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ELŐSZÓ .

Evangéliumi keresztény anyaszentegykázunk
irá n ti hő szeretetem készt arra, hogy ezen vallástanfc sajtó alá adjam. Sajnosán tapasztaltam
többször, hogy hiveink nem igen ism erik egyhá
zunkat, a miből aztán a közöny, az egyháziatlanság, a vallástalanság tám ad. Ennek oka talán
m aga a hitoktatás. Midőn a gyermekek elhagy
ják az iskolát, kilépnek az életbe, tudnak egy pár
im át, egy-két bibliai tö rtén etet, ism erik a kis
k átét, de hogy mi is légyen tulajdonképen az az
evangéliumi keresztény anyaszentegyház, arról
csak igen homályos, vagy semmi sejtelem m el
sem birnak. E bajon akar segiteni ezen mü, fel
ölelvén mindazt, m it egy elemi iskolát végzett
tanulónak egyházáról tudnia k e ll; innen a mű
nek bár szokatlan, különös, de minden izében uj,
eredeti felosztása. Az első részt, az egyházalapot
lehet a IV. elemi osztályban előadni, a második
részt, az egyháztörténetet az Y. osztályban, a
harm adik részt, az egyházalakot a YI. osztály
ban ; ha figyelembe vesszük azt, hogy a gyermek
az I. osztályban im ákat,- a II. és III. osztályban
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bibliai tö rtén etek et tanul, a többi osztályokban
ezen vallástant tanulja, úgy egységes tiszta képet
nyer egyházunkról. A hol csak *1 elemi osztály
van s a növendék középiskolába megy, itt az I.
osztályban az egyház-alapot, II. osztályban az
egyháztörténetet és egyházalakot lehet előadni,
t. i. gym nasium ban és polgári iskolában. Kiha
gyásokkal az ismétlősök, — a konfirmandusok
pedig a maga teljességében használhatják e m ü
v et; sőt azon felnőttek is, kik egyházunkat nem
ism erik eléggé, nagy haszonnal olvashatják.
Ha művem csak némi részben is czélját el
érte, úgy nem volt hiába való a törekvés.
Ú jpesten, 1898 április havában.

A szerző .

Evang. keresztény vallástan.
Bevezetés.
1. A vallás.
Minden ember érzi, tudja, hogy önmagábau tehetet
len, erőtlen, gyarló; hatalmas segítőre van tehát szük
sége, ki bizton vezérli őt az élet minden utjain. E segítőt
a földön, a változó és múlandó teremtmények között hi
ába keresi, mert nem találja fel; a földről tehát az égre
tekint s ott találja meg a legfőbb segítőt, a leghatalmasabb
támaszát, a legtökéletesebb lényt, az Istent, kihez szive
mélyéből vonzódik, bizodalmát csak ő belé helyezi, őt
imádja, tiszteli.
Ezen legfőbb segítő, az Isten megismerteti magát és
az ő akaratát az emberiséggel s ha az ember hisz Isten
ben s az ő akaratának teljesítését, életének legfőbb czéljául kitűzi, akkor Istennel bennső életközösségben van,,
akkor van vallása.
A vallás tehát nem egyéb, mint bennső életközös
ség az ember és Isten között.
2. A valláso d többféleséi)e.
Minden embernek van hite, vallása s igy a vallástulajdouképen egy, az ember legdrágább kincse. De a
mint az emberek a műveltség, tudomány, felvilágosultság.
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alacsonyabb vagy magasabb fokán állanak, a szerint al
kotnak maguknak fogalmat a legfőbb lényről, Istenről.
Vannak népek, melyeknek Istene egy haszontalan csont
darab ; és vannak emberek, a kik egy örök szellemi lényt
imádnak.
Az Istenről alkotott fogalmak szerint tehát a vallá
sok is igen különbözők: vannak, kik több Istent imádnak
s vannak kik egy Istent imádnak. Több istent imádók a
pogányok; egy istent imádók a zsidók, mohamedánok és
a keresztények.
3. A p o g á n y vallás.
A pogány vallás hívei Isten helyett az ő teremt méuyeit imádják; imádnak egyes tárgyakat, mint fa-és
csontdarabokat; bálványokat, melyeket ők maguk készíte
nek fából, kőből, csontból, fémekből; égi testeket, mint
napot, holdat, csillagokat; állatokat; egyes természeti
erőket és emberi tulajdonságokat, mint levegő, víz, tűz,
szépség, jóság, bátorság slb.
A pogányok Isteneik segítségét és jó indulatát aján
dékok, áldozatok által igyekeznek megnyerni.
4. A zsid ó vallás.
A zsidó vallás hívei egy Istent imádnak : a Jehovát,
ki örök szellemi lény, kérlelhetetlen szigorú biró, ki meg
bünteti az apák vétkét a bakban harmad és negyed nem
zedékig, de egyúttal irgalmasságot is cselekszik azokkal,
kik neki engedelmeskednek; ö a világ ura, Izrael királya,
ki szövetséget kötött az ő választott népével, Izraellel,
hogy mindenben megsegíti, ha megtartják törvényeit.
Szent könyvük az O-testamentom és a Talmud
(törvénykönyv); szent napjuk a szombat, legnagyobb
prófétájuk és vallásalapitójuk Mózes.
A zsidók nem fogadták el Jézus Krisztusban, Isten-
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tiek fiában a megígért Messiást, üdvözítőt és még mindig
várják annak eljövetelét.
Ő. A m o h a m e d á n va llá s.
A mohamedán vallás szerzője Mohamed, egy arab
kereskedő, a ki különösen az arabok és törökök között
terjesztette hi (vallását. Egy Istent imádnak, kinek neve
Allah ; legfőbb prófétájuk Mohamed, a ki híveit napon
ként 5-szöri imádkozásra, gyakori mosakodásra, búcsújárásokra, böjtölésre, alamizsuálkodásra kötelezte s ne
kik holtuk után a paradicsomban testi örömöket s lelki
boldogságot ígért. Szent könyvük a Korán (olvasmány),
s/.eut napjuk a péntek ; templomaik mecseteknek nevez
tetnek; szerzeteseik a dervisek.
(i. A k eresztén y vallás.
A keresztény vallás szerzője Jézus Krisztus: Isten
■egyszülött fia és ember fia, kit Isten az idő teljességében
küldött, hogy minden, ki benne hiszen, el ne vesszen, ha
nem örök életet nyerjen.
A keresztény vallás hívei képezik a kereszt ény anya szentegyházat, melyet Jézus Krisztus és az apostolok ala
pítottak, a mely azonban az idők folyamán több részre
szakadt, u. m. római katholikus, görög katholikus, görög
keleti, evangélikus és református egyházakra.
Mi az evangélikus keresztény anyaszentegyháznak
vagyunk tagja is hogy ennek valóban hü tagjai lehessünk,
egyházunkat hőn szerethessük s érte áldozatkészek lehes
síink minden korban és minden állásban, szükséges egy
hazunk tanaival közelebbről is megismerkednünk. Erre
tanít minket a keresztény vallástan.

4

7. A v a llá sta n felosztása.
Minden igaz evangélikus keresztény embernek is
mernie kell azon alapot, melyen anyaszentegyházunk
felépült és a melyen áll még ma is ; ismernie kell továbbá
egyházunknak ezen alapon való történeti fejlődését, nö
vekedését s végül ismernie kell azon alakot, formát*
melyben egyházunk külsőleg e földön megjelen, él és
szent feladatát teljesiti.
Vallástanunk e szerint 3 főrészre oszlik fel, u. m. U
egyház-alap ; 2. egyház-történet; és 3. egyház-alak.

E L S Ő

RÉSZ.

Egyház-alap.
8. A b ib liá ró l á lta lá b a n .
Egyházunknak alapja: Jézus Krisztus és az általa
hirdetett isteni ige, mely a bibliában foglaltatik.
A »biblia« görög szó, azt jelenti: könyvek könyve;
tehát minden könyvek között az első, a legfőbb, a legki
válóbb, melyet Isten leikétől ihletett férfiak, próféták és
apostolok írtak, mely Istennek szent dolgait foglalja ma
gában (Szentirás). Istennek kijelentett akaratát tartal
mazza (Isten igéje) és meghatározza, mit kell hinnünk
és cselekednünk, hogy az örök életet elnyerhessük.
A biblia (szentirás, Isten igéje) két főrészre oszlik:
úgymint O-Testámentomra és Uj-Testámentomra, vagy
is O-szövetségre és Uj-szövetségre. Az O-Testámentomban Isten szövetséget köt a zsidó néppel Mózes, a
zsidó vallás alapitója által, hogy az Ígéret földjére vezeti
népét, ha az hü marad a Jehova Istenhez. Az Uj-Testámeutomban Isten szövetséget köt az egész emberiséggel,
Jézus Krisztus, a keresztény vallás szerzője által, hogy
földi és mennyei boldogságot és üdvöt ad az emberiség
nek, ha az Isten parancsolatait teljesiti, akaratát követi.
9. A b ib lia k ö n yvei.
Mind az 0-, mind az Uj-Testámentom könyvei ere-
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cletökre nézve felosztatnak kanonikus és apokryfikus
könyvekre : amazok isteni eredetűek a hit és élet zsinórmértékei, szabályozói (kánon); emezek emberi eredetűek,
nyilvános istentiszteletre nem használtatnak, tehát elrej
tettek (apokryfikus) s jelenleg a bibliában nem is foglal
nak helyet.
Tartalmukra nézve felosztatnak a biblia könyvei:
történeti, tanítói és prófétai könyvekre.
10. A z Ó -T está m em to m K önyvei.
Az O-testámentom történeti könyvei előadják: a vi
lág teremtését, az emberiség és a zsidó nép tönténetét s
e könyvek a következők: Mózes 5 könyve, Józsua könyve,
Bírák könyve, Ruth könyve, Sámuel 2 könyve, Királyok
2 könyve, Krónikák 2 könyve, Esdrás könyve, Nehemiás
könyve és Eszter könyve.
Az O-Testámentom tanítói könyvei tanítást, okta
tást foglalnak magukban; mint kell Isten akaratában
megnyugodni minden életviszonyaink között; mint kell
Istent tiszta szívből imádnunk, szeretnünk és életünk
minden viszontagságai között bizalommal segedelemért
hozzá fordulnunk ; mint kell életünkben bölcseknek len
nünk és mint tartsuk mega hűség és szeretet törvényét.
E könyvek a következők: Jób könyve, Zsoltárok könyve,.
(150 zsoltár), Salamon példabeszédek könyve, Salamon
prédikátori könyve és Énekek éneke.
Az O-Testámentom prófétai könyvei intést, óvást, vi
gasztalást és jövendölést tartalmaznak, a mint a prófé
ták, a zsidó nép tanító vezérei a zsidó népet intették az
egy élő Isten, a Jehova egyedüli tiszteletére, a szomorú
ság és megaláztatás napjaiban vigasztalták és megjósol
ták a jövendőt, mely fényes és dicső lészen, ha a zsidó
nép a Jehova Istentől el nem tér ; megjövendölték a
Messiást, ki az Ur Jézus Krisztusban tényleg el is jött.

Ezen könyvek felosztatnak nagy és kis prófétai köny
vekre és pedig a szerint a mint a próféták többet vagy
kevesebbet Írtak s hagytak reánk. Nagy prófétai könyvek
ezek: Ésaiás, Jeremiás 2 könyve, Ezékhiel és Dániel
könyve. Kis prófétai könyv 12 van a következő rendben:
Hoseás, Jóéi, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás és Malakiás próféták
könyve.
Ezen elősorolt könyvek mind kanonikus könyvek;
az apokryphikus könyvek közé tartoznak : Tóbiás, Ju
dith, Makkabeusok, Jerus Sirách könyve stb.
11. A z U j-T está m en to m k ö n yvei.
Az Uj-Testámentom történeti könyvei előadják: Jé
zus Krisztus a keresztény vallás szerzőjének, — az ő tanít
ványainak, — az apostoloknak élettörténetét, tetteit, taní
tásait s a Jézus Krisztus és az apostolok állal alapított ke
resztény anyaszentegyháznak első dolgait. Ezen könyvek
a következők: Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma
és >Az apostolok cselekedeteiről« Írott könyv.
Az Uj-Testámentom tanítói könyvei az apostolok
levelei, melyeket egyes egyházakhoz, férfiakhoz, néphez,
és általában a kereszténységhez intéztek s. a melyek ez
alapon a hit és erkölcs dolgaiban tanítást, oktatást, fi
gyelmeztetést foglalnak magukban. Ilyen levelet Pál
apostol 14-et irt és pedig : Rómabeliekliez 1. Korinthusbeliekhez 2. Galathákhoz, — Efezusbeliekhez, — Filippibeliekhez, — Kolossebeliekhez 1— 1, Thesalonikabeliekhez 2. Timótheushoz 2. — Titushoz, — Filemonhoz,
— Zsidókhoz 1 - 1 . Jakab apostol 1, Péter apostol 2, Já
nos apostol 3 és Judás apostol 1 levelet irt. Ez utóbbi
7 levelet közönséges leveleknek nevezzük, mert a nagy
közönséghez, az egész kereszténységhez vannak intézve,

8

nem pedig egyes egyházakhoz, férfiakhoz, mint Pál apos
tol levelei.
Az Uj-TestámentombaD^ró/éícu könyv egy van, és pe
dig Jánosnak »Mennyei jelenésekről« való könyve, mely
ben meg van jövendölve a keresztény egyház diadala a
hitetlenség felett.
Ezen elősorolt könyvek mind kanonikus könyvek,
apokryphikus könyv az Uj-Testamentomban nincs.
A biblia vagy szent irás egyházunknak alapját
képezvén, meghatározza számunkra azt, mit kell hin
nünk és cselekednünk, hogy az örök üdvösséget elnyer
hessük.
A hiendőkről a hittan szól, a teendőket pedig az er
kölcstan adja elő: mindkettő, a hittan ép úgy mint az er
kölcstan a maga igazságait, tanait a szentirásból meríti.
A) H i t t a n .
12. A h itta n felosztása.
Hogy mit kell hinnünk és mit hiszünk mi, azt leg
rövidebben, legszebben és leghatározottabban a közönsé
ges keresztény vagy apostoli hitvallás mondja meg, a
mely ekként hangzik :
»Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny
nek és földnek teremtőjében.
Hiszek a Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiá
ban, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentiélektől, szüle
tők sziiz Máriától, kinzaték Pontius Pilátus alatt, megfeszitteték, meghala és eltemetteték, szállá alá poklokra,
harmadnap halottaiból feltámada, felméne mennyekbe,
üle az Atya Istennek jobbjára, onnan lészen eljövendő
Ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentiélekben, egy közönséges keresztény
Auyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek
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bocsánatját, testnek feltámadását és az. örök életet
Amen.«
Az apostoli hitvallás feltünteti Istent mint Atyát a
teremtés müvében, mint Fiút a megváltás müvében és
mint Szentlelket a megszentelés munkájában, minélfogva
hittanunk is 3 részre oszlik: Istenről, Jézus Krisztusról és
a Szentiélekről szóló tanra.
a)

Istenről szóié tan.

