre. Ez a karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi
ünnepkör.
14

87. Hogyan szól az V. parancsolat?
„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön,
amelyet Istened, az Úr ad neked!"
88. Mit kíván Isten az V. parancsolatban?
Azt, hogy szüleim és minden nevelőm iránt tiszteletet és szeretetet
tanúsítsak; soha ne feledjem, hogy javamat akarják; emberi
gyarlóságukkal szemben pedig igyekezzem megértéssel lenni.
89. Hogyan szól a VI. parancsolat?
„Ne ölj!"
90. Mit kíván Isten a VI. parancsolatban?
Azt, hogy tiszteljük és óvjuk az emberi életet. Ezért szent akarata
ellen van mind a magunk, mind a mások életének kioltása; a meg
nem született magzatok megölése; a háború; és az önpusztítás, mint
amilyen az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás, vagy az életünkkel
való vakmerő játék.
91. Hogyan szól a VII. parancsolat?
„Ne paráználkodj!"
92. Mit kíván Isten a VII. parancsolatban?
Mivel testünk a Szentlélek temploma, megtilt minden tisztátalan
gondolatot, beszédet és cselekedetet.
93. Hogyan szól a VIII. parancsolat?
„Ne lopj!"
94. Mit kíván Isten a VIII. parancsolatban?
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Nemcsak azt, hogy tolvajjá vagy rablóvá ne váljak, hanem azt is, hogy
felebarátomat és a közösséget bármilyen más módon meg ne
károsítsam.
95. Hogyan szól a Hegyi Beszéd „aranyszabálya "?
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük."
96. Hogyan szól a IX. parancsolat?
„Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!"
97. Mit kíván Isten a IX. parancsolatban?
Azt, hogy mindig igazat mondjak; a rágalmazást és hízelgést
kerüljem; mások hibáit ne hátuk mögött beszéljem, hanem
szeretettel négyszemközt mondjam meg. A mások kritikája pedig ne
sértődésre, hanem önvizsgálatra vezessen.
98. Hogyan szól a X. parancsolat?
„Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se
szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te
felebarátodé!"
99. Mit kíván Isten a X. parancsolatban?
Azt, hogy a bűneimet már gyökerükben meglássam, s küzdjek
ellenük. A gonosz kívánságok helyett Isten szerinti kívánságaim
legyenek.
100. Hogyan foglalta össze az Úr Jézus a Tízparancsolatot, valamint az
Ószövetségben található összes parancsolatot?
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből és minden erődből." És: „Szeresd felebarátodat, mint
magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat."
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1.
Teljes szívből (teljes szívből) áldom neved (áldom neved)
Teljes lényem (teljes lényem) zeng dicséretet! (Zeng dicséretet!)
Hozzád vágyom (hozzád vágyom) minden napon (minden napon)
Hűen járok (hűen járok) az utaidon, (minden utadon!)
Hozzád szálljon minden hála,
Hozzád szálljon minden szó;
egyedül csak Te vagy méltó,
nincsen senki Hozzád fogható!
2.
1. Itt van Isten köztünk, Jertek őt imádni, Hódolattal elé állni, Itt van
a középen, minden csendre térve Őelőtte hulljon térdre. Az, aki
Hirdeti S hallja itt az Igét: Adja néki szívét!
2. Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal Angyalsereg áld s
magasztal. :/: Szent, szent, szent az Isten! Néki énekelnek A mennyei
fényes lelkek. Halld, Urunk, Szózatunk, Ha mi, semmiségek
Áldozunk Tenéked!
3. Csodálatos Felség, Hadd dicsérlek Téged: Hadd szolgáljon lelkem
Néked! :/: Angyaloknak módján Színed előtt állván, bárcsak mindig
orcád látnám! Add nékem Mindenben Te kedvedben járnom,
Istenem, Királyom!
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3.
Rejts most el a szárnyad alá,
Erős kézzel takarj be engem!
Refrén:
Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél!
Csak Istenben bízz, én lelkem
Mert Ő él, nagyobb mindennél
Refrén: Tenger tombol...
4.
1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!
2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj,
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!
3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts!
Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet,
Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!
4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem:
Állhassak csendesen. Hinni taníts!
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5.
Hozzád száll az énekem,
olyan jó Téged dicsérni.
Bűnös volt az életem,
Te eljöttél, hogy megments engem.
A mennyből jöttél közénk,
hogy út legyél,
feláldoztad önmagad, a bűnömért!
A Golgotán meghaltál,
harmadnap feltámadtál,
uralkodsz mindörökké!
6.
Mikor még semmi nem létezett
Nemzetek, népek, királyok és bölcsek
Nem volt még ember, és földi élet sem
Te akkor már szerettél engem.
Hatalmak jöttek és tűntek el
De oly csodát, mint Te senki nem tehet
A földnek kincse nem érhet fel Veled
És senki másé nem lesz már szívem.
Eljöttél, feláldoztad Magad
Szenvedtél, azért, hogy célt mutass
Helyettem meghaltál, hogy éljek
És ezért követlek bárhová.
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7.
1. Isten élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem
és a szám! Oldj fel, küldj el, Tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, áldva
szállj le rám!
2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el
bűnök útjait! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy
vezérem itt!
3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, S Jézusommal légyek egy
már e földön lent! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke,
jöjj, hadd lehessek szent!
4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át
mennybe fölragadj! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke,
jöjj, győzedelmet adj!
8.

1. Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát, Hitünk karja
úgy ölelje Édes Megváltónkat át! Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi
színei; Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi.
2. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, :/: Tudjuk
egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját
S halt meg értünk jó Urunk; Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni
nem tudunk.
3. Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy, :/: Míg
eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt; Míg Szentlelked
tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk, S a világ meglátja végre,
Hogy tanítványid vagyunk.
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9.
1. Krisztus testének tagja vagy már, Tőled az Isten már többet vár.
Várja, hogy szolgáld, amíg lehet, Ki tudja, meddig tart életed ?
2. Testvéred néha úgy látod tán, Megbotlik gyakran, s más úton jár,
Várja őt Jézus, Segítsd oda! Hadd tegye szentté az ég Ura!
3. Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok. Azt mondja Jézus: erőt adok! Õ
megy előtted. Bízd rá magad! Erőt a harcban csak Jézus ad.
4. Érezted sokszor, Õ hogy szeret, ezért ma kéri az életed. Szeress és
szolgálj, amíg lehet, Ki tudja meddig tart életed.
10.
1. Kenyered és borod táplál engem. Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Ref.: Maradj velem úgy kérlek Jézus! Maradj velem, Tiéd leszek, neked
élek már.
2. Amíg veled járok én az úton, minden gondom messze, messze
száll. Ref.
3. Hétköznapok terhe, ami fáraszt. Adj erőt, ha nem bírom tovább!
Ref.
4. A Te tested éltessen bennünket, adjon nekünk lelki kenyeret! Ref.
5. A te véred által menekült meg Földünk népe minden bűn alól. Ref.
6. Leborulva imádlak én téged. Szívemből a hála dala száll! Ref.

21

11.
Refr.: Jézus a mi oltalmunk, erősségünk,
Ha ránk szakad minden baj, mégse félünk.
Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk,
Ha ránk tör az ellenség, Benne bízunk.
1. Ez a föld széthullik, minden hegy elomlik,
De egy Kőszikla örökké áll.
Tajtékzik a tenger, gyilkol a sok fegyver,
Nékünk mégsem árt a halál.
2. Eladó már minden, örömöd mégsincsen,
Ha ez a forrás nem árad rád.
Ő az, aki ingyen, od'adott már mindent,
Értünk áldozva Önmagát.
3. Fogták, elítélték és megfeszítették,
Isten fiát mi helyettünk.
Nincs már ítélet, vád sohasem érhet,
Vére eltöröl minden bűnt.
12.

Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja.
/: Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra. :/
Száll csuda híre szívből a szívbe, kétezer év tanú róla.
/: Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra. :/
Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének.
/: Kétezer éve mennek elébe, Boldogan, kik neki élnek :/
Ott a helyed e drága menetben, életed Krisztusa vár rád!
/: Hagyd rá a gondod, légy vele boldog Zengje a szíved a hálát! :
Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja.
/: Kisgyermekként eljött, Megváltóként elment,
Királyként visszajön újra :/
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13.

Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal.
Tudod, sokszor hívtalak,de ma másképp szól e hang
mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök: figyelj rám,
csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám!
Szeretlek, ó, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen
mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy
Szeretlek, ó, Uram, hálám szívemből fakad és éneklem,
hogy áldott légy Uram!
Ismét térden állok én, s tudom hogy hallgatsz rám.
Bár sokszor hideg szavakat szól kopott és halk imám,
De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly
rég szeretnék, hogy szeretlek, a szívem csak tiéd!
Szeretlek, ó, Uram...
14.
1. Erőt adsz minden helyzetben,
Te vagy a kincsem, életem,
Te vagy a mindenem.
Kereslek, mert oly drága vagy,
Nincs mivel pótolhatnálak,
Te vagy a mindenem.
Refr.: Jézus, hű Bárány, áldom szent Neved.
Jézus, hű Bárány, áldom szent Neved.
2. Elvetted bűnöm, szégyenem,
Köszönöm, hogy újjá lettem,
Te vagy a mindenem.
Felemelsz, hogyha elbukom,
Szentlelked betölt, jól tudom.
Te vagy a mindenem.
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Konfirmációs naptár
A felkészítők időpontjai (Vasárnap 14.30)
2017. szeptember 24.
2017. október 15.
2017. november 19.
2017. november 25. – Egyházmegyei konfirmandus nap Nyírbátor
2017. december 10.
2017. január 7.
2017. február 25.
2017. március 25.
2017. április 22.

Konfirmáció időpontja:
2017. május 12. - vizsga
2017. május 13. - konfirmációs ünnepi istentisztelet

facebook.com/konfi2018
www.refnyiregyhaza.hu
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