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Áldás Békesség! 

 

Az utolsó kérdésekhez érkeztünk el. 

67.Mit hiszel az Anyaszentegyházról? 

 

Hiszem,hogy Isten Fia 

a világ kezdetétől fogva annak végéig 

az egész emberi nemzetségből 

Szentlelke és Igéje által az igaz hit egységében 

magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, 

azt oltalmazza és megőrzi. 

Hiszem,hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké 

az is maradok. 

 

Természetesen a kérdéseket,ki mikor stb. nem kell tudni, az a  

könnyebb megértést szolgálja. 

Te mint ember beleszülettél ebbe a világba. Helyileg élsz Tiszakécskén, 

de része vagy az emberiségnek.Még akkor is ha nem jártál az Antarktiszon 

és nem biciklisztél az Egyenlítő szélességi övén. 

Azok az emberek akik  hiszik, hogy Jézus, Isten Fia,Hiszik a Szentlelket, 

aki által Isten megszólította és elhívta őket, hitre jutottak.Ez egy folyamat. 

Velem is megtörtént és veled is megtörténhet ha akarod. 

Nem velem kezdődött és nem velem végződik.Én csak egy vagyok  azok  

közül akiket magához hívott.A világból azok aki ugyan azt hiszi Istenről,  

Jézusról egy közösséget alkotnak.Ez a közösség az Anyaszentegyház. 

Ezt a közösséget Isten megtartja, oltalmazza. 

Ennél a közösségnél nem az számít hogy milyen családba születtél, 

mi a foglalkozásod, milyen a bőröd színe mennyire vagy menő. 

Itt csak az számít, mi van a szívedben.Van e benne hit. 

 

 

69.Mi az Egyház négy ismertetőjegye? 

 

1. Az ige hirdetése. 2. A sákramentumok kiszolgáltatása. 3. Az egyház- 

fegyelem gyakorlása.4.A szeretetszolgálat (diakónia ) 

 

Az előbb arról az Anyaszentegyházról beszéltünk ami a világban van. 

Itt most a kisebb közösségről a helyi Egyházról van szó. 

Honnan miről lehet felismerni? 

Egy úszómestert onnan ismersz fel, hogy a medence mellett van. 

Síp van a nyakában,figyeli az úszókat,rendet tart,nem engedi hogy 

a medence hosszanti oldaláról beugráljanak.De ha kell azonnal képes 

 kimenteni valakit a medencéből. 

A Szentírás alapján 4 olyan dolog van ami alapján fel lehet ismerni  az  

Istennek tetsző Egyházat. 

1.  Az ige hirdetése.A lelkipásztor minden alkalommal a Bibliából olvas 

fel és azt magyarázza.Református istentisztelet nincs igehirdetés nélkül. 



2.A gyülekezetben van keresztelő és úrvacsoraosztás. 

3.Egyházfegyelem.Nem azt tesszük amit akarunk.Rend van fegyelem van. 

Vagyis megtartjuk a törvényeket, az egyházi törvényeket. Pl. hiába szeretne  

valaki templomi esküvőt ha nem konfirmált akkor ez nem lehetséges. 

Vagy az istentisztelet alatt a rendbontókat  kivezetik a templomból. 

4.Szeretetszolgálat.A gyülekezet olyan mint egy nagy család.Ott segítünk 

egymáson , a gyülekezet tagjai ahol erre szükség van.Ezt a szeretetből való  

segítséget hívjuk diakóniának. 

 

74.Mikor tagadja meg hitét a református egyháztag? 

 

1.Ha áttér más vallásra.2. Ha nem veszi igénybe Egyháza szolgálatait családi élete nagy 

alkalmain,keresztelés, esküvő, temetés. 

3.Ha születendő gyermekeit más vallásra ígéri oda. 

Mi az Ige alapján a református hitünket ismerjük legtisztábbnak,ezért ragaszkodunk hozzá." 

Légy hú mindhalálig, és néked adom az élet koronáját." 

(Jelenések 2:10.) 

 

Családban élsz, aminek vannak szabályai.Tudod őket, pedig nincsenek leírva. 

Ha nem úgy teszel megsérted  azokat. A felsoroltak ilyen szabályok amik a hétköznapi 

életünkben mégis fontosak. 

 

87.Miért ünnepeljük szombat helyett a vasárnapot? 

 

A zsidó nép szombatja helyett már  az ősegyház a vasárnapot ünnepelte, 

mert az Úr Jézus ezen a napon támadt fel. 

 

Az utolsó mondat nem kell. 

Tudjuk a teremtéstörténetben Isten  a sábbátot - szombat - rendelte  

nyugalom napjának.Jézus is ezt ünnepelte. 

Viszont Jézus feltámadása vasárnap történt.Ez akkor a öröm volt a benne hívőknek, hogy 

Jézus mennybemenetele után összegyűltek emlékezni Jézusra. 

Így tevődött át a szombatról a vasárnapra . Vasárnap arra emlékezünk, hogy élő Urunk van!Ez 

Jézus napja, vagyis az  Úrnak napja.Minden vasárnapunk  

úrnap.Természetesen csak a keresztyének  ünneplik a nyugalom napját vasárnap. 

  

Már csak egy kérdés van hátra.Tulajdonképpen én többet nem tanítok. 

A kötelező tananyagot befejeztük.Most már mindenkinek  mindent tudni kell. 

Ha szót fogadtál akkor sok időt nyertél.Tudásodat csak szinten kell tartanod. 

Ne felejtsd el februártól kellett ezeket lassan, fokozatosan megtanulnod. 

Ha igaz a hír, akkor lesz lehetőség a szóbeli feleletre. 

Most is csak kérlek, tanulj!! 

 

 

 

 

 

 
 