13. Isten lényege és tu la jd o n sá g a i .
Egy az Isten, ki mint legfőbb szellemi lény': I., örölckévaló; sem kezdete nem volt, sem vége nem lesz, amint
azt a szentirás tanítja a 90. Zsoltár 2. versében : »Mielőtt
a hegyek lennének és formáltatnék a föld és a világ í
öröktől fogva mindörökké te vagy erős Isten.« 2, Isten
mindenütt jelen való, kit sem idő, sem tér be nem fogad
ott van minden időben, ott minden térben, bárhol legyünk
is, mindenütt lát, a mint azt a szentirásból tanuljuk a
139. Zsoltár 7 —10 verseiben: »Hová mennénk Uram, a
te lelked előtt és a te orczád előtt hová futnék ? Ha a
mennybe megyek, ott vagy; ha a koporsóba vetem az én
ágyamat, ott is jelen vagy. Ha olyan szárnyaim volnának *
is, mint a hajnalnak és a tengernek utolsó határánál lak
nám is: oda is a te kezed vinne engemet és a te jobb ke
zed megfogna engemet.« 3., Isten mindentudó; tudja a
múltat, a jelent, a jövőt, tudja érzelmeinket, gondolatain
kat, ismeri tetteinket, minden lépésünket. 139. Zsoltár
1—4. »Uram, te megkísértettél és ismersz engemet. Te
tudod az én ülésemet és felkelésemet, távol látod az én
gondolatomat. Minden én utaimat jól tudod; mikor még
az én nyelvem alatt nincsen a beszéd, ime Uram, te azt
mind jól tudod!« 4., Isten mindenható, teljes hatalommal
bir mennyen és földön, mindent tehet, a mit akar. 135,
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Zsoltár 6. »Mindeneket, valamiket akar az Úr, cselekszik
mennyekben és a földön, a tengerben és minden mélysé
gekben.« 5., Isten bölcs, azaz az ő czélja a legtökéletesebb
és ennek elérésére a legtökéletesebb eszközökkel él ; a
mint azt Pál apostol a rómabeliekhez Írott levelének 11.
rész 33. versében mondja : »Oh Isién gazdagságának,
bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily kitanulhatatlanok az ő Ítéletei és kinyomozhatatlanok az ő utjai !«
6., Isten igazságos, ki az erényt jutalmazza, a bűnt bün
teti. Rom. 2. 6. »Megfizet mindenkinek az ő cselekedetei
szerint.« 7., Isteu jóságos, ki felhozza napját jókra és go
noszokra és esőt ád igazaknak és hamisaknak egyaránt.
33. Zs. 5. »Az úrnak jóvoltával rakva a föld.« 8., Isten
szent, azaz bűn nincsen benne. 3. Móz. 19. 2. »Éu szent
vagyok, a ti uratok Mentek.«
Szóval Isten a legtökéletesebb lén}'', lélek és szeretet.
Lélek, mert ő ment a test korlátáitól; szeretet, mert sze
rétéiből teremtette a világot, szeretetből tartja azt fenn
s vezeti végczélja felé. Ján. 4. 24. »Az Isten lélek és a kik
őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imád
ják. I. Ján. 4. 16. »Az Isten szeretet, és a ki a szeretetben
marad, az Istenben marad és az Isten abban.«
1 4 . Iste n a v ilá g terem tóje, fe n n ta r tó ja , k o r 
m á n y z ó ja .
Isten mint legfőbb szellemi lény a világ alkotója,
teremtője, atyja. A roppant nagy világot minden eszköz
és anyag nélkül, csupán »legyen« szavával, akaratából
teremtette. Ö teremtette a mennyet és a földet; menny
ben az égi testeket és élő lényeket, az angyalokat és ör
dögöket; földön a szárazát és a vizet, fűvet, fát, világot,
állatokat és mint a teremtés koronáját, teremté az em
bert. Isten a legtökéletesebb lény, igy remekműve a vi-
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lag is tökéletes, mely kezdetben teremtetett; véges el
ménk nem képes elgondolni a kezdetet, sem meghatá
rozni a véget; csak Isten az, ki mindezt tutija. (Olva
sandó I. Mózes 1. és 2. része.)
De nem csak teremtője Isten a világnak, hanem
fenntartója is ; ő a teremtés után nem szűnt meg a vi
lágról gondoskodni, hanem megadja naponként mind
azt, mi a test és lélek táplálására szükséges. 0 gondot
visel a mező liliomáról, az ég madarairól, fenntart kicsi
nyeket és nagyokat, vezeti az égi testeket pályáikon, gon
doskodik teremtményeinek fennmaradásáról. Gondosko
dásának tárgya főképpen az ember, kinek megparancsolá: I. Móz. 3. 19. »A te orczádnak verítékével egyed
a te kenyeredet«, miáltal az embert munkásságra rendelé,
mivel a munka áldás, átok csak a tétlenség.
Isten egyúttal a világ kormányzója, ki a világot az
általa kitűzött czél felé vezeti, mely nem egyéb mint
Isten dicsősége, az ember földi java és mennyei üdve.
Mi emberek Isten kezében, a roppant világ egyetemben
csak kicsinyke porszemek vagyunk, kik Isten akaratából
szenvedéseken és küzdelmeken, nyomor és ínség, beteg
ség és halál, erény és bűn között a nagy világegyetem
ama végczéljának megvalósulásához hozzájárulunk, a
mely az Isten dicsősége. De egyúttal az ember földi java
és mennyei üdve is, melyet az ember úgy nyer el, ha Is
ten akaratát teljesiti, az ő törvényeinek engedelmeskedik.
De az ember Isten akaratától eltért, parancsait át
hágta s a bűn szolgálatába lépett, a mivel elvesztette
földi boldogságát és mennyei üdvösségét. Az Isten azon
ban jóságos, kegyelmes mennyei Atya, ki nem kívánja a
bűnösnek halálát, hanem hogy éljen; midőn tehát az
emberiség bűnei miatt örök üdvössége felett kétségbe
esett, az idő teljességében elktildé az ő egyszülött Fiát a
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Jézus Krisztust, hogy minden, ki benne hisszen, el ne
vesszen, hanem örök életet nyerjen. Ján. 3. 16.

b) Jézus Krisztusról szóló tan.
1Ő. J ézu s élete> ta n ítá sa .
Jézus Krisztus Istennek egyszülött fia, az emberiség
üdvözítője, a világ megváltója. Született Palaestina (Zsi
dóország) Bethlehem uevii városában, Augusztus római
császár idejében. Szülei József és Mária voltak. Kisded éle
tét nagy veszély fenyegette, mert Heródes, a zsidóknak
akkori királya, azt hívén, hogy Jézus földi országot akar
alapítani és őt trónjától megfosztani, halálra kerestette
Jézust. De József Isten angyalától megintetvén, Egyptomba futott a kisded Jézussal és csak Heródes halála
uláu tért vissza Palesztinába, Nazarethbe. 12 éves ko
rában elvitték szülei a jeruzsálemi templomba, hol a
papokkal, tudósokkal, bölcsekkel Istenről és annak dol
gairól, a vallásról beszélgetett és mindnyájan álmélkodnak vala az ő isteni tudományán. Azontúl növekedék
bölcseségben, testének állapotában, Isten és emberek
előtt való kedvességben. (Olvasandó Lukács evang. 2.
része.)
Harmincz éves korában, miután isteni hivatásának
betöltésére méltóan elkészült (olv. Máté evang. 4. 1—11),
a Jordán vizében Keresztelő János által megkereszteltette
magát. Ekkor az egek megnyilatkozának, Istennek szent
lelke mint egy galamb alászállott és Istennek szava hang
zók: »Ez az én szeretett fiam, kiben én megengeszteltettem !« (Máté 3. 17.) Ezzel kente fel Isten maga az ő sze
retett fiát, Jézus Krisztust, a mesiási, üdvözítői, megvál
tói szent hivatásra.
Három esztendeig hirdette Jézus Istennek igéjét,
mely örvendetes tartalmánál fogva evangéliumnak, azaz

örömhírnek neveztetik, a mint az Máté, Márk, Lukács és
János evangéliumában meg van irva. Megragadott min
den alkalmat, melyben taníthatott: utczán és a zsinagó
gában, templomban és iskolában, tengeren és szárazon,
hegyen és völgyben, mindenütt hói fogékony sziveket
talált, melyek az ő tanítását kész örömmel befogadták.
Tanításának lényege e 3 szóban foglalható össze ; hit,
remény, szeretet. (I. Kor. 13. 13.) Hinni Istenben és az ő
üdvado kegyelmében; szeretni őt minden felett és az ő
teremtményeit; reményleni a földi élet után egy jobb,
egy mennyei életet, hol iidv, béke és boldogság jut osz
tályrészül.
Tanítását rövid jelmondatokba foglalta, mint pl. :
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek or
szága ; boldogok, a kik éhezik és szomjuhozzák az igaz
ságot, mert ők kielégittetnek ; boldogok a tiszta szivüek,
mert ők az Istent meglátják; boldogok, a kik sirnak,
mert ők megvigasztaltatnak ; legyetek tökéletesek, mint
a ti mennyei atyátok tökéletes, stb. (olv. a hegyi beszéd
Máté ev. 5. G. 7. része); vagy példabeszédekkel világosí
totta fel népét, mi légyen Istennek ama tetsző, jó és kedves
akarata, mint pl. a magvetőről, a konkolyról, a mustár
magról, a kiosztott tálén1uniókról, az irgalmas samaritánusról, a farizeus és publikánusról, a tékozló fiúról, az
irgalmatlan szolgáról, a gazdag és Lázárról szóló példabe
szédeiben. stb. (Olvasandó: Máté 13. Luk. 8; Máté 25.
1 4 - 3 0 ; Luk. 10. 2 3 - 3 7 ; Luk. 18. 9 - 1 4 ; Luk. 15.
11—32; Máté 18. 23—35; Luk. 16. 1 9 -3 1 . stb.)
Hogy isteni hatalmát tettekben is nyilvánítsa, vi
gasztalója lett a szomorkodóknak, gyógyítója a betegek
nek, megtéritője a bűuösöknek, csodatevője az emberi
ségnek. Kánában a vizet borrá változtatja ; ötezer embert
5 kenyérrel és 2 halacskával elégit ki ; az ördöngösökből
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kiűzi a tisztátalan lelkeket; Péter napát, a kapernaumi
százados szolgáját meggyógyítja; a gutaütötnek paran
csolja: »kelj fel és járj« ; Jairus leányát az életnek viszszaadja ; Lázárt halottaiból feltámasztja ; Nainban a meg
szomorodott szivű özvegy édes anyának egyetlen fiát
életre kelti stb. (Olvasandó: Ján. 2. 1—11; Ján. 6.1 —15 ;
Máté 8. 5 —13; Luk. 7. 11 —17 ; Luk. 8; Ján. 11. stb.)
Egész élete az erkölcsiség legmagasztosabb minta
képe ; mint szent, mint tökéletes járt, kelt e földön, hir
detvén Isten igéjét, üdvözítvén az emberiséget. Mégis a
zsidók ellenségeivé lesznek, elfogják, törvény elé állítják s
ö elárultatva tanítványa Judás által, megtagadva Péter
által, elhagyatva népétől, elitéltetve bírái által, kereszt
fán hal meg. De Isten nem engedé, hogy az ő egyszülött
fia emberi kéz által örökre megsemmisüljön : győzött az
igazság a hamisság felett, győzött az erény a bűnön, Jé
zus Krisztust az ő mennyei Atyja harmadnap fetámasztja
a halálból ; negyven napig még a földön időz s azután
tanítványainak szeme láttára felemelkedik a menuybe,
ott ül az Atya Istennek jobbjára, honnan lészen eljö
vendő ítélni élők és holtak felett. (Olvasandó Jézus szen
vedésének története az evangéliumokban.)
16. Jézu s kettős term észete, h á rm a s lis z tje ;
m e g vá ltó i m ü v e .
Jézus Krisztusban két természet egyesül: az isteni
és az emberi. Jézus valóságos Isten, az Atyától öröktől
fogva született, de ember is emberi testtel és lélekkel. Is
ten, hogy Isteni megismerje ; ember, hogy Istent az em
berekkel megismertesse: Isten fia. ember fia. Ján 10. 30.
»En és az Atya egy vagyunk.« Ágostai hitvallás 3. czikke :
»Kettős természete az isteni és emberi, egy személyben
elválaszthatatlanul egyesülvén, egy Krisztus lett, ki igaz
Isten és igaz ember.«
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Jézus közbenjárói művében 3 tisztet különböztet
meg a szentirás. Jézus próféta, főpap és király. Mintpróféta: az emberiség tanítója az Isten ismeretére és akara
tának teljesítésére, a mint azt Luk. ev. 7. 16. verse mondja :
»Nagy próféta támadt mi közöttünk«:; mint főpap magát
az emberiség bűneiért áldozatul adja, meghal a kereszt
fán: Zsid. 4. 14. »Nagy főpapunk vagyon nékünk, Jézus,
az Isten fia« ; mint király uralkodik az egész világ felett,
de az ő országa nem e világból való s így örök. Ján. 18.
37. »Mondá néki Pilátus : Tehát mégis király vagy te ?
Feleié Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok !«
Jézus Krisztus müve a megváltás: tanításával, pél
dájával, szenvedésével és halálával. O az emberiség meg
váltója, a megígért Messiás (felkent, Krisztus), ki az idők
teljességében jelent meg emberi alakjában e földön, hogy
az emberiséget a bűnnek átkától megváltsa. — mire a
pogány és zsidó vallás képtelen volt — és visszavezesse
az egy élő igaz Isten imádására, ki mint szerető mennyei
Atya, rólunk gyermekeiről gondot visel s kegyelmével,
jóságával és bölcseségével vezérel az örök üdv és boldog
ság hazájába.
Jézus tanításában Istent és annak országát ismertette
meg az emberekkel, a mely országban Istennek akaratát
kell teljesítenünk; életével példát adott uekiink, hogy ügy
éljünk, mint ő: szentül, feddhetetlen ü l; megváltói művét
ártatlan szenvedésével és halálával koronázta meg. mi
dőn az emberiség bűneiért meghal a keresztfán, hogy az
emberek a bűnt megvessék és Isten akaratát tefjesitsék
mindenkor. Efez. 1. 7. »A Jézus Krisztusban van a mi
váltságuuk az ő vére által,, tudni illik bűneinknek bocsá
nata.«
Jézus feltámaszlatván a halálból, felszállt oda, a
honnan jött, mennyei Atyjához, Istenhez; menny bem e-r

16

netele előtt azonban megígérte a Szentlélek küldését, kit
az Atya az ő neveben elbocsát; az megtanit mindenekreJán. 14. 26.

c)

A szén tlélekről szóló tan.

17. A S zen tlélek szem élye és m üve.
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye*
származik az Atyától és a Fiútól, tehát Istennek és a
Jézus Krisztusnak Lelke az mi bennünk, mely megszen
teli akaratunkat, hogy az csak a jóra irányuljon ; igy a
Szentlélek műve a megszentelés. Ezen megszentelő mun
káját a Szentlélek részint az egyes emberekben végzi az
üdvösség rendje által, részint a hívek egyetemében ; az.
egyházban.
18. A z üdvösség re n d je .
Az üdvösség rendje azon fokozatokat ismerteti meg
velünk, melyek állal a Szentlélek segítségével az Isten ál
tal nyújtott üdvösséget elnyerhetjük. E fokozatok a kö
vetkezők: I., meghívás; a Szentlélek minden embert meg
hív az Isten igéje átal az üdvösség elsajátítására, a mint
azt 2. Tim. 1. 9. versében tanuljuk: »Az Isten megtar
tott minket és elhívott szent hívással.« 2., megvilágositás;
a Szentlélek világosságot gyújt a mi lelkűnkben, hogy
felismerjük a bűnt, melyet véghez vittünk és felismerjük
Istennek Krisztusban megjelent kegyelmét; Efez. 5. 14.
»Serkenj fel a ki aluszol és támadj fel a halálból és vilá
gítani fog neked a Krisztus.« 3., bűnbánat; midőn lelkünk
felismerte a bűnt bennünk, a Szentlélek segítségével a
bűnt mégis bánjuk és attól elfordulunk, vagyis megtérünk ;
2. Kor. 7. 10. »Az Iste nszerint való bánat üdvösségre való
megtérést szerez.« 4., megigazulás; Isten a megtérő em
bert, bűnössége daczára, kegyelméből igaznak ismeri e\r
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ha az ember hisz Krisztus engesztelő áldozatában ; Róm_
3. 28. »Az ember megigazul hit által.« ; 5., megszentelés*
a Szentlélek azon segitő munkája, mely által az ember a
Krisztusban való hitben állhatatosan megmarad, a bűn
ellen harczol és Isten akaratát teljesiti ; I. Kor. 3. 16.
»Nem tudjátok-e, hogy ti az Istennek temploma vagytok
és az Isten lelke lakozik ti bennetek.«
19. A z a n y a sze n te g y h á z.
A Szentlélek az ő megszentelő munkáját nemcsak az
egyes emberben végzi, hanem a hivek egyetemében, a
hívek összeségében is, vagyis az anyaszentegyházban.
Az anyaszentegyház az első Pünkösdkor alakult meg,
midőn a Jézus által megígért Szentlélek a Janitványokat
megszállotta, kik is Isten és Jézus Krisztus leikétől át
hatva kezdőnek mindenféle nyelveken beszélni a megfe
szített, meghalt, de harmadnap feltámadt Jézus Krisztus
ról, minek eredménye lön, hogy megkeresztelkedének
azonnal mintegy 3000-en és képezék az első keresztény
anyszentegyházat, mely aztán megnövekedvén, az egész
világon elterjedt. (Olvasandó az Apóst. csel. 2. része.)
Ezen anyaszentegyház keresztény, vagyis Krisztus
ban hivő keresztények egyesülete ; közönséges, mert az
egész földön elterjedt; egy, mert csak egy feje van, a Jé
zus Krisztus; szent, mert czélja szent, a hívőknek az üd
vöt biztosítani.
Ezen anyaszentegyház feloszlik látható és láthatat
lan egyházra. A látható egyház tagjai mindazok, kik a
Krisztusban megkeresztelkedtek, tehát jók és rosszak
egyaránt; a láthatatlan egyház tagjai mindazok, kik a
Krisztusban megkeresztelkedtek és valóban hisznek is a
Krisztusban és igy vallás-erkölcsös életet élnek, tehát
csak a jók, a szentek, vagyis nem olyan emberek, a kikben
2
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nincsen, mert hiszen minden ember bűnös, hanem a
kiknek bűnei megbocsáttatnak a Jézus Krisztusban való
igaz hitért, kiket egy hit, egy keresztség köt össze és ezért,
képezik a »Szenteknek egyességét.« (Ap. hitvallás3. czikk.)
Ezen anyaszentegyház lényegében egy, a Krisztus
ban hívők egyesülete, de külső megjelenésében, alakjá
ban többféle, u. m. ágostai hitvallású evangélikus, helvét
hitvallású református, római katholikus, görög katholikus
és görög keleti.
Azon eszközöket, melyekkel a Szentlélek a megszen
telés művét végzi az anyaszentegyházban, nevezzük kegyélmi eszközöknek és ezek : az Isten igéje és a Szentségek.
bŰQ

20. A z I ste n igéje.
Isten igéje Istennek kijelentett akarata, mely a
szentirásban (biblia) foglaltatik. Tartalma a törvény és
az evangéliom. A törvény megismerteti velünk bűaeinket
bűnbánatot kelt, Krisztushoz vezet s életünk zsinórmér
tékéül szolgál; az evangeliom hirdeti nekünk Istennek
kegyelmét, hogy fiaivá fogad, ha bűneinkből igazán meg
térünk. Istennek igéjét mindenkor szorgalmasan kell ol
vasnunk a Szentirásban és ájfatosan hallgatnunk a
templomban. A templom az Isten háza, hol az ő szent
igéje nyilvánosan hirdettetik, melyből erőt és vigaszta
lást, buzdítást és ösztönzést, tanulást és okulást meríthe
tünk az élet minden viszonyaiban.
A templom, Istennek háza, mindenki előtt nyitva
van s hogy a hi vek gyülekezetében, midőn egy s z í v , egy
lélek, egy akarat hatja át mindnyájukat, hirdettessék Is
tennek igéje: vannak ünnepeink, melyeken különösen
hallgathatjuk Istennek igéjét.
Az iiunepek Jézus Krisztus, mint a keresztény vallás
szerzőjének életéből vett fontosabb eseméuyek emlék
napjai s ezek a következők :
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Minden héten a vasárnapot ünnepeljük, mert ezen
■a napon támadott fel Jézus Krisztus a halálból. Hat na
pon által munkálkodunk, a hetedik napot Istennek szen
teljük s megpihenvén a munkától, templomba megyünk,
hogy hallgassuk Istennek igéjét, imádkozzunk hozzá s
énekeljünk szivet-lelket építő, megszentelő éneket.
Az ünnepek 3 időszakra oszlanak fel, u. m. I., A
karácsonyi ünnepszak kezdődik Advent első vasárnapjá
val és végződik vizkereszttel. Adventi vasárnap vau 4;
advent-eljövetel, vagyis Jézus Krisztus eljövetelét várjuk;
azután jő Deczember 25-én és 26-án a Karácsony ün
nepe, mint Jézus Krisztus születésének emléknapja; ka
rácsony után 8-dik napra nyerte Jézus az ő nevét, ez
egyszersmind a polgári uj évnek első napja; Január 6-án
vau vizkereszt, a keleti egyházban Jézus megkereszteltetésének, — az evang. egyházban a napkeleti bölcsek ün
nepe.
Ez ünnepszak a mennyei Atyának ünnepszaka, ki
úgy szerété a világot, hogy az ő egyszülött Fiát küldé,
hogy minden, ki benne hiszen, el ne vesszen, hanem örök
életet nyerjen.
2., A húsvéti ünnepszak, kezdődik vizkereszt utáni
első vasárnappal és végződik Áldozó-Csütöí tökkel. Viz
kereszt után van 2 —6 vasárnap, a szerint a mint a husvet előbb vagy később van; azután következik a 6 böjti
vasárnap ; Virágvasárnap, midőn Jézus dicsőségesen be
vonul Jeruzsálembe es az ujjongó nép virágokkal fo
gadja; Zöld-Csütörtök, midőn Jézus az úrvacsorát szerzi;
Nagy-Péntek, Jézus halálának emléknapja, az evang.
egyháznak legnagyobb ünnepe. Husvét, Jézus feltámadá
sának ünnepe; husvét után következik 5 vasárnap s a
húsvéti ünnepszak végződik Áldozó-Csütörtökkel, midőn
Jézus Krisztus mennybe megy. Virágvasárnaptól husvét2*

vasárnapig tart a nagy hét, mint Krisztus urunk ártat
lan szenvedésének és gyötrelmes halálának komoly, szo
morú hete.
A húsvéti iinnepszak a Fiúnak ünnepszaka, ki meg
váltotta az emberiséget, hogy az üdvöt és örök életet
nyerjen.
3., A pünkösdi iinnepszak kezdődik a husvét utáni
6-dik vasárnappal és tart egészen Adventig. A husvét
utáni 6-dik vasárnapra következő vasárnap a pünkösd
(pentekoszté, vagyis 50, mert husvétvasárnaptól az50-ik
nap), a Szentlélek kitöltésének és a keresztény anyaszentegyház megalapításának emléknapja. Pünkösdva
sárnap után következik a Szentháromság vasárnapja, az
Atya, Fiú és Szentlélek ünnepnapja; mire a Szenthárom
ság utáni vasárnapok következnek, számra ' 23 —27, a
szerint a mint a husvét korábban vagy későbben volt.
A pünkösdi ünnepszak a Szentlélek ünnepszaka, kit
Jézus Krisztus az ő tanítványainak elküldött s megalapí
totta a keresztény anyaszentegyházat.
A Szentháromság utáni vasárnapokon tartatik meg
az aratási hálaünnep, a király születésnapja, gyáminté
zeti istentisztelet; Október 31-én pedig a reformáczió
emlékünnepe, mely napon (1517-ben) Luther Márton Is
ten Szentlelkétől ihletve, reformálni, azaz javítani kezdte
a keresztény anyaszentegyházat.
Mindezen ünnepnapokon keressük fel Istennek há
zát, a templomot; ott buzgón imádkozzunk, szívből éne
keljünk Istennek dicsőítő és hálaéneket, s Istennek igé
jét figyelmesen és ájtatosan meghallgatván, azt lelkünk
javára fordítsuk.
Követendő példa nekünk Jézus Krisztus, k: mind
gyermekkorában, mind későbben igen buzgó látogatója
volt Isten házának.

21. A szentségek.
A szentségek oly egyházi szertartások, melyeket Jé
zus szerzett és a melyek által Istennek kegyelmét közli
velünk a Szentlélek. Szentség tehát csak az lehet, mely
a következő feltételekkel bir:l., hogy azt maga Jézus
rendelte; 2., hogy meg van Írva az evaogéliumban ; 3.,
hogy Istennek tetsző életre kötelezzük magunkat; 4.,
hogy bennök az isteni kegyelem Ígéretét nyerjük ; 5.,
hogy a szertartás valamely látható jelhez, mint Isten ke
gyelmének zálogához legyen kötve.
Ilyen szentség csak kettő van, mert Jézus Krisztus
csak kettőt rendelt, u. m. a keresztség és az úrvacsora.
Ezen szentségek nem a bennök való gépies részvétel
által igazítják meg az embert, hanem az általuk felaján
lott s nyújtott Ígéretekben való hit által. Ágost hitv. 13.
czikke.
a) A keresztség.
A keresztség azon szentség, mely által megkeresz
teltetünk az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek ne
vébe, a keresztény anyaszentegyliáz tagjaivá avattatunk,
fogadalmat teszüuk arra, hogy Jézus Krisztus hívei és
követői maradunk éltünk végéig és Istennek bűnbocsátó
kegyelmét nyerjük ajándékul.
A keresztség azért szentség, mert I., Jézus Krisztus
rendelte el mennybemenetele előtt; 2., mert megvan
Írva Máté evang. 28. részében a 18 —19 v.-ben: »Teljes
hatalom adatott nekem mennyen és földön. Azért elmenvén, tanítsatok minden népeket,megkeresztelvén őket
az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe !« ; 3., mert
Istennek tetsző életre, Jézus Krisztus iránti hűségre te
szüuk fogadalmat; 4., mert Istennek kegyelmét nyerjük
benne: »Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözöl.«
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Márk IG. 16.) 5., mert latható jele a tiszta viz, de ez ma
gában nem szerzi meg Istennek kegyelmét, hanem az.
Istennek igéje, mely a viz mellett és a vízzel van és a hit,,
mely az Istennek a vízhez adott igéjében bízik. (Luther
M. kis kátéja, IV. r.) Tit. 3. 5. 6. »Az Isten megtartott
minket az újjászületésnek és a Szentlélek megújításának
fürdője által, melyet bőségesen kitöltött reánk a mi meg
tartónk Jézus Krisztus által.«
A keresztségben Isten szövetséget köt azokkal, a kik
megkeresztelkednek, hogy gyermekeivé és örököseivé fo
gadja őket és bűnbocsátó kegyelmét nyújtja mindazok
nak, kik a keresztségben tett fogadalmat híven megtart
ják. Miután kisded gyermekeket keresztelünk, kik sem
gondolkozni, sem beszélni nem tudnak, és igy a szent
életre kötelező fogadalmat nem tehetik le, a gyermek he
lyett a keresztszülők teszik le a fogadalmat, hogy a gyer
mek harczolni fog a bűn ellen, Krisztus hive és követője
lesz és Isten országának polgára lenni törekszik Istennek
kegyelmével.
Az őskereszténység első századában felnőtteket ke
reszteltek; napjainkban csali akkor keresztelnek felnőt
teket, ha azok nem keresztény vallásuak, hanem pl. pogányok, zsidók és mohamedánok.
A mit a megkeresztelt gyermekek nevében a keresztszülők fogadtak, hogy Krisztushoz hívek maradnak, azt,
felnevekedvén a gyermekek, saját maguk fogadják meg
és erősitik meg a Jconfirmácziónál.
A konfirmáczió nem szentség, mert nem Jézus Krisz
tus rendelte, hanem azon egyházi szertartás, mely által
a felnevekedett és megkeresztelt gyermek a keresztségnél
tett fogadalmat megújítja, megerősíti és igy a keresztény
egyház nagykorú tagjává vétetik fel, konfirmálfatik, azaz:
hitében megerősittetik, Istennel kötött szövetségében a
lelkész áldásával megerősittetik.
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A konfirmácziót megelőzi a 4 —6 heti oktatás a hit
és erkölcs dolgaiban, hogy a gyermekek a vallás dolgait
s anyaszentegyházunkat jól megismervén, Istenbe vetett
hitökben állhatatosak legyenek s anyaszentegyházunkat
odaadón szeressék, annak oltárára áldozatokat hozzanak
az élet későbbi folyamán is.
A konfrrmáczió mindig valamely ünnepnapon a
templomban, a hívek gyülekezetében ünnepélyesen tartatik meg. A hívek éneke és bnzgó imája után a lelkész
az ünnep komoly jelentőségéről prédikál; a gyermekeket
inti, figyelmezteti ama fontos lépésre, melyet tesznek ;
szivükre köti a fogadalomnak szentül való megtartását ;
mire a gyermekek azon fogadalmat teszik le, hogy ők
hisznek Istenben, az ő egyszülött Fiában a Jézus Krisz
tusban és a Szentiélekben, Jézus Krisztus tanítása szerint
fognak élni valláserkölcsös életet, hívek maradnak ő
hozzá és az ő anyaszentegyházához, evangélikus keresz
tény anyaszentegyházunkhoz mindhalálig. Erre a lelkész
Istennek áldását kéri a gyermekekre, hogy erősek legye
nek mindennemű kisértések és csábítások ellen fogadal
mukat híven meg is tartani, felveszi a gyülekezet tagjai
közzé, biztosítja őket mindazon jogok és áldások felől,
melyekben felnőtt keresztények részesülnek. Még egyszer
imádkozik velük s értük s a hívek buzgó éneklésével a
konfirmácziói szép ünnepély véget ér. Ezután bocsáttat
nak a gyermekek először a második szentségnek, — az
úrvacsorának élvezéséhez.
A konfirmáczió életünknek egyik legszebb, legáldá
sosabb, legkomolyabb ünnepélye, azért azt senki el ne
mulassza.
b) Az úrvacsora.
Az úrvacsora azon szentség, mely által bűneinkből
megtisztulva, vallás-erköicsös feddhetetlen életre köte-
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lezvén magunkat, Istennek bűnbocsátó kegyelmét nyer
jük; egyúttal megemlékezünk Jézus Krisztusnak érettünk
szenvedett haláláról.
Az úrvacsora azért szentség, I., mert maga Jézus
Krisztus Urunk rendelte; 2., mert meg van Írva Máté
Márk, Lukács evang.-ban és Pál apostolnál: »A mi Urunk
Jézus Krisztus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vévé
a kenyeret, megáldá, megszegő és az ő tanitványiuak adá,
azt mondván : Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely
ti érettetek adatik, ezt cselekedjetek az én emlékezetem
re. Hasonlóképpen minekutánna vacsoráit volna, vévé a
poharat és hálákat adván, adá ő nekik, ezt mondván:
Igyatok ebből mindnyájan, e pohár amaz uj szövetség az
én véremben, mely ti érettetek és sokakért kiontatik bű
nüknek bocsánatjára : ezt cselekedjétek valamennyiszer
iandjátok az én emlékezetemre!« 3., mert bűneinket tö
redelmesen bevallva és megbánva, Isten akaratának tel
jesítésére kötelezzük magunkat; 4., mert benne Istennek
bűnbocsátó kegyelmét nyerjük ; 5., mert látható jele a
kenyér és bor, mint Jézus Krisztus megtöretett testének
és kiontatott vérének jegyei, melyeknek evése és ivása
azonban nem szerzik meg Istenuek bűnbocsátó kegyel
mét, hanem az ott álló igék: Érettetek adatott és kiontatott
bűnöknek bocsánatjára, s csak az, ki ezen igéknek hiszen,
nyerte el azt, mit ezek mondanak és hirdetnek, ti. bű
nöknek bocsánatját. (Luther M. Kis Kátéja V. rész).
Az úrvacsora tehát a mi Urunk Jézus Krisztusnak
valóságos teste és valóságos vére a kenyér és bor képében,
mely nekünk keresztényeknek ételül és italul maga a Krisz
tus által rendeltetett (Luther M. Kis Kátéja V. rész). A ki
pedig azon igéknek ; »Érettetek adatott és kiontatott bű
nöknek bocsánatjára,« nem hiszen, az ne is menjen az Ur
asztalához, mert »Ítéletet eszik és iszik magának, miután
nem becsülte meg az Urnák testét és vérét«. I. Kor. 11. 29.
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Az úrvacsorát mindenkor megelőzi a gyónás, mely
a liivek gyülekezetében a templomban nyilvánosan
megy végbe, midőn a lelkész a híveket beszédben figyel
mezteti töredelmes bünvallásra és biinbánatra Istennek
szent színe előtt,erről a híveket kikérdezi, mire azok együt
tesen felelnek komoly bünbánattal és szent elhatározással
a jövendő feddhetetlen életre. Mire a lelkész feloldja őket
a büntetés alól, tudniillik kihirdeti nekik, hogy az ő bű
neik Isten által megbocsáttatnak és bűneik súlya alól, a
büntetéstől Isten által, végtelen kegyelméből és jóságá
ból, feloldoztatnak Erre következik a kenyérnek és bor
nak felszentelése, a mit a lelkész úgy végez, hogy az űrvacsora szereztetési igéket vagy elénekeli, vagy elmondja,
miközben a kenyeret és a bort, mint Jézus Krisztus
Urunk testének és vérének jegyeit felavatja, felszenteli a
szent czélra; a hívek együttes imája után a kenyér és
bor kiosztatik az Ur oltára előtt az azzal élni kívánók
nak.
Az úrvacsorához mindenkor komolyan kell előké
szülnünk, hogy bűneinket igazán megbánva, valóban
bünbocsánatot is nyerjünk Istentől, az ő végtelen kegyel
méből. A ki puszta szokásból vagy könnyelműen járul az
Ur asztalához, az méltatlan vendége annak, az nem ál
dást hoz el onnan, hanem büntetést, kárhozatot.
2 2 . H a l á l , f e l t á m a d á s , íté le t, ö r ö k élet.

A mint láttuk, Isten igéjével és a szentségekkel
mint kegyelmi eszközökkel végzi a Szentlélek az ő meg
szentelő munkáját az anyaszentegyházban. De a Szentlé
lek megszentelő munkája kiterjed még a földön túli
életre is s azért meg kell emlékeznünk a halálról s a ha
lál utáni dolgokról is.
A földön minden múlandó, az ember is ; a test és a
lélek a halálban egymástól szétvál s az, mi porból véte-

tett, a test, Isten örök rendelése szerint ismét porrá le
szen; az pedig, mi halhatatlan, a lélek, felszáll oda, a
honnan vétetett, a mennyei Atyához és örökké él. L
Mózes 3. 19. v. »Por vagy és porrá kell lenned !« —
Préd. 12. 9. »A lélek pedig megtér Istenhez, ki azt adta»
— A test azonban nem marad örökké a sírban, hanem
Isten szavára, miként az elvetett mag a földből kikéi, po
rából dicsőülten feltámad és újra egyesül a lélekkel. 1.
Kor. 15. 43. »Elvettetik gyalázatos test, feltámasztatik
dicsőséges; elvettetik erőtelen test, feltámasztatik hatal
mas«. Mire elérkezik a végítélet és Jézus Krisztus az ő
mennyei Atyjának jobbján Ítélni fog elevenek és holtak
felett s azoknak, kik e földön a Krisztusban hittek és az ő
tanítása szerint éltek jámbor, kegyes, erényes életet, az
örök eletet nyújtja; azoknak pedig, kik e földön Istentől
és Krisztustól elfordultak, Isten törvényének nem enge
delmeskedtek, hanem gonosz életet éltek, az örök kárho
zatot adja. 2. Tim. 4. 1. »Az Ur Jézus Krisztus ítélni fog
élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országá
ban«. 2. Tim. 2. 11; »Igaz beszéd ez: Ha ugyanis meg
haltunk a Jézussal együtt, élünk is vele együtt«. — Föl
di életünk jutalma mennyei örök üdv és boldogság,
vagy büntetése örök boldogtalanság és kárhozat. Miért is
ez életben mindenkor Istennek akaratát teljesítsük, a
mint az meg van Írva a szentirásban. Erről bővebben az
erkölcstan szól.

B) E r k ö l c s t a n .
2 3 . A z erkölcstan fo g a lm a .
A hittanból megtanultuk, mit kell hinnünk, hogy
üdvözüljünk ; az erkölcstanban megtanuljuk, mit kell cse
lekednünk, hogy az örök életet elnyerhessük.
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A mit cselekednünk kell, az a mi kötelességünk,
mert az az Isten akaratja. Az erkölcstan tehát előadja
mindazon kötelességeket, melyekkel tartozunk Isten és
az ő teremtményei iránt.
Mint a hittan, — úgy az erkölcstan is az egyház
alapból, a bibliából, vagyis a szentirásból meríti igazsá
gait.
A közönséges keresztény vagy apostoli hitvallásban
van legrövidebben és legszebben összefoglalva mindaz,
a mit hinnünk kell; hogy mit kell cselekednünk, azt leg
rövidebben Isten tiz parancsolata adja elő. 2. Péter 1. 5^
»A ti hitetek mellé ragasszatok jóságos cselekedetet.«
24. Iste n tiz p a ra n c so la ta .
A tiz parancsolatot vagy törvényt Isten Mózes által
a zsidó népnek adta, de Jézus Krisztus nem tarölte el a
törvényt, hanem azt inkább betöltötte és igy Isten tiz
parancsolata az egész emberiségnek, tehát a keresztény
ségnek is szól. Máté 5. 17. »Ne gondoljátok, hogy jöttem
a törvénynek és Prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy azt betöltsem.«
Isten^tiz parancsolata a következő:
1. Én vagyok a te Urad Istened. Ne legyenek tenéked
én előttem idegen Isteneid.
2. A te Uradnak Istenednek nevét hiába ne vegyed.
3. Megemlékezzél, hogy a szombatnapot megszentel
jed.
4. Tiszteljed a te atyádat és anyádat, hogy hosszú,
életű légy és jó dolgod légyen a földön,
5. Ne ölj.
6 . Ne paráználkodjál.
7. Ne lopj.
8 . Felebarátod ellen hamis tanúságot ne mondj.
9. Ne kívánjad felebarátodnak házát.
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10.
Ne kivánjad felebarátodnak feleségét, se szolgá
ját, se szolgálóját, se ökrét se szamarát, se semmijét, a mi,
az övé.
(Luther M. Kis Kátéjának I. része. Olvasandó a tör
vényadás II. Mózes 19. 20. 24.)
25. A tízp a r a n c s o la t r ö v id értelm ezése.
Az első parancsolatban Isten tiltja az idegen istenek
imádását, tehát a bálvány-imádást, mert egyedül ő az
Ur, örök szellemi lény, mennynek és földnek teremtője, a
világnak jóságos gondviselő Atyja. Istent kell tehát ne
künk is egyedül imádnunk és a bálványokat megvetnünk.
A második parancsolatban Isten tiltja, hogy az ő ne
vét hiába vegyük. Ennélfogva nem szabad Isten nevé
vel átkozódui, esküdni, varázsolni, hazudni, káromkodni ;
ellenben mindenkor Istent hívjuk segítségül, őt imádjuk
és hálaadással dicsőítsük.
A harmadik parancsolatban Isten meghagyja ne
künk, hogy a szombat napot megszenteljük. Szombat
(zsidóul sabbath) a nyugalom, a béke, a pihenés napja.
Ilyen nap nálunk keresztényeknél a vasárnap és az ün
nepnap. Kötelességünk tehát a vasárnapot és ünnepna
pot megszentelnünk, vagyis tartózkodjunk a szükségte
len és hétköznapi munkától, siessünk mindenkor Isten
nek szent hajlékába, a templomba, ott buzgón imád
kozzunk és énekeljünk, Istennek igéjét örömest hallgas
suk és azt lelkünk javára fordítsuk. De tartózkodjunk
egyszersmind minden kicsapongástól és mértéktelenségtől és csak a szeretet müveit és a szükség által paran
csolt munkákat végezzük.
A negyedik parancsolatban Isten meghagyja nekünk,
hogy tiszteljük atyánkat és anyánkat. Kötelességünk te
hát szüleinket és urainkat, elöljáróinkat tiszteletben tar
tani, nekik engedelmeskedni, őket nagyrabecsülni, egy
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szóval szeretni, mert csak úgy leszen jó dolgunk a földön,,
igy leszünk hosszú eletüek.
Az ötödik parancsolatban Isten tillja az ölést, a
gyilkolást. Azért nem szabad felebarátunk testében kárt
vagy sérelmet okozni, sőt arra kell törekednünk, bogy fe
lebarátunknak minden életszükségletében segítségére le
gyünk. Istennek ezen parancsolata értelmében nem sza
bad sem mást, sem magunkat megölni, mert a gyilkosság
a legnagyobb biin; ha'állal büntetni csak a felsőbbségnek van joga, mert ez Isten helyettese a földön.
A hatodik parancsolat tiltja a paráználkodást. Ke
rülnünk kell ennélfogva mindazt, a mi szégyennel illet
het minket és tiszták legyünk mind szavainkban, mind
tetteinkben és gondolatainkban. Soha olyasmit, ne gon
doljunk, ne mondjunk, ne tegyünk, a miért pirulnunk
kellene mások, vagy önmagunk előtt.
A hetedik parancsolatban tiltja Isten a lopást. Ezért
nem szabad másnak pénzét, vagyonát elvennünk, sem
hamis áru vagy csalárd kereskedés által magunkévá
tenni; sőt arra kell törekednünk, hogy felebarátunk ja
vai megtartassanak és gyarapodjanak.
A nyolcsadik parancsolat tiltja a hamis tanúskodást.
Nem szabad tehát felebarátunkat hazugságba keverni,
sem elárulni, sem kisebbíteni, sem rágalommal illetni,
nem szabad felebarátunkról sehol olyasmit mondani, a
mi nem igaz. Sőt menteni kell felebarátunkat ott, a hol
lehet; midenkiről gondoljunk és mondjunk jót és sen
kit meg ne sértsünk, hanem mindeneket magyarázzunk
jóra.
A kilencedik parancsolatban Isten tiltja a gonosz
kívánságot, mely sok véteknek, bűnnek szülő anyja. Nem
szabad felebarátunknak házát, pénzét, vagyonát megkí
vánnunk, mert a gonosz kívánság szüli a törekvést, hogy
azt magunkévá tegyük.
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A tizedik parancsolat ugyanazt tiltja, a mit a ki len-czedik parancsolat tilt, csakhogy bővebben intarra, hogy
mindazt, a mi felebarátunké, ne kívánjuk meg soha. Azért
kötelességünk kifejezhető e közmondásban : »A mi tied,
tedd el; a másét ne vedd e l!«
íme Istennek tiz parancsolata, vagyis a törvény leg
rövidebben, legszebben és leghatározottabban mutatja
meg nekünk, mit kell cselekednünk, hogy üdvözöljünk,
mi légyen a mi kötelességünk : Isten, önmagunk, feleba
rátaink és Istennek minden teremtménye iránt.
2 6 . K ö telesség ein k Iste n ir á n t,
A tiz parancsolatban előirt kötelességeink Isten
iránt röviden összefoglalva a következők:
I.,
félelem : Isten szent, megveti a bűnt, azért óva
kodjunk a bűntől, nehogy Isten haragját magunkra von
juk ; 2., szeretet: az ő nagy jósága s véghetetlen kegyelme
a szeretet érzését kelti fel bennünk; azért szeressük őt,
mert ő először szeretett minket; 3., bizodalom: tőle vá
runk minden jót, minden áldást, ő benne bizzunk minden
felett; 4., Isten nevének megszentelése : az ő nevét a leg
nagyobb tisztelettel ejtsük ki és ajkunkra hiába ne ve
gyük, a mint azt a 2-dik parancsolat tiltja; 5., engedel
messég: Isten akaratát kell teljesítenünk minden körül
mények között; 6., alázatosság: érezzük, hogy Istennel
szemben csak parányi porszemek vagyunk s éppen ezért
ne fuvalkodjunk fel, ne legyünk gőgösek, kevélyek, dölyfösek; 7., tisztelet 'kötelességünk ő róla és jóságáról gon
dolkodnunk, szent igéje szerint élnünk, imáinkban ő
hozzá fordulnunk. Istent tiszteljük nyilvánosan a temp
lomban ének, ima, az ő szent igéjének hirdetése és be
fogadása által; Istent tiszteljük otthon és minden élet
viszonyainkban midőn imáinkban hitteljes kebellel hozzá
ordulunk. Az ő szent igéjéről a kegyelmi eszközöknél
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szülöttünk, itt í ovidén meg kell még emlékeznünk az
imáról.
Midőn imádkozunk, gondolatainkat, érzelmeinket,
hálánkat, óhajunkat Istennel közöljük. Imádkozunk, ha
szenvedés, csapás, baj ér ; ha vigasztalást keresünk Is
tennél; ha az elvett jókat köszönjük; ha kérünk földi
és mennyei javakat, vagyis|midőn egész bennsőnket Isten
előtt kitárjuk. így az ima lehet hálaadó, magasztaló és
könyörgő. Imádkozunk reggel, délben, estve, ünnepnap
és vasárnap, a hétnek minden napján; templomban és
iskolában, otthon és a távolban, az élet minden viszo
nyaiban, mert a szívből fakadó ima Isten előtt kedves,
mint Isten iránti bizalmunknak jele, nekünk pedig áldá
sos, mert megnyugtat. Jézus Krisztus ismindenalkalommal
imádkozott, midőn Istentől segedelmet kért és mondott
hálát az elvett jókért. Ő hagyta meg nekünk, miként
imádkozzunk. Az ő imája a legszebb, mert felölel min
dent, mit az emberi szí v imában Istentől kérhet. Ez ima
így hangzik:
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben!
Szenteltessék meg a le neved !
Jöjjön el a te országod!
Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben,
úgy itt e földön is!
A mi mindennapi kenyerünket add meg mi nekünk
m a!
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek !
És ne vigy minket a kisértetbe!
De szabadíts meg a gonosztól!
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség most és
mindörökké ! Amen.
(Olvasandó Luk. 11. Máté 6. Luther M. Kis Kátéja
111. r .)
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Ezen ima »úri imá«-nak neveztetik, mert maga a
mi Urunk, a Jézus Krisztus tanított meg minket erreÁll bevezetésből, 7 kérésből s befejezésből.
A bevezetés ez: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben !
Imánkban mindenkor ahhoz forduljunk, ki mindnyá
junknak gondviselő, édes atyja, ki fenn a mennyekben s
az egész világon lakozik.
Az első kérés: Szenteltessék meg a te neved! Azt
kérjük Istentől, világosítsa meg értelmünket, szentelje
meg szivünket, hogy az ő dicső szent neve az egész vilá
gon mindenki által megszenteltessék.
A második kérés : Jöjjön el a te országod! Azt kérjük
Istentől, hogy az ő országa, a jóknak országa, melyben
vallás és erkölcs, erény és szeretet, üdv és boldogság
lakozik, az egész földön elterjedjen.
A harmadik kérés: Legyen meg a te akaratod, mi
képen a mennyben, úgy itt e földön is ! Azt kérjük Is
tentől, hogy az ő akaratát, mely egyedül szent és boldo
gító, miképen a mennyben, úgy a földön is mindenki
teljesítse.
A negyedik kérés: A mi mindennapi kenyerünket
add meg minekünk ma! Mindazt, mi a test és lélek
táplálására szükséges, azt a mi jóságos mennyei Atyánk
tól kérjük; az ő segítsége és kegyelme nélkül hiábavaló
m i n d e n mi törekvésünk; Isten nélkül áldás munkánkon
nincs.
Az ötödik kérés: És bocsásd meg a mi vétkeinket
miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
Egyedül Isten az, ki vétkeinket megbocsáthatja s igy
kérjük is őt, hogy bűnbocsátó kegyelmét ne vonja meg
tőlünk s adjon erőt, hogy mindazoknak, kik minket,
megbántottak, szivünk szerint megbocsássunk.
A hatodik kérés: És ne vigy minket a kisértetbe!
A világ és annak örömei, gyönyör és élvezet, gazdagság
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és hiúság mily gyakran elcsábítanak; azt kérjük a jó
Istentől, adjon erőt, hogy e világ csábjai meg ne kísért
senek es mi szilárdan, tiszta szívvel álljunk meg minden
féle kisértések elleu.
A hetedik kérés: De szabadíts meg a gonosztól ! Azt.
kérjük Istentől, hogy megőrizzen minket minden testi és
lelki veszélytől és ne engedje, hogy a gonoszság útjára
tévelyegjünk.
A befejezés ez : Mert lied az ország, a hatalom és á
dicsőség most és mindörökké ! Azaz minden ügyünkben
Istenhez imádkozzunk, mer: ő a világ teremtője, fenn
tartója, kormányzója; övé a menny és a föld, az egész
világ minden dicsősége és ő meghallgat minket, azért
Amen = úgy legyen !
Istent valóban úgy tiszteljük, ha egész életünk egy
istentisztelet, azaz Isten iránti kötelességeink hűséges
teljesítése.
27. Ö n m a g m ik ir á n ti kötelességeink.
I.,
Testünk épségben tartásáról gondoskodnunk kell,
mert a test a lélek temploma; őrizkedjünk azért a kicsa
pongásoktól, mértékletlenségtől s legyünk mértékletesek,
evésben és ivásban, munkában és pihenésben; betegség
ben gondoskodjunk egészségünk helyreállításáról; 2 ,
földi-javainkról is gongoskodjunk, melyek által életünket
fenntartjuk, lelkünket művelhetjük, nemesíthetjük s
józan takarékosság s munkaszeretet által a jólét bizo
nyos fokára emelkedhetünk; csakhogy a vagyon ne
legyen caél, hanem eszköz, lelkünk tökéletesbbitésere és
felebarátaink nyomorának enyhítésére; 3.. lelkűnkről.
akkép gondoskodjunk, hogy legnagyobb betegségétől, ai
bűntől óvakodjunk s éljünk tisztán, isteni félelemben és.
emberek előtt való kedvességben; ha mégis bűnbe es
tünk, igyekezzünk töredelmes bünbánaltal a bűntől;
3
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megszabadulni és csak Istennek akaratát teljesíteni ; 4.,
lelki tehetségeinket tartozunk kiművelni és pedig úgy
érzelmünket, értelmünket mint akaratunkat is ; 5., őriz
zük meg szivünk tisztaságát, emberi méltóságunkat és
becsületünket s ne legyünk olyanok, mint az állatok.
Rom. 13. 13. 14. »Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem mértékletlenségben,
versengésben és irigységben. Hanem öItözzétek fel az Úr
Krisztust és a testet ue tápláljátok az ő kívánságaiban.«
Példab. 6. 6. »Eredj el a hangyához, óh te rest és
tanulj.«
Máté 16. 26. »Mit használ valakinek, ha mind e vi
lágot megnyeri is, az ő lelke pedig raegbüntettetik.«
28. F e le b a rá ta in k ir á n ti kötelessé fje in k ,
Felebarátaink iránti kötelességeink vagy olyanok,
melyekkel mindenki minden ember iránt tartozik, vagy
olyanok, melyekkel egyesek egyes emberek iránt tartoz
nak ; amazok általános, — emezek különös felebaráti
kötelességeink.
a) Általánosak; I, Mások testi életét elvenni, feleba
rátunkat megölnünk, testében kárt vagy sérelmet okoz
nunk nem szabad, a mint azt az ötödik parancsolat
tiltja ; 2., felebarátaink földi javait igaztalan, hamis és
gonosz utón eltulajdonítanunk nem szabad ; ne legyünk
tehát tolvajok, rablók, hamis kereskedők, orgazdák, a
mint azt a hetedik parancsolat tiltja ; 3., másoknak lelki
épségét szivünkön kell hordanunk, miért is óvakodjunk
a bűnre csábítástól és rossz példaadástól ; 4., felebará
tunkat becsületében meg ne sértsük, tehát ne kisebbít
sünk, ne rágalmazzunk senkit se, hazug dolgokat feleba
rátunkról ne mondjunk, a mint azt a nyolezadik paran
csolat tiltja.
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Máté 5. 16. »ügy fényljék a ti világosságtól az em
berek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteleket és dicsőít
sék a ti mennyei Atyátokat.«
Peldab. 22. 1. »Kívánatosabb a jó hírnév nagy
gazdagságoknál ; aranynál és ezüstnél a kedvesség jobb.«
Máté 7. 1. «Ne iteljetek, hogy ti se ítéltessetek t«
b) Különös felebaráli kötelességeink ezek: A házastársak tiszteljek, becsüljék és szeressék egymást s egy
más iránti szeretelüket hűség és engedékenység által
mutassák ki; a szülök gyermekeiket szeressék s nevelte
tésükről gondoskodjanak; a gyermekek szüleik iránt tisz
telettel, szeretettel viselkedjenek, engedelmeskedjenek
nekik, akaratukat kövessék, segítsék őket; a testvérek
egymással békében és szeretetben éljenek, az örökségen
igazságosan osztozkodjanak ; az urak cselédjeikkel ne
csak igazságosan, hanem méltányosán is bánjanak, meg
gondolván, hogy nekik is van urok a mennyben, ki előtt
számadással tartoznak; a cselédek uraik iránt hűségesek
legyenek, a kiszabott munkát örömest végezzék s nekik
engedelmeskedjenek minden harag és indulat nélkül;
a tanítók tanítsák örömmel a tanulókat, fejlesszék a ta
nulók értelmi,.érzelmi és akaratbeli tehetségeit, neveljek
szives készséggel a reájok bizott gyermekeket; a tanulók
viselkedjenek tisztelettel és szeretettel a tanítók iránt
s ezeknek szép, de nehéz munkáját könnyítsék meg hő
odaadással, szorgalommal es jó magaviselettel; az öregek
legyenek példányképei az ifjúságnak; az ifjú a vén em
ber orczáját becsülje meg s az öregtől vett jó tanácsot
mindenkor kövesse; barátainkat szeressük, segítsük;
szomszédainkkal éljünk békében, csendben, nyugalomban ;
az idegeneket pártfogoljuk, az éhezőknek adjunk kenye
ret, a szenvedőket vigasztaljuk, az özvegyeket és árvákat
gyámolifsuk, a holtakat temessük el s végakaratukat tel-
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jesitsük ; a hazát szeressük, adónkat fizessük meg, ha
zánkért életet és vért áldozzunk ; egyházunkat szeressük,
ne hagyjuk el soha, sőt anyagilag és szellemileg támo
gassuk.
133. Zsolt. 1., »íme, mely szép és gyönyörűséges
dolog az atyafiaknak békességben való lakásuk.«
Rom. 12. 7. »Aki tanító, forgolódjék a tanításban.«
Zsid. 13. 17. »Engedjetek a ti előtletek járóknak és
hallgassátok azokat, mert vigyáznak ők a ti lelkűtekért.«
3. Mózes 19. 32. »A vén ember előtt felkelj, a vén
embernek orczáját megbecsüljed és féljed az Istent.«
Zsid. 13. 2. »A vendégszeretetről ne feledkezzetek
el, mert ez által nyernek némelyek tudtokon kívül an
gyalokat vendégekül.«
Róm. 13. 7. »Adjátok meg mindenkinek, a mivel
tartoztok; a kinek adóval, adót; a kinek vámmal, vá
mot ; a kinek félelemmel, félelmet; a kinek tisztességgel,
tisztességet.«
Róm 13. 1. »Minden lélek a felső hatalmasságoknak
engedelmes legyen ; mert nincsen hatalmasság, hanem
Istentől és a mely hatalmasságok vágynak, Istentől ren
deltettek.«
Gál. 6. 10. »Mig időnk vagyon, mindenekkel jól
tegyünk, kiváltképen a mi hitünknek cselédeivel.«
Jegyzet: Kötelességeink vaunak még az állatok iránt
is: azokat ne bántalmazzuk, ne kínozzuk, hanem elégsé
gesen tápláljuk, jól bánjunk velők s javunkra, Isten ren
delése szerint, használjuk fel őket; a fákat, házakat ne
rongáljuk, általában Istennek minden teremtett dolgait
kíméljük.
Példab. 12. 9. »Az igaz az ő barmának életére gon
dot visel; az istentelenek pedig kegyetlenek.«

MÁSODIK

RÉSZ.

Egyháztörténet.
2 9 . A z eg yh á ztö rté n e t fo g a lm a .
Miután megismertük egyházunk azon alapját, melyet
Jézus Krisztus vetett s mely a szentirásban foglaltatik,
lássuk már most, hogy ezen az alapon miként keletkezett,
fejlődött, nevekedett a mi keresztény anyaszentegyházunk.
Mindezzel megismertet az egyháztörténet.
30. A z e g yh á z tö rtén ete a h itja v itá s ig .
I.,
Keresztény vallásunk szerzője, Jézus Krisztus, mi
előtt mennyei Atyjához mennybe ment, megígérte az ő
tanítványainak, a 12 apostolnak, hogy a Szentlelket el
fogja nekik küldeni, valamint meghagyta nekik, hogy
»elmenvén széles e világra, tanítsatok minden népeket,
megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúuak és Szentlélek
nevébe.« Máté 28. 19.
S az első pünkösd napján, midőn a tanítványok egy
értelemmel és egy akaratai együtt valának, a megígért
Szentlélek tüzes nyelvek alakjában megjelent, a tanítvá
nyokat megszállotta, a kik megtelvén Szentlélekkel, oly
nagy lelkesedéssel és szent tűzzel hirdették az ünnepre
összesereglett közönségnek a felfeszitett, meghalt, de
feltámadott Krisztust, hogy az ő tanításukat szives örö
mest szivökbe befogadván, megkeresztelkedének az nap
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vagy 3000-en és megalapították az első keresztény
anyaszentegyházat. Ap- cselek. 2. r.
Az apostolok (küldöttek): Simon Péter és ennek
testvére András, idősbb Jakab és testvére János, ifjabb
Jakab és tesvére Judás Thaddens, Fülöp, Bertalan, Máté,
Tamás, Simon és Iskariótes Judás, ki miután Jézust el
árulta s e miatti bánatában magát kivégezte, a tanít
ványok helyébe Mátyást választották: elszéledtek a
föld minden országában, mindenütt hirdetvén Isten igé
jét, Jézus evangéliumát és mindenütt alapítottak keresz
tény egyházakat, mint Kis-Azsiában, Görögországban,
Rómában, Zsidóországban, sőt távolabbi országokban és
városokban is. Legnagyobb tevékenységet e tekintetben
Pál apostol fejtett ki, kinek segítő társai voltak Timo
theus, Titus, Lukács stb.
Az első keresztények igen szép, testvéries életet él
tek egymással; vagyonukat egymás között felosztották,
a szegényeket segélyezték, a foglyokat és rabszolgákat
kiváltották. Rendes lelkészeik eleinte nem voltak; isten
tiszteletük a mily egyszerű, oly megható volt; rendeseu
minden nap összejöttek egy egyszerű házba, ott énekel
tek, imádkoztak, az idősebbek felolvasták a szentirási
helyet és megmagyarázták; istentisztelet végeztével el
költötték szerény vacsorájukat s távozás előtt a szere
tet csókjával búcsúztak el egymástól. Általában az idő
sebbek tartották fenn a gyülekezetben a rendet, kiket
véneknek, vagy presbytereknek, felügyelőknek, vagy
püspököknek neveztek. Az alamizsnát gyűjtötték, a be
tegeket ápolták a diákoni.sok, vagy a diákonisszák (nők).
A keresztény egyházba csak akkor vettek fel valakit, ha
előbb a vallás dolgaiban helyesen kioktatták és meg
győződtek arról, hogy hite szilárd és erkölcse tiszta. A
ki pedig hitetlen, erkölcstelen életet élt, azt az egyház-
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ból kizárták és csak igazi javulás után vették fel ismét.
Általában igen szigorú valláserkölcsös életet éltek.
2.,
Mégis vallásuk miatt nagy üldöztetéseknek vol
tak kitéve a zsidók és a pogánvok részéről. A zsidók
megkövezték Istvánt, a jeruzsálemi alamizsnaszedőt, ki a
keresztény vallás első vértanúja le tt; kivégeztetett az
idősbb és az ifjabb Jakab, mivel nem akarták a Krisz
tust megtagadni. De a zsidók általi üldöztetés nem
tarthatott sokáig, mert Titus római császár, ki ellen a
zsidók fellázadtak, leverte őket (70. Kr. u.), Jeruzsálemet
bevette, elpusztította úgy, hogy, a mint Jézus megjöven
dölő : nem maradt egy kő a másikon; a zsidóság pedig
szétszóratott az egész világon.
A zsidók utáu a pogányok üldözték a. kereszténye
ket. Nero és Decius császárok, Diocletián és Galerius a
legnagyobb kegyetlenséggel üldözték a keresztényeket.
De ezek liivek maradtak a Krisztushoz s inkább áldoztak
vért és életet, sem hogy őt megtagadnák. Ezek voltak
a vértanuk. Végre 311. év körül Konstantin császár meg
tiltotta a keresztények üldöztetését s életének vége felé
ő maga is megkeresztelkedett. Konstantin császár annyira
szerette a keresztény vallást és egyházat, hogy azt min
den áron terjesztette, elősegítette; fényes templomokat
építtetett, a papokat és tanítókat gazdagon megajándé
kozta, a hivatalokba keresztényeket nevezett ki. Theodo
sius császár a 400-dik év körül a keresztény vallást ál
lamvallássá tette s ez időtől kezdve a kereszténység min
den országban rohamosan elterjedt. Nagy tevékenységet
fejtett ki a keresztény vallás terjesztésében: a francziákmii Ghlodvig király, a németeknél Bonifácz püspök, a
szlavoknál Cyrill és Method, a magyaroknál I. István ki
rály, ki maga is megkeresztelkedvén, a pogány magya
rokat megtérítette, az országban püspökségeket állított
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fel, templomokat, kolostorokat, iskolákat építtetett, a
papokat és tanítókat gazdag adományokban, javadal
makban részesítette, általában mindent elkövetett a ke
resztény vallás terjesztésére, miért is a római pápától
az 1000-dik esztendőben a~z »apostoli király« czimet
nyert*'.
3.,
így terjedt el a keresztény vallás, igy növekedett
a keresztény anyaszentegyház minden országban. De a
mily egyszerű és megható volt az első keresztények élete
és istentisztelete, később annyival inkább ki lett vetkőztetve eredeti egyszerűségéből és tisztaságából. Az egyszerű
imaházak helyett fényes templomokat építettek; ezeknek
falait a vértanuk képeivel díszítették ; e képeket a nép igen
tisztelte s ábrázolóit »szenteknek« tette meg a római püs
pök, később pápa; a szenteknek földi maradványait össze
gyűjtötték, azokat imádták, mindenféle csiidatevő erőt
tulajdonítottak nekik s ereklyéknek nevezték e l ; ilyen
helyre elzarándokolni (bucsujárás) s a szenthez imád
kozni felette üdvös dolognak tartatott. Az istentisztelet
ből kiküszöbölték a prédikácziót (Isten igéjének hirdetését)
s a kényelmesebb mise-áldozatot tették az istentisztelet,
közponljává. Az úrvacsoránál a híveknek a bort nem
osztották ki, a szentirás olvasását megtiltották és liogY
a hívek vétkeit ismerhessék a papok, kitalálták a fűibegyónást s azt szentségnek tették meg. Sőt a megholtak
leikeinek sem hagytak békét, mert azt tanították a tudat
lan népnek, hogy a lélek először is a purgatoriumba jut,
tisztítótűzbe megy s csak úgy kerül a mennyei atya ele,
azonban misékkel, adományokkal, alapítványokkal meg
lehet rövidíteni a léleknek a purgatoriumban való tar
tózkodásának idejét.
A nép oktatásával nem sokat törődtek; ez meg azt
hitte, elég az üdvösségre, ha az úgynevezett jóságos cse
lekedeteket teszi, mint böjtölés, bucsujárás, templomok,
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kolostorok megajándékoztatása stb. Voltak olyan tudatla
nok is, kik azt hitték, hogyha a világból kimenekülnek,
s erdőben, barlangokban, oszlopok tetején tartózkodnak,
ezzel mennyei üdvösséget szereznek. Ezek voltak a reme
ték, a pusztalakók, kiket később egy közös házban össze
gyűjtöttek és ott zárkóztak el a nagy világtól; igy kelet
kezett a zárda vagy kolostor, melynek lakói a szerzete
sek, barátok, vagy ha nők voltak, az apáczák. — Eleinte
igen visszavonult életet eltek, de később meggazdagod
ván, inkább kárára, mint hasznára lettek a keresztény
ségnek.
A papi hatalom is nagyon megnövekedett. Az egy
szerű falusi lelkészből püspök lelt; a nagyobb városok
püspökei felsőbbséget kezdtek gyakorolni a falusi s a
kisebb városok lelkészei felelt; azösszes püspökök fölé a
római püspök kerekedett, ki magát pápának neveztette.
Isten helyettesének, a Krisztus helytartójának a földön.
S hogy Krisztus helytartója ne legyen szegény, alázatos,
mint maga Krisztus, Pipin és fia Nagy Károly római császár
a 800-ik év körül Róma városát és környékét ajándé
kozta neki, egy olasz herczegnő meg birtokainak örökö
sévé tette őt, mi által világi fejedelem lett, ki maga ko
ronázta meg a császárt és a királyt, sőt n°ki paiancsolt
is s a ki nem engedelmeskedett, azt átokkal sújtotta
alattvalóit a hűség esküje alól feloldá.
A papok, a püspökök, a pápák egészen elkülönítet
ték magukat a hívektől, külön rendet képeztek, még külső
megjelenés, ruházat által is megkülönböztették magokat,
a közönséges halandóktól, a néptől.
így el kellett volna pusztulnia a Krisztus által alapí
tott keresztény anyaszentegyháznak s az ismét a pogány
ság örvényébe sülyedt volna, ha az isteni gondviselés
nem küld bátor férfiakat, kik Isten szent Leikétől ihletve
szent lelkesedéssel és tűzzel igyekeztek a keresztény
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anyaszentegyházba becsúszott visszaéléseket megszün
tetni, az egyházból a Krisztus ellenes dolgokat kiirtani.
31. A h it j a v itá s elöliarczosai.
Mára 12-ik században kisérlették meg az egyház ja
vítást. Wald Péter, franczia kereskedő azt követelte ta
nításában, hogy a sok böjtölés, buesujárás helyett a nép
kegyes, istenfélő élet által igyekezzek Istennek kegyel
mét megnyerni s olvassák gyakran a szentirást, mert.
örök életnek beszéde van abban. De bátor fellépésének
szomorú következményei lettek, mert a római pápák
mind őt, mind követőit igen üldözték, miáltal nagy szá
muk igen csekélyre olvadt le.
Kétszáz évvel későbben ugyanezt követelte Wildef
János, az oxfordi (Angolország) egyetem tanára, de ő
sem volt szerencsésebb, mint elődje Wald Péter; sőt
holta után a pápa holttestét kiásalfa és megégettette. A
csehországi tanitó és pap, Huss János pedig elevenen
égettetett meg a máglyán, mert nem akarta visszavonni
egyháziisztitó tanait. Húsz János azt követelte, hogy
töröljék el a misét s legyen az istentiszteletnek központja
ismét az Isten igéjének hirdetése, a prédikáczió; köve
telte, hogy az úrvacsora mindkét szin alatt osztassák ki a
népnek, tehát kapják a hívek a bort is, ne csak a kenye
ret : kikelt a papok erkölcstelen élete ellen, a pápa világi
hatalma ellen s tanitolta, hogy a pápa nem helytartója
Krisztusnak, kinek helytartóra szüksége nincs és nem is
feje a keresztény anyaszentegyháznak, inéit annak egye
düli feje a Jézus Krisztus. Természetes, hogy ilyen tanok
nem tetszettek a római pápáuak; sietett is Húsz Jánost,
daczára Zsigmond császár szabadságlevelének, 1415-ben
Kosztnicz városában máglyán megégettetek Midőn már
füstölgőit a íúáglya fája s égett a tűz, Húsz János nagy
lelki nyugalommal, oda fordulván hóhéraihoz, ezt mon-
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dá: Ti most megsüttök eugem, mint egy ludat (Hús/,
cseh nyelven = lúd), de száz év múlva eljő a hattyú, a
kit ti nem fogtok tudni megsütni !
S a hattyú 100 év múlva tényleg el is jö t t: Luther
Márton személyében.
32 . L u th er M árton és q h itja v itá s .
I.,
A mit milliók és milliók az akkori időben csak
gondoltak, éreztek és óhajtottak, azt Luther Márton
nagy bátorsággal ki is fejezte, végre is hajtotta s az egyházjavitó, reformátori nehéz munkát Istennek segítségé
vel el is végezte. Azért Luther Márton, mint Istennek
küldöttje, a megrontott keresztény anyaszentegyháznak
legnagyobb reformátora, javítója, tisztítója. Százan és
százan pusztultak el előtte reformátori nemes törekvé
sükben, de ő felette nem diadalmaskodhatott ármány,
erőszak és hamisság, mert az ő ügye szent és igaz ügy
volt, a ki, miként Jézus Krisztus az idők teljességében,
épen alkalmatos időben, a keresztény anyaszentegyház
végromlásának idején jött, hogy Krisztusnak anyaszeutegyházát a krisztusi alapra visszavezesse.
Luther Márton született 1483-ban, november 10-én,
Németországnak Eisleben nevű városában. Szülei igen
szegény, de igen kegyes, istenfélő emberek voltak, foglal
kozásra nézve bányászok, kik gyermeküket csak nagy
áldozattal nevelhettek ; a kis Márton azonban már 14 éves
korában maga kereste kenyerét s szüleinek az ő iskoláz
tatása csak igen kevésbe került. Ugyanis gyönyörű hangja
lévén, az egyházi énekeket oly szépen, oly érzésteljesen
adta elő, hogy egy igen vallásos nő, Cottáné, pártfogása
alá vette a vallásos keblű ifjú szegény énekest és isko
láztatta. Középiskoláit elvégezvén, az erfurli (Németor
szág) egyetemre ment, jogot hallgatni. Tudományszom
jas ifjú lévén, az egyetemi könyvtárban sokat forgolódott,
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a könyvekben sokat lapozgatott, búvárkodott. Talált itt
egy bibliát is, s mennél tovább olvasta, annál inkább
meggyőződött arról, hogy a lélező keresztény anyaszenteg) házban igen sok egészen másképen van. mint a hogy
azt Krisztus a bibliában tanítja. S Istennek szent Leiké
től megihletve, megérlelődött benne az elhatározás, hogy
egyházi pályára lép s minden erejét és tehetségét az egy
háznak szenteli. Még erősebbé vált benne az elhatározás,
midőn legjobb barátját, Alexiust, kin szive lelke egész
melegével csüngött, villámcsapás folytán elvesztette. Mély
fájdalmában visszavonult a nagy világtól, belépett az
Ágostonok szerzetébe, hogy a kolostor magányában, is
teni dolgokkal foglalkozva, gyógyító irt találjon fájó szi
vére. Igen szorgalmasan tanult, búvárkodott, készült s a
szerzet főnöke S'aupitz szeretetét teljes mértékben meg
nyerte. Csakhamar a bölcs Frigyes, szász választó fejede
lem által alapított wittenbergai egyetemre került tanár
nak s kitűnő szónok lévén, nemsokára városi pappá lett
s mint ilyent is mindenki kedvelte.
2.,
1510-ben az Ágoston szerzet elküld te őt Rómába,
hogy bizonyos szerzetbeli ügyel rendezzen. Azon határ
talan tiszteletnél fogva, melylyel az anyaszentegyház feje,
a római pápa iránt viseltetett, ifjú lelke teljes örömével s
lelkesedésével indult útnak, azon hő reményben, hogy
Rómában, a kereszténység ős városában, a szent atya kö
rében megtalálja az igaz kereszténységet. De mennyire
csalódott reményében, óhajában ; egyszerű, vallásos keblű,
alázatos pap helyett talált egy világi fejedelmet, királyok
és császárok paraucsolóját, Krisztus helytartóját, körül
véve nagy fénynyel és pompával, udvari kíséretekkel, ka
tonasággal; egyszerű papilak helyett egy hatalmas palo
tát, várat, melynek helyiségeit sem bírta megszámlálni;
vallásosság, kegyesség helyett fényűzés, pompa, vig élet,
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erkölcstelenség. Fájó szívvel tért haza s elhatározta, hogy
Isten segítségével ezen változtatni fog.
Nem is késett vele sokáig. X. Leo, a római pápá fe
lette sokat költött pompás háztartására s hogy ennek
költségeit valamiképpen fedezhesse, bűnbocsátó leveleket
áruitatott, melyekben bizonyos összegű pénznek lefize
tése után megbocsátja kinek-kinek bűnét a múltra, a je
lenre, sőt a jövőre nézve is. Ezeket a bűnbocsátó levele
ket nagy hűhóval árulta Németországban egy dominiká
nus szerzetes, Tetzel. Luther meghallván ez üzérkedést,
lelke mélyjeből felháborodva irt a mainzi érseknek és
több püspöknek, szüntetnék meg ezen keresztényellenes
kereskedést. De*szava falra hányt borsó volt, nem törőd
tek vele. Erre 95 tantételt függesztett ki a witfenbergai
templom kapujára, 1517 október 31-én, melyekben ki
nyilatkoztatja, hogy sem a római pápa, sem püspök, sem
lelkész, sem semmiféle más ember a bűnt meg nem
bocsáthatja; azt csak Isten bocsátja meg végtelen
kegyelméből a hozzá igazán megtérőkuek minden em
beri bűnbocsátó levél nélkül.
Ezen 95 tantétel ezer és ezer példányban kinyomattatott, szétosztatott s egy pár példány Rómába is eljutott.
A római pápa természetesen rögtön maga elé idéztette
Luther Mártont, hogy tisztázza magát és ügyét; de Luther
védura, bölcs Frigyes, szász választófejedelem kieszkö
zölte, hogy Németországban hallgassák ki, attól tartván,
hogy ha Luther Márton Rómába megy, Húsz János sor
sára jut. A kihallgatásnak meg volt az az eredménye, hogy
Luther megígérte, miszerint hallgatni fog, ha ellenségei
is hallgatnak. De ezek nem hallgattak, sőt egy dr. Eck Já
nos nevű egyetemi tanár Ingolstadtban, hogy európai
hírre tegyen szert, Luthert nyilvános vitatkozásra hívta
fel. A nyilvános vita Lipcsében tartatott meg az 1519-iki
esztendőben. Eck János a vita folyamán a sok pápai
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rendelet, körlevél, balta, püspöki iratok, zsinati végzések
halmaza közül alig látszott ki a szószékből. Luthernek csak
egy fegyvere volt, a szentirás, de ezzel aztán hatalmasan
vágta vissza Ecknek minden támadását s a 10 napig tartó
vila Ecknek csuf legyőzetésével végződött, mert Lu
ther M. alaposan mulatta ki a szentirásból, tehát Krisztus
tanításából, hogy egyedül Isten az. ki a bűnt megbocsátja;
embernek, ha mindjárt római pápa is, nincs joga sem biint
megbocsátani, sem bűnbocsátó leveleket árulni. Luther
a vita után hazafelé indult, de alig érkezett meg, már ott
volt a római pápa bullája (pápai irat), melyben őt az egy
házból kiátkozza. Luther e bullát más iratokkal együtt
1520- ban a nagy közönség jelenlétében a tűzbe dobta s
ezzel elszakadt a római pápától és a római pápának egy
házától.
3.,
A római pápa felhívta V. Károly német császá
hogy hajtsa végre Luther ellen az egyházi átkot, de bölcs
Frigyes kérelmére Luthert a wormsi birodalmi gyűlés
elé idézte.
Barátai nagyon féltették Luther Mártont, hogy Húsz
Jáuos sorsára fog jutni, azonban ő, bizva szent ügyének
igazságában s az igazságnak diadalában, bátor szavakkal
mondá: »És ha ezer ördög állná is utamat, mégis me
gyek, mert mennem kell. Ha Isten velem, ki ellenem!«
És men t ; űtja diadalmenet volt; mindenütt a legnagyobb
örömmel, lelkesedéssel, szeretettel, virágokkal fogadták.
1521- ben megjelent a wormsi birodalmi gyűlés előtt.
Fényes társaság jelenlétében (V. Károly császár, Alean
der pápai követ, érsekek, bibornokok, püspökök, biro
dalmi képviselők voltak ott nagy számmal) a pápai kö
vet azt kérdezte a szerény szerzetestől, Luther Mártontól,
vájjon visszavonja-e tanait? Erre Luther szerény, értel
mes és határozott hangon elmondta gyönyörű beszédét,
melyben tanait Istennek igéjével védelmezi. A beszed
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hatása rendkívüli volt; ezt a hatást nyomban le kellett
rontani; Eck Jánns rákiáltott Lutherre, hogy ne disputái
don, hanem adjon egyszerű választ, kurta feleletet; viszszavonja-e tanait, vagy nem ? Mire Luther azon emléke
zetes, döntő szavakat mondá: »Jól van tehát! Mivel csá
szári felséged és kegyelmességtek kurta választ követelnek,
adok olyat, a melynek szarva, foga nincs; ha csak a
szentirás bizonyságával, vagy világos észokokkal meg
nem győznek, (mert én egymagára sem a pápának, séma
zsinatoknak nem hiszek, mivel tiszta dolog, hogy azok
gyakran megtevedtek s maguk maguknak ellent mondot
tak), én — kötve lévén lelkiismeretem Isten igéjében,
semmit vissza nem vonhatok s nem akarok, mert sem
nem bátorságos, sem nem tanácsos bármit is a lelkiis
meret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek.
Isten engem úgy segéljen ! Amen.«
Mindenki megilletődött e bátor szavakon, öröm és
másrészt boszuság ült az arczokou; Luther híveinek
száma megkétszereződött, sőt a nagy római katholikus
herczog, braunschweigi Erich is Luther pártjához csat
lakozott s a kihallgatás után őt meg is vendégelte. A
gyűlés feloszlott; kiki haza ment, Luther is ; csakhogy
kimondták felette a birodalmi átkot, melynél fogva őt
bárki bárhol meggyilkolhatja minden büntetés nélkül.
Ámde az isteni gondviselés nem engedte, hogy Luther
Márton s vele igaz és szent ügye megsemmisüljön ; bölcs
Frigyes, a szász választófejedelem féltvén Luther életet,
Wartburg várába vitette őt, hol 10 hónapig György urfi
név alatt tartózkodott; a nagy világ azt hitte, hogy Lu
thert valaki meggyilkolta, vagy hogy az ördög vitte e l;
meghittjei azonban tudták, hogy biztos helyen van, hová
imm ér az orgyilok. Wartburg várában Luther igen nagy
tevékenységet fejtett ki ; itt fordította le az uj testámen-
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lomot német njelire, iratokat bocsátott ki a papnőtlen
ség, fülbegy ónás, megholtakért i misék ellen. stb.
4 , T íz havi itt tartózkodása után megjelent Witten-*
bergában, folytatta egyházjavitó munkáját, hű segédjé
vel Melauchton Fülöppel; egy egyházi szervezetet dolgo
zott ki s e szerint szervezték az egyes egyházakat. Ő
maga is bejárta Németország egyes helységeit; az egyhá
zakat az evangélium szerint szervezték; kiküszöbölték a
fű 1begy ónás t, a papnőtlenséget (maga Luther is megnő
sült 1525-ben, Bora Katalint vevén el h ítes társul, kivel a
legszebb, a legboldogabb családi életet élte), a temp
lomba visszavitték a prédikácziót, mint az istentisztelet
központját, a latin nyelvet elhagyták s az anyanyelvet
vezettek be, a misét eltörülték, úgy szintén a holtakéit
való miseket is, a népnek az űrvacsorát mind a két szia
atatt osztották ki, a népet a biblia olvasására serkentet
tek s mivel az akkori nép annyira tudatlan volt a vallás
igaz ismereteiben, Luther 2 kátét irt a vallás igazságai
ról, egy kisebbet a családapák és gyermekek, egy na
gyobbat a tanítók számára. Szóval valóságos krisztusi
alapra vezette vissza az anyaszentegyházat, mely elsza
kadt igy a római pápától és ennek egyházától. Az egy
házak mindenütt papokat és tanítókat kaplak, kik szep
lőtlen tiszta erkölcsi életet éltek; egyszerűség, alázatos
ság és kegyesség által tűntek k i; a népet oktatták az igaz
keresztény vallásra, a Krisztus által vetett alapra, az evan
géliumra, miért is ezen egyház, mely a római pápától és
ennnek egyházától elszakadt, evangéliumi keresztény, —
röviden evangélikus egyháznak mondatik.
A mit Luther Márton Németországban tett, ugyan
azt cselekedte Zwingli Schweiczban és Kálvin János
Francziaországban, kik az űgynevezett református egy
háznak alapitói, illetőleg az ő reformátori n a g y működé-

49

süknek köszönhető, hogy a református egyház, a Kálvin
által hirdetett krisztusi tau alapján, szintén elszakadt a
római pápától és ennek egyházától.
5. Az 1529-dik évben Speyer városában birodalmi
gyűlés tartatott, melyen azt a végzést hozták, hogy a hit
dolgaiban senki se merészeljen valamit változtatni, mig
egy általános zsinat határozatot erre nézve nem hoz.
De Luther követői hangosan óvást emeltek ez ellen
s kijelentették, hogy a hit és vallás dolgaiban csak Isten
nek engedelmeskednek és semmi emberi törvényt erre
nézve nem ismernek el. Miután óvást emeltek, vagyis
protestáltak, a protestáns nevet nyerték.
1530-ban a protestánsok bemutatták Ágosta váro
sában az ő hitvallásukat és pedig a birodalmi gyűlés
színe előtt s ez időtől ágostai liitvállásunknak neveztetnek.
(A reformátusok helvét hitvallásnak, kik Helvécziában
(Schveicz) mutatták be az ő hitvallásukat).
Ezután a protestáns fejedelmek és tizenegy bi
rodalmi város Schmalkaldenben forma szerint véd- és
daczszövetséget kötöttek, nem a császár, nem is a római
birodalom rendje ellen, hanem a czélból, hogy hitűket
és egyházukat minden kül- és belellenség ellen megvé
delmezzék; ugyanazt tették a római katholikusok is, s igy
előre látható volt, hogy a két fél között a vallásháború ki
fog törni. Luther életében ez nem történt meg; az Isteni
gondviselés őt megkímélte ettől; 1546-ban 63 éves korá
ban, szülőhelyén Eislebenben csendesen szelíd halállal
hunyt el az Urban. Utolsó szava volt »igen«. Ugyanis
midőn paptársai Dr. Jónás és Cölius azt kérdezték tőle :
»Tisztelendő Atya! Kész-e állhatatosan megmaradni a
Krisztus és azon tanok mellett, melyeket hirdetett« ?, Lu
ther egész hallhatóan felelte: »Igen« ! — Aztán jobb ol
dalára fordult s egy negyed óra múlva minden testi gyöt-
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rődés és halálos kin nélkül kiadta lelkét. Luther Márton
egy világra szóló müvet hagyott maga után, mert ő volt
az, ki a kereszténységet eredeti tisztaságára és egyszerű
ségére visszavezette s a megrontott krisztusi vallást az
egyedül helyes alapra, az evangéliumra fektette. Teste
régen porlad az anyaf'öldben (Wittenbergben), de müve :
az evangélium,- az ige egyháza halhatatlan, örökké fenmarad, terjed, növekedik s krisztusi világosságot gyújt az
üdvösség után áhítozó emberi szivekben.
3 3 . V a llá sh á b o rú k .

Luther M. halála után csakhamar kitört a háború a
protestánsok és a római katholikusok között; a háború
változó szerencsével folyt, mig végre 1555-ben megkötte
tett a béke Augsburg városában, melynek értelmében az
evangyélmiaknak, vagyis a protestánsoknak ugyanazon
jogokat biztositották, mint a római katholikusoknak.
De a béke csak látszólagos volt. Ferdinánd és Miksa
császárok ugyan nem akarták alattvalóikat vallásuk miatt
zaklatni s üldözni, de már Rudolf császár alatt sokat kelett szenvedniük a prostestánsoknak, főkép Magyarország
ban ; II. Ferdinánd császár pedig ünnepélyes fogadást
tett, hogy a protestánsokat egész birodalmából kipusztitja. Erre aztán kitört a 30 éves háború, mely 1618—1648ig tartott s a protestánsok már majdnem teljesen leve
rettek s ügyük teljesen elveszettnek látszott, midőn az
isteni gondviselés a svédek hős lelkű királyát, Gusztáv
Adolfot kiddé a szorongatott protestánsok igaz ügyé
nek védelmére. Gusztáv Adolf 1632-ben Lützennél ugyan
elesett, de seregei tovább harczoltak a protestánsok ügye
miatt 16 esztendeig, mig végre III. Ferdinánd császár
megsokalván a sok kiontott vért, 1648-ban megkötötte
a békét; ez az úgynevezett wesztpháliai békekötés, mely-
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nek értelmében a protestánsoknak minden jogai biztosít
tattak, a római katolikusokkal egyenlő jog és szabadság
adatott meg.
A protestantizmus ezentúl békésebb napokat élve
zett, legalább Németországban s csakhamar mindenütt
elterjedt, áldásaiban részesítvén az egész világot.
3 4 . A p ro te stá n s eg y h á z történ ete M a g y a r o r 
szágban .
I.
Az evangéliumi alapra visszafektetett krisztusi
^nyaszentegyház csakhamar elterjedt Svédországban, Dá
niában, Norvégiában, Hollandiában, Angolországban,
Amerikában és általában mindenütt, hol a tiszta evan
gélium hirdetése fogékony talajra talált. így el térj ed t az
magyar hazánkban is. Itt a római katholikus papság
mindent elkövetett, hogy a protestánsok Magyarország
ban kiirtassanak ; az országgyűlés 1525-ben meg is hozta
a kemény törvényt, hogy a protestánsok megégettesse
nek. Azonban daczára e kemény törvénynek, Magyaror
szágnak nagyobb fele a 16-ik század végén protestánssá
lett; a nemesek közül 1—2, a főnemesek közül csak 3
család volt még pápista, sőt Zápolya János király fia
nyilvánosan megtért az evangélikus egyházba.
A hitjavitás nevezetesebb terjesztői voltak hazánk
ban: Dévai Biró Mátyás, a magyar Luther, Erdős János,
Heltai Gáspár; a fórnak közül a Nádasdyak, Thurzók,
Balassák, Battyányak, Zrínyiek stb., kik a még most is
hires főiskolákat alapították meg Eperjesen, Pozsonyban^
Pápán, Debreczenben stb. A lelkészek közül igen sokan
írtak egyházi énekeket, imákat, prédikácziókat; a bibliát
magyar nyelvre fordította Károlyi Gáspár, gönczi pap,
ezt használjuk még ma is.
2., Miként Németországban, úgy hazánkban is I.
4*
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Ferdinánd és Miksa királyok uralkodása alatt a protes
tánsokat vallásuk miatt nem zaklatták, nem üldözték.
Annál inkább üldözte őket I. Rudolf, a jezsuiták neveltje ;
Barbiánó és Básta idegen vezérek vezetése alatt egész
hadseregek menesztettek a protestáns vallás elnyomá
sára. A szorongatott protestánsokat Bocskay István
erdélyi fejedelem vette pártfogásába, az idegen Barbiánót és Bástát az országból kiűzte és Rudolffal 1.606-ban
a bécsi békét megkötötte, mely az 1608-iki országgyűlé
sen törvénybe iktattatott s melynek értelmében a pro
testánsoknak vallásszabadsága Magyarországban bizto
síttatott.
Rudolf után II. Ferdinánd lépett a királyi székbe,,
ki még nagyobb ellensége volt a protestánsoknak, mint
elődje. Azonban ezek hatalmas pártfogóra találtak
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemben, ki Ferdinándot le
győzte s a nikolsburgi béke megkötésére kényszeritette
1619-ben. A békekötés daczára azonban igen nagy vesz
teségeket szenvedtek a protestánsok ; templomaikat, is
koláikat elszedték, lelkészeiket, tanítóikat elűzték s kényszeritették őket az evang. egyház elhagyására. Ehhez
járult, hogy Pázmán Péter, ki református szülőktől
származott, hitét megtagadta, vallását, egyházát elhagyta,
s ékes beszédeivel igen sokakat téritett vissza a pápista
egyházba. Működésének meg is lett az általa óhajtott ju
talma, mert a magyar római katholikus egyház prímásává
neveztetett ki, mely állásában különösen a főurak és ne
mesek közül igen sokakat téritett vissza a pápista hitre,
részint lángoló szónoklataival, részint Ígéretekkel, részint
adományokkal; sok főúri család ekkor lett gazdaggá,
mert protestáns hitét elhagyta.
II.
Ferdinánd király utóda III. Ferdinánd szintén ü
dözte a szegény, sokat hányatott evangéliumi keresztény
anyaszentegyházat, de Rákóczy György erdélyi fejedelem
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fegyvert fogván a protestánsok mellett, a királyt a linczi
béke megkötésére kéuyszeritette 1645-ben, mely 1647ben törvénybe iktat látott s mely a bécsi békét megerő
sítette; csakhogy 400 jogtalanul és erőszakkal elfoglalt
templom helyett csak 90-et adott vissza a protestánsok
nak.
Leggyászosabb korszakát élte magyarhoni protes
táns egyházunk I. Lipót király alatt. Ó is a jezsuiták
neveltje volt, kiknek akkor Magyarországban igen nagy
hatalmuk és befolyásuk volt, annyira, hogy nemcsak az
evangélikusokat akarták kiirtani, hanem még a nemzet
alkotmányát is eltöröltetni. Sokan a főurak közül össze
esküdtek a király ellen s ez összeesküvés igen jó ürügy
lett a protestánsok üldöztetésere. Az összeesküvés tagjai
ugyanis mind római katholikusok voltak, mégis miként
egykor Nero pogány császár a keresztényekre fogta
Róma városának felgyujtását, őket iszonyú kegyetlen
séggel üldözte, kínozta, kivégeztette ; a nem keresztény
érzületü jezsuiták a protestánsokra fogták az összeeskü
vés biinét s lett erre nagy hajsza, embervadászat. Szelepcsényi, a római katholikus egyháznak akkori prímása,
400 evangélikus lelkészt idéztetett a nagyszombati, —
majd a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé s ki sem
hallgatva őket, felségsértéssel, hazaárulással vádoltatva,
börtönbe hurczoltattak. Sokan meghaltak a kiállott kín
zások miatt, mások idegen országba, keresztényebb érzü
letü emberek közé mentek, a megmaradtak pedig, kik
hitükért és egyházukért állhatatosan állták ki a legna
gyobb szenvedéseket, mint közönséges gonosztevők olcsó
pénzen a nápolyi gályákra adattak el gályaraboknak.
Útközben többen meghaltak a nagy megaláztatástól s
kimondhatatlan kínzásoktól, egy megmenekült, a többi a
nápolyi evező csónakokhoz (gálya) lánczoltatva, nap he
vében, éjszaka hüsében, száraz kenyéren és sós tengeri
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vizen, pihenés és álom nélkül eveztek, eveztek rablánczcsörgés és korbácsütés között, ők, a krisztusi tiszta evan
géliumnak szerény, egyszerű, alázatos, de hivatásos hir
detői. Kilencz hónapig szenvedtek igy mint közönséges
gályarabok, mig Rujter hollandi tengernagy megszaba
dította őket kínos rabságukból. A megváltás pillanatában
egyik másik nagy örömében szörnyet halt, a megkínzott
élők külföldre menekültek, hol a legnagyobb szeretettel,,
tisztelettel fogadták őket, papi állásba helyezték, de ma
gyar hazáját egyik sem kívánta látni; nem is jött vissza
egy sem, hol oly keresztényteleniil bántak velők.
Ez alatt a lelkipásztoroktól oly kegyetlen módra
megfosztott evangélikus híveket csapatostul hajtották a
misére; templomaikat, iskoláikat elszedték, egyházi
vagyonukat elkobozták. Ez időben körülbelül hatvanezer
protestánst téritett ki maga Szelepcsényi prímás rövid
4 év alatt és pedig részint erőszakkal, részint Ígérettel
és csábítással, fenyegetéssel és kegyetlenséggel.
Ezen sikertől felbuzdulva, Eperjesen egy vértör
vényszéket állítottak fel, melynek Ítéletei alapján Karaffa,
a vérbiróság elnöke kegyetlenül kivégeztette hóhérpad
ján a vagyonosabb protestánsokat, kiknek csak az az egy
rovatott fel büniil, hogy nem'akarták a Krisztus igaz
evangéliumát, hi töket megtagadni.
Ily gyászos nevezetességű volt I. Lipót király ural
kodása a magyarhoni evangélikus egyházra nézve.
III. Károly király megengedte ugyan hogy 22 községben
(ezek voltak az artikuláris vagyis beczikkelyezett helyek)
a protestánsok istentiszteletet tarthatnak templomban,
de egyházukban a keresztelést, esketést, temetést csak a
római katholikus pap végezhette; a pápista ünnepeket
a protestánsoknak is meg kellett tartaniok, a körme
netekben részt kellett venniök, a szűz Mária és minden
szentekre esküdniük; a protestánsok áttérhettek a római
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katholikus hitre, de ezek nem térhetlek át az evangé
likus egyházba.
Mária Terézia alatt sem volt különb sorsuk az evan
gélikusoknak, Hivatalt nem kaptak, főiskolákat nem ala
píthattak; vegyes házasságból a gyermekeket mind a ró
mai katholikus egyházban kellett megkeresztelniük és a
római katholikus iskolába járatniok.
S igy valóban csoda és csak az isteni gondviselés
véghetetlen kegyelmi ténye, hogy a protestánsok végkép
ki nem pusztittattak magyar hazánkban.
A jólelkü és erélyes uralkodó, II. József, véget akart
vetni minden zaklatásnak az ő »türelmiparancsával*, mi
dőn 1781-ben kelt rendeletével megengedi az evangéli
kusoknak, hogy templomot és iskolát építhetnek, azon
ban torony és harang nélkül; lelkészt és tanítót választ
hatnak ; iskoláikat önállóan vezethetik; hivatalt visel
hetnek, birtokot szerezhetnek. Ellenben nem kell megtartaniok a pápista ünnepeket, sem Szűz Máriára és a
szentekre esküdniük.
Az evangélikus egyháznak csaknem minden jogát és
vallásszabadságát visszaadta az igazságos király, II. Lá
pot és pedig az 1790—91-iki 26. törvényczikk által; ez
protestáns egyházunknak sarkalatos törvénye és meg
szünteti az üldöztetést. Tökéletesbitette ezt az 1843-dik
évben tartott országgyűlés azzal, hogy kimondta, misze
rint vegyes párokat csak úgy mint a római katholikus
pap, az evangélikus lelkész is összeadhat végérvényesen.
Az 1848-ik évi törvényczikk teljes jogegyenlőséget és vi
szonosságot állapit meg a keresztény egyházakra nézve.
Az 1868. évi törvényczikk a kitérést teljesen szabadnak
nyilvánítja s kimondja, hogy a fiuk apjuk, a leáuyok any
juk vallását kövessék ; mindennemű téritvény törvényellenes és semmis; a keresztény egyházak a temetőt kö
zösen használhatják.
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Az 1891—93. években megtartott evangélikus zsi
nat meghatározta egyházunk alkotmányos törvényeit,
melyeket királyunk ő felsége, I. Ferencz József szentesí
tett.
Az 1894-ik évben kimond la az országgyűlés a pol
gári anyakönyvvezetést, a polgári házasságot, mi azért
nevezetes, mert a vegyes párok megegyezhetnek a házas
ságkötés előtt arra nézve, hogy gyermekeiket mind az
■evangélikus vallásban neveltetik.
Napjainkban a világi felügyelők és lelkészek azon
fáradoznak, hogy az 1848. évi 20. törvényczikk, mely a
bevett egyházakra nézve teljes jogegyenlőséget és viszo
nosságot állapit meg és a mely kimondja, hogy az egy
házak és iskolák szükségletei közálladalmi költségeken
fedeztessenek, most az 1848. évi törvények szentesítésének
50 éves jubileuma alkalmából életbe léptettessék.
Ha ezen törvényczikk valóban életbe lép, akkor
evangélikus keresztény anyaszentegyházunk is szebb
nyugalmasabb, boldogabb jövőnek néz elé. A mi hogy
úgy legyei) azt adja a minden kegyelemnek Istene !

HARMADI K

RÉSZ.

Egyház-alak.
35 . A z e g y liá z-a la k f o g a lm a .
Miután _megismertük azon alapot, melyen keresz
tény anyaszentegyházunk áll (I. rész) s látluk egyházunk
nak történeti fejlődését (II. rész), ismernünk kell még
azon alakot, azon formát, melyben az egyház külsőleg e
földön megjelen s feladatát teljesiti. Erről szól köny
vünknek III. része : az egyházalak.
3 6 . E g yh á zszerve ze t.
A mi magyarhoni ág. h. ev. anyaszentegyházunk
szervezetének alapja az egyházközség. A hol több család
együtt lakik, képezik az egyházközséget, melynek veze
tője az egyháztanács két elnöke: a világi felügyelő és a
helyi lelkész. A ki 6 hétig valamely egyházközség terü
letén lakik, ezen egyházközséghez tartozik, az egyház
közszükségleteinek fedezéséhez köteles hozzájárulni, és
igy az egyház által nyújtott jogokat is élvezheti. Több
egyházközség egy esperességet képez, melynek elnökei,
vezetői az esperességi felügyelő és az esperes, kivagy fő
esperes, vagy alesperes. Egy esperesség több körre, dekanátusra oszlik, melynek vezetője a körlelkész, dékán.
Több esperesség egy kerületet képez, melynek elnökei a
kerületi felügyelő és a püspök (azelőtt superintendens).
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A kerületek együtt képezik az egyetemes egyházat,
melynek elnökei az összes egyházközségek által válasz
tott egyetemes felügyelő és a hivatalra legidősebb
püspök.
Jelen időben 4 kerület van, u. m. a bányai, a dunáninneni, a dunántúli és a tiszai kerület; 5-ik volna az er
délyi szász kerület, de ez még nem csatlakozott a ma
gyarországi egyetemes egyházhoz.
Az egyházközség az ő ügyeit az egyházközségi köz
gyűlésen intézi el, az esperesség az esperességi köz
gyűlésen, a kerület a kerületi közgyűlésen és az egyete
mes egyház az egyetemes közgyűlésen ; mindezen köz
gyűlések egy évben legalább egyszer tartatnak meg.
Legfőbb törvényhozó hatalom a zsinat, mely azonban
ritkábban tartatik meg.
Ugyanilyen szervezettel bir ahelvét hitvallású vagy
református egyház is. Külföldön az evangélikus és a re
formátus egyházak egyesültek (unió), csak magyar ha
zánkban létezik külön váltau a két egyház a Protestan
tismus igen nagy kárára.
A római és görög katholikus egyház szervezete püs
pöki hierarchikus. Az egyházmegye élen a püspök áll,
kinek minden egyházközség, minden plébános, minden
egyháztag feltétlenül engedelmeskedni tartozik.
Ilyen szervezettel bir a görög keleti egyház is.
3 7 . E g y h á z i szem élyek,.

Evangélikus egyházunkban a lelkészek felavattatnak
lelkészi állásukra s midőn valamely egyházközségben a
hívek szabad tetszéséből megválasztatnak, hivatalukba
beiktattatnak az esperes, — vagy ennek megbízottja,
bármely más lelkész által. — Rangfokozat közöttök
nincs, mindnyájan egyenlők; az egyházi ügyek vezeté
sére mégis vannak körlelkészek, esperesek, püspökök.
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Semmiféle külső megkülönböztető jelt nem viselnek; a
polgári életben, hivatásuk komolyságához illően fekete
ruhát viselnek, az istentiszteletnél és más egyházi cselekvényekuél az egyszerű fekete Luther kabátot hasz
nálják a fehér táblácskával és pedig a püspök ep ugyr
mint a segédlelkész, a káplán. A hívektől magukat
meg nem különböztetik külsőleg sem, legfőlebb val
láserkölcsös erényes élet által igyekeznek híveiknek
példát mutatni. Kölonben helyes czimzésök ez : a segéd
lelkészek (káplánok) és rendes lelkészek tisztelendő
urak; a körlelkészek és esperesek nagytiszteletű urak;
a püspökök főtisztelendő urak.
Ugyanez áll a református egyházról, azzal a különb
séggel mégis, hogy a lelkészek úgynevezett palástot vi
selnek és a segédlelkészek és rendes lelkészek tiszteletes
uraknak, a püspökök pedig főtisztelelű uraknak czimeztetnek.
A római katholikus egyházban a lelkészek külön
rendet képeznek, úgynevezett kléiust, melyben kifejezést
nyer az alárendeltség (subordinatio), elleniéiben a hí
vekkel, a néppel (láosz); ezért külsőleg is megkülönböz
tetik magukat a többi halandó emberektől : külön papi
ruhában járnak, bajuszt és szakáit nem viselnek, házas
ságot nem kötnek. A papok között rangfokozat van : káp
lán, plébános, esperes, püspök, érsek, herczegprimás, bibornok s mindnyájuk felett áll a római pápa, mint leg
főbb urok és parancsolójuk. A papok ruházatban is ki
mutatják a rangfokozatot: a káplánok és plébánosok egy
szerű fekete reverendában (papi kábái) járnak, az espe
resek vörös övét viselnek, a püspökök színesen szegélye
zett püspöki reverendát és külön sapkát, a bibornokok
bibornoki kalapot és bíborvörös köntöst, a pápa fehér
selyem ruhában jár, fején a pápai hármas koronával. A
káplánok és plébánosok tisztelendő urak, a többiek fő
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tisztelendő urak; azonkivül a püspökök raéltóságos urak,
az érsekek kegyelmes urak, a bibornokok főmagasságu,
azaz eminens urak, a római pápa szentséges atya.
A görög katholikus egyházban a papok szintén kü
lön rendet képeznek, a Ínyektől magukat megkülönböz
tetik, rangfokozat közöttök is van, szakáit és bajuszt vi
selnek, házasodnak, de csak egyszer.
A görög keletieknél szintén meg van a rangfokozat,
külön rendet képeznek, de nem ismerik el a római pápát
az egyházfejéül; egyházi fejők az orosz egyházban a
czár, a román egyházban a metropolita, a szerb egyház
ban a patriarcha.
Legfőbb egyházi gyűlés a zsinat, melynek elnöke a
római katolikusoknál a pápa, az oroszoknál a czár, a
románoknál a metropolita, a szerbeknél a patriarcha.
A római katholikus, görög katholikus és görög ke
leti egyházban vannak ezen kívül szerzetesek is, vagy
barátok, kik a világtól visszavonultan zárdákban, kolos
torokban élnek; fejők a prior, a quardián, tartományi
főnök stb.; ezek között legnagyobb nevezetességre tettek
szert a jezsuiták, kiknek czélja: a római pápa világi ha
talmát visszahódítani, a protestantismust elnyomni,
miért is egyes, különösen protestáns országokból kitiltattak. E szerzetet a pápa 1774-ben eltörölte, de sajnos,
VII. Pius pápa megint visszaállította.
3 8 . E g y h á z i s z e r ta r tá s o k .

A mi evangélikus keresztény egyházunknak isten
tisztelete és minden egyházi cselekvénye (funkczió), a
mily egyszerű, oly megható.
Az istentisztelet központját az Isten igéjének hirde
tése képezi, vagyis a prédikáczió; kezdődik az istentisz
telet a hívek együttes énekével (egyházi ének); majd a
lelkész az oltár előtt imádkozik és az egyház által ren-
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delt szentirási helyet olvassa fel (vagy elénekeli) ; mire
a hívek újból együtl énekelnek ; erre a lelkész a szó
székre megy s felolvasván a prédikáczió alapigéit a
szentirásból, egyházi beszédet mond; ima, mi atyánk és
áldással véget ér az istentisztelet. Hogy pedig a liivek
megértsék az istentiszteletet és ez által valóban épülhes
senek is szívben, lélekben egyaránt, minden népnek,
nemzetnek anyauyelvén tartatik meg az istentisztelet
tehát magyar helyen magyarul, német községben néme
tül, tót községben tótul, fraucziákuál francziául, ango
loknál angolul stb.
Keresztelés, avatás, esketés, űrvacsoraosztás, konfir
málás, temetés a lehető legegyszerűbben végeztetik, min
den czeremónia nélkül, imával, beszéddel és Isten áldá
sának hirdetésével, egyik másik szertartásnál (temetés,
úrvacsoraosztás) énekkel is.
Az istentisztelet és egyházi cselekvények végzésének
helye a templom. A templom a többi épületek közül ki
magasló, tornyával ég felé mutató épület, egyszerű, min
den czifraság és pompa nélküli. A toronyban vannak a ha
rangok, melyek az élőket az Isten nevének imádására hí
vogatják, a holtakat pedig elsiratják ; a tornyon van a
kereszt mint a krisztusi egyház külső jelvénye, sok he
lyen gömb (Krisztus vallása az egész földgömbön elter
jedő) és csillag (a krisztusi tiszta evangélium fénycsil
laga). A templomban van: az egyszerű oltár, rajta 1—2
gyertya, virág, felette az oltárkép; aztán a szószék, ke
resztelő medencze, orgona, padok, csillár.
Az istentisztelet ideje a vasárnap és ünnepnapok.
Vasárnap egy évben ötvenkettő van, azonkívül csak ke
vés ünnepet tart egyházunk, azok is mind Jézus Krisztus
életéből vett eseményeknek emléknapjai. (Lásd 20. Az
Isten igéje.)
A református egyház istentiszteletéről és egyházi
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cselekvényeiről ugyanaz áll, mint az evangélikus egyhá
zéiról, csakhogy nincs oltár előtti része; temploma szin
tén egyszerű; toronyban harangok, a tornyon kakas
(éberség) vagy csillag; a templomban nem tűr meg ol
tárt, sem képet, sem gyertyát; ünnepe nem sok van.
A római-, görög- és görög keleti katholikusok isten
tiszteletei és egyházi cselekvényei sok szertartással tar
tatnak meg. Az istentisztelet központja a mise, vagyis
áldozat, midőn a lelkész a kenyeret és bort Krisztus tes
tévé és vérévé változtatja és a hívekért áldozza. A mise
sok czeremóniával megy végbe: füstölés, ruhaváltoztatás,
csengetés stb. Istentiszteleti nyelv a latin vagy görög,
melyet a hivek nem értenek, nem is épülhetnek valóban ;
a hivek együtt nem énekelnek, együtt nem imádkoznak s
igy nem is képeznek istentiszteleti gyülekezetei, melyet
egy szív , egy lélek, egy akarat hatna át. Prédikáczió nem
sok van, az is többnyire a jóságos cselekedetekről szól,
mint böjtölés, bucsujárás, alamizsnaosztogatás stb. Nagy
ünnepeken zenés-mise van.
A többi egyházi cselekvény is nagyon sok czeremó
niával van egybekötve és mind idegen nyelven (a római
katolikusoknál latinul); a görög keletieknél egy keresz
telés eltart egy óráig.
Istentiszteletük és egyházi csele kvényeik helye a
templom, lehetőleg pompás, fényes épület ; a toronyban
harangok, a tornyon kereszt; a templomban igen sok
oltár, fő- és mellékoltár, sok kép, sok gyertya, virág stb.
Istentiszteleti idejük a vasárnap és ünnepnapok;
igen sok ünnepük van, Máriára és Jézusra vonatkozók ;
a római katholikusok legfőbb ünnepe az űrnap, az ostya
(Jézus teste) feltalálásának ünnepe; különösen sok ün
nep van a görög keletieknél.

3 9 ., E g y h á z i vá la szta n o k .
Egyházi választanoknak nevezzük azon tanokat,
azon hiligazságokat és hitczikkeket, melyek az egyes ke
resztény egyházakat egymástól megkülönböztetik.
Ezek a következők :
1., Hitünk és vallásunk egyedüli Jcútforrása Istennek
igéje, mely a szentirásban foglaltatik. A törvény és Jézus
Krisztus evangéliuma képezi azou alapot, melyen ke
resztény anyaszentegyházunk áll. Erre az alapra vezette
vissza az egyházat Luther M. Ezzel szemben a római katholikus egyház azt tanítja, hogy a hitnek kúlforrása a
biblián kívül a hagyomány is, a pápák, a püspökök ren
deletéi, zsinati végzések stb. Az azonban ellenkezik Krisz
tus urunk tanításával, ki az isten igéjét tette a hit és élet
egyedüli kűtforrásává, a mint olvassuk Ján. 8. 31. »Ha ti
megmaradtok az én beszédemben, bizonyén tanitványim
lesztek.« A római katholikus egyház ép oly tekintélyűnek
tartja a hagyományt, mint a szentirásf, azért kell evan
gélikus egyházunknak hangsúlyoznia az alahi elvet: Isten
igéje, mely a szentirásban van, a hitnek és életnek egye
düli szabálya.
2.. Megigazulás.
Az evangélikus egyház tanítja, hogy az ember megigazul Isten kegyelméből, egyedül hit által, a Krisztus
érdeméért, a mint ezt olvassuk Róin. 3. 28. »Annak
okáért ezt mondjuk bizonyosképpen : Az ember megigazul hit által a törvénynek cselekedete nélkül.« — Ez az
evangélikus egyház anyagi elve.
Ezzel szemben a római kath. egyház azt tanítja,
hogy az ember jó cselekedetek által bűneit megváltani
és üdvösségét megnyerni tartozik. Ez téves tan, mert
»aszentirás a jó cselekedeteket mint az igaz hit próbáit
követeli. A hol igaz hit, ott jó cselekedetek is vaunak ;
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a hol rossz cselekedetek, ott a hit is csak képzeleti«
mondja Luther Márton.
3., Az egyház feje.
A keresztény aDyaszentegyháznak egyedüli feje azr
ki azt alapította, a Jézus Krisztus; rajta kivül az egy
házban más fő nincs. Efez. 1. 22. »És őt tette (t. i. a Krisz
tust) Isten az anyaszentegyház fejévé.«
A római kath. egyház szerint az egyháznak látha
tatlan feje ugyan a Krisztus, de látható feje a római pápa,
a ki tehát Krisztusnak helytartója a földön, Péter apos
tolnak az utódja. De Péter apostol sohasem volt Rómá
ban, a mint a római katholikus egyház tanítja, hogy 25
esztendeig lett volna római pápa; nem lehetett római
pápa, mert nem volt Rómában és igy a pápa sem utódja
Péter apostolnak. Különben Jézus Krisztus megmondd
nekünk : » A hol ketten vagy hárman együtt vannak az
én nevemben, én ott vagyok és én veletek maradok a világ
végéig.« (Máté 18. 20). — Krisztus urunk tehát minde
nütt velünk van és igy földi helytartóra szüksége nincs,
mint a hogy a mindenütt jelenvaló Istennek sincs
szüksége földi helytartóra. Jézus Krisztus mint Is
tennek fia sehol a szentirásban meg nem bízott egy földi
halandót, egy gyarló embert, hogy az ő helytartója le
gyen ; a mint Isten sem biz meg közülünk senkit,
hogy az ő földi helytartója legyen. Volt idő (15. század),
mikor egyszerre 3 pápa is volt és egyik a másikat kiát
kozta ; volt tehát egyszerre 3 helytartója is a Krisztusnak.
4. Szentségek.
Evangélikus keresztény anyaszentegyliázunk csak
két szentséget ismer és tanít, u. m. keresztség és úrva
csora.
A római kath. egyház hét szentséget tanít : kereszt
ség, bérmálás, gyónás, úrvacsora, házasság, papi rend,
utolsó kenet. A görög egyházuak is hét szentsége van.
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Szentség azonban csak az a szent szertartás lehet,
melyet Jézus rendelt s igy a szentirásban is bennfoglaltatik.
A bérmálás azért nem szentség, mert nem Jézus
rendelte ép úgy, mint a hogy a konfirmáczió sem szent
ség, a fülbegyónás 1215-ben rendeltetett el a pápa által ;
utolsó kenet, papi rend mind nincsen Jézus által elren
delve és a szentirásban semmi nyomuk: a házasság pe
dig már régen megvolt, a világ kezdete óta, Jézus Krisz
tus földi megjelenése előtt, tehát ez sem lehet szentség.
A szentségek hét számát 1439-ben erősítette meg a ró
mai pápa, tehát ember és nem Krisztus, következésképen
téves.
Mi a reformátusokkal együtt tudjuk, hogy Jézus csak
két szentséget rendelt el s azért mi csak kettőt ismerünk
és hiszünk: keresztség és úrvacsora. A keresztségre nézve
az evang. és a reform, egyház között eltérés nincs, csu
pán az úrvacsora szentségére nézve tanít mást az evang.
egyház, mást a református. Az evang. egyház azt tanítja,
hogy »az úrvacsora a mi Urunk Jézus Krisztusnak való
ságos teste és valóságos vére, a kenyér és bői; képében,
mely nekünk keresztényeknek ételül és italul maga a Krisz
tus által rendeltetett.c (Luther M. Kis Kátéja V. rész.); a
reformátusok szerint Jézusnak teste és vére csak szellemi
leg vétetik a hívóktól. Az evangélikusok, római és görög
katholikusok ostyát használnak, a reformátusok kovásztalan kenyeret; mind az ev. mind a ref. egyházak 2 szin
alatt osztják ki az úrvacsorát, tehát a híveknek a kenye
ret és a bort is nyújtják, a mint azt Jézus Krisztus elren
delte.
A rom. és görög katholikus egyházak tanítják, hogy
a kenyér és a bor csalt a papi áldás következtében változik
át Jézus valóságos testévé és vérévé, tehát a pap mint
egy maga teremti a Jézust és úgy okoskodik a róm. kath.
5
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egyház (a görög nem), hogy miután a testben vér is van,
tehát a hívektől elvonják a kelyhet; pedig Jézus Krisztus
megraondá: »igyatok ebből mindnyájan« (Máté 26—27),
a miből egészen világos, hogy ne csak a pap igyék a kehelyből, hanem a hívek is élvezzék azt.
5., Gyónás.
Mi egyedül Istennek gyónjuk meg bűneinket, mert
egyedül ő az, ki megbocsáthatja bűneinket.
A római katholikusoknál úgynevezett fülbegyónás
van, midőn a hivő a papnak fülébe sorolja el egyenként
bűneit, ki aztán fel is oldozza őt bűnei alól s bizonyos
jóságos cselekedetek (pl. ima, böjtölés) elvégzése fejében
meg is bocsátja azokat. Ép ez ellen kelt ki Luther Már
ton s bebizonyította 95 tantételében, hogy Jézus Krisztus
tanítása szerint, mely az evangéliumban foglaltatik,
egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket, a pap pedig
csak kihirdeti a hívek előtt Isten bűnbocsátó kegyelmét;
a mint az az evang. és reform, egyházban van.
6-, Házasság.
Az evang. egyház tanítása szerint a házasság nem
szentség, mert nem Jézus Krisztus rendelte és a papok
nak ép úgy szabad házasodniok, mint a többi embereknek,
a mint azt a szentirásban világosan olvassuk: »Szükség
azért a püspöknek (t. i. lelkésznek) feddhetetlennek lenni,
egy feleségű férfiúnak, ki az ő magzatait engedelemben
tartóztassa minden tisztességgel egybe«. (I. Tim. 3. 2. 4.)
Nem jó az embernek egyedül lenni (I. Móz 2. 18.)
A róm. kath. egyház a házasságot szentségnek ta
nítja, de csak a hívek számára: a papoknak megtiltja a
házasodási. A papnőtlenséget VII. Gergely pápa rendelte
el a 11-dik században, hogy a papi rendet ez által is
megkülönböztesse a népségtől és különállóvá tegye azt
egészen. (A 11-dik századig szabad volt a papoknak há-
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■zasodüiok; voltak római pápák, kik tisztességes, törvé
nyes házas életet éltek).
A görög kalholikns egyház megengedi papjainak a
házasságot, de csak egyszer nősülhetnek, pappá szenteltetés előtt.
■,
7., Jóságos cselekedetek.
a) Böjt.
Böjt s igy böjtölés egyházunkban sajátképi értelem
ben nincs. Mi hisszük és tanítjuk, hogy legszebb böjt szi
vünknek tisztasága, ennek megőrzése és ápolása, vallás
erkölcsös erényes élet, mértékletesség evésben és ivásban,
mulatozásban, pihenésben.
A róm. és görög kath. egyházban van böjt és ők azt
tanítják, hogy Istennek igen tetsző dolgot cselekesznek,
ha bizonyos napokon bizonyos ételektől tartózkodnak.
Ezt mi nem hisszük és nem is tanítjuk. A rét', egyház
sem tanítja.
b) Bucsujárás.
Bucsujárás egyházunkban nincs. Isten mindenütt
jelen van, bárhol imádkozunk hozzá, ő meghallgat min
ket. Máté 6. 6.
A római és görög katholikus egyházban a bucsujáró
helyek olyan helyek, a hol valamely szentnek földi ma
radványai, az úgynevezett ereklyék vannak; ide tódul
azért a nép bizonyos meghatározott napokon, hogy a
szentek segítségül hívása által Istennél közbenjárók le
gyenek testi lelki szükségleteik kielégítésére. A bucsujáró
helyeken levő ereklyéknek csodatevő erőt tulajdonítanak,
a mi ellenkezik Krisztus tanításával.
c) Szentekhez váló imádkozás.
Mi azt tanítjuk és hisszük, Krisztus tanítása szerint,
hogy szent, azaz bűn nélküli csak az Isten, az ő fia Jézus
Krisztus és a Szentlélek, vagyis a Szentháromság. Ember
5*
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bűn nélküli vagyis szent nem lehet s igy nem is kell
hozzá imádkozni. Isten pedig nem azért hallgat meg min
ket, mert talán a szertek közbenjárnak, hanem véghetetlen kegyelménél és atyai szeleteiénél fogva; közbenjáró
pedig csak egy van az Ur Jézus Krisztus. I. Tim. 2. 5.
»Egy az Isten, egy a Közbenjáró is Isten és emberek kö
zött a Jézus Krisztus.«
A római és görög katholikusok hiszik, hogy van
nak szentek, azaz bűn nélküli emberek, azéit ezekhez
mint Istennél közbenjárókhoz imádkoznak, tiszteletökre
templomokat építenek, ünnepeket tartanak, képeik, erek
lyéik előtt leborulnak stb. Ez ellenkezik Krisztus tanítá
sával, ki azt mondá: »Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki nem mehet az Atyához, hanem én általam«.
János ev. 14/6.
d) Maria imádása.
Mi Máriát tiszteletreméltó anyának ismerjük, ki
maga is vallásos kebel lévén, gyermekét szeretettel gon
dozta s anyai kötelességeit iránta a leghívebben teljesí
tette.
A római és görög katholikusok Máriát »Isten anyjá
nak« mondják, őt imádják s tiszteletére igen sok ünnepet
tartanak. Ezt sem Krisztus Urunk, sem az apostolok nem
tanították, nem tették.
8., Eskiivésröl.
Mi egyedül Istenre esküszünk, mert csupán ő min
dentudó és mindenható.
A római és görög katholikusok szűz Máriára és a szen
tekre is esküsznek, a mi pedig ellenkezik Krisztus Urunk
tanításával.
9., Utolsó dolgokról.
Az evang. egyház tanítása szerint a test és a lélek a
halálban egymástól szétvál; a test, mely porból vétetett,
ismét porrá lészen; a lélek, mely halhatatlan, felszáll a
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mennyei Atyához, a honnan vétetett és örökké él. Földi
életünk jutalma: mennyei örök boldogság, vagy bünte
tése: örök boldogtalanság és kárhozat. János ev. 5. 24.
»Bizony bizony mondom néktek : A ki az én beszédemet
hallgatja és hiszen annak, a ki engemet elbocsátott, örök
élete vagyon és a kárhozatra nem megyen, hanem áltálment a halálból az életre.«
A római kath. egyház tanítása szerint a lélek először
a purgatoriumba, a tisztitó tüzbe kerül, hol bűneitől
megtisztulva Istenhez jut; a tisztitó tiizből misék és kö
nyörgések által szabadul ki. — Ez is csak emberi talál
mány, nem Jézus tanítása, mert a szentirásban sehol
semmi nyoma.
40. H itv a llá s i ira to k .
A keresztény egyházak tanítása a hitvallási iratok
ban foglaltatik; a hitvallási iratok vagy általánosak,
melyeket az összes keresztény egyházak használnak, vagy
különösek, melyek egyes keresztény egyházak tanítását
foglalják magukban.
Általános hitvallási iratok : I., az apostoli hitvallás, a
legrégibb hitvallási ira t; 2., a niceai hitvallás 325-ből,
mely a szentháromság tanát tartalmazza; 3., az Athanasius-féle hitvallás a 333-ik évből, melynek főtartalma,
hogy a ki üdvözülni akar, annak tisztelnie kell az egysé
get a háromságban és a háromságot az egységben.
Ezen általános vagy egyetemes hitvallási iratok
úgy az evang. és reform. —, mint a római és görög kath.
egyházak tanítását tartalmazzák; vannak azonban az
evang. egyháznak különös hitvallási iratai is, melyek őt
a többi egyházaktól megkülönböztetik. Ezen különös hit
vallási iratok; I., a Melanchton Fülöp által szerkesztett
ágostai hitvallás (innen ágostai hitvallásnak), mely 28
czikkből áll ; az első 21 czikkben az igaz evangéliumi
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keresztény tan van megírva, a hét utolsó czikk azon
visszaélésekről szól, melyek az egyházba idő folyamán
becsúsztak s melyek a keresztény anyaszentegyházat
megrontották; 2., a hitvallás védelme, szintén Melanchton
Fülöp szerkesztésében 1530; 3 , Luther M. Icis és nagy
kátéja 1529; a kis káté a legismertebb hitvallási ir a t; 4.,
A schmalkaldi czikkek Luther M.-tól 1537., 5., az egyezségi
irat 1577. A reform, egyház hitvallási iratai: a helvét
hitvallás (innen helvét hitvallásuak), és a heidelbergi
káté.
Ezen hitvallási iratokban foglalt tanítást az evang.
egyház a szentirásból merítette s azért tanítása igaz
evangéliumi keresztény tanítás.
41. F elekezetek. L é ts z á m .
Mind az evang. és reform. —, mind a római és gö
rög katholikus egyházból időnként egyesek kiváltak, kik
a felekezetek (szekták) megalapítói. Ilyen felekezetek : a
baptisták, nazarénusok, quäkkerek, herrnhutiak ; a róm.
kath. egyház kisebb felekezetei: a görög egyesültek, a
jansenisták, a német katholikusok; azonkívül vannak az
unitáriusok, a sz. Tamás keresztények, egyesült örmé
nyek stb.
A föld összes lakosainak száma körülbelül 1440
millió; ebből pogány még ma is 850 millió; mohamedán
170 millió; zsidó 7 millió; a keresztények összes létszáma
400 millió és pedig evangélikus és református körülbelül
100 millió, róm. kath., görög kath. és görög keleti körül
belül 285 millió. Az evangélikusok száma Magyarország
ban 1 millió 130000. Mig a róm. kath. és görög kath.
egyházak híveinek száma csaknem 2000 év alatt 285
millióra emelkedett, protestáns egyházunknak 300 év
alatt csaknem 100 millió hive lett. János 10. 16. »És lé
szen egy akol és egy pásztor.«
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A protestáns egyháznak egyik gyönyörű, kiváló ér
deme, hogy vallásáért soha senkit nem zaklatott, nem
üldözött, daczára annak, hogy egyes országokban túl
nyomó a protestantismus, mint pl. Németországban
Angliában, Svéd-, Dánországokban ; a krisztusi szeretet^
üldözést nem ismer.
Vége.

