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2. Add, kegyesség ékesítse, 
Uram, ifjúságomat, 
Az vigasztalja s enyhítse 
Élemedett koromat. 
Tartsd tisztán bűntől lelkemet, 
Szenteld magadnak szivemet, 
Hogy téged híven féljen 
S tisztességedre éljen. 



Mindaz, a mi van (létezik), összevéve világnak vagy 
teremtésnek neveztetik. 

A világ vagy teremtés sok és különféle teremtmények-
ből áll. 

A teremtmények közt legkiválóbb az ember; mert nem-
csak egyenes és ügyes testtel bir, hanem okos és halhatatlan 
lélekkel is. 139. Zsolt. 14. 

Lelkével vizsgálhat minden dolgokat. Keresheti, meg-
ismerheti magát az istent is; mert az Isten maga is lélek 
(szellem). 1 Kor. 2, 10. Ján. 4, 24. 

Az Isten-ismeret, ha lelkünkben van, akkor Isten-tan 
a neve; ha pedig szivünkben, mint meggyőződés él, hitnek 
neveztetik. Ha e hit szavainkban, tetteinkben nyilvánul, 
vallásnak mondatik. 

A hitnek és vallásnak együttes nyilatkozata vallásos 
életet képez. Jak. 2, 14, 17. 

Mivel az emberek Istent nem egyformán ismerik ; azért 
a vallás is nem egy, de különféle. Annyiféle, a mennyiféle az 
Istenről való ismeret (Isten-tan) s kinek milyen a vallása, 
olyan az élete is. 

A főkülönbség mégis abban áll, hogy hány Istent és 
kit imádnak Isten gyanánt az emberek. 

Főbb vallások a zsidó, a pogány, a keresztyén és a 
mohamed vallás. 

l* 
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A zsidó vallás. 

A zsidó vallás a legelső, mely kezdettől fogva egy 
Istenről tanított. Az Istent azonban rettenetes zsarnoknak 
mondja, ki igazságosan áld, de kegyelmet nem ismerve, 
szigorúan büntet; az apák vétkeit a fiakban harmad- és 
negyedíziglen. Ezen szigorát csak áldozatok által lehet sze-
lídíteni. Különben szertartások által tisztelendő. Neve: Jehova, 
Elohim, Adonai, Zebaoth. Istentől való félelem miatt teszik 
a jót s mert Isten választott népének tartják magukat, a más 
vallások híveit goj-nak nevezik. Erkölcsi elvük: szemet 
szemért, fogat fogért. A túlvilági élet felől biztos hitük van ; 
de az -Ábrahám kebelé -ről szóló képzeletük mutatja, hogy 
érzékileg ábrázolják azt. (Farizeusok, sadduceusok, essenusok; 
orthodox, statusquo, neolog.) 

A zsidó vallás az ó-testamentomben (Thorach) és a tal-
mudban (vagyis az ó-testamentomnak rabbik által irt ma-
gyarázó könyvében) foglaltatik. Az ó-testamentomi könyvek 
kétfélék : kanonikus (szabályozó) és apokrifus (rejtett) könyvek. 

A kanonikus könyvek : 
1. történetiek, s ezek a következők: Mózes 5 könyve, 

Josue, Birák, Rúth könyvei, Sámuel 2, Királyok 2, Krónikák 
2 könyve, Ezdrás, Nehemiás és Eszter könyvei. 

2. oktató könyvek : Jób, Soltárok, Példabeszédek, Prédi-
kátor könyve s az Énekek éneke. 

3. jós könyvek : nagy próféták u. in. Esaiás, Jeremiás, 
Jeremiás siralmai, Ezékiel, Dániel könyvei és a kis prófétáké: 
Hozeás, Joel, Amos, Abdias Jónás, Mikeás, Nahum, Habakuk, 
Sofonias, Aggeus, Zakarias és Malakias. 

A történeti könyvek szólnak a világ teremtéséről, a zsidó nép 
történetéről, kezdve az első emberpár Ádám és Éva életével, a kiket 
Isten Édenkertbe helyezett volt, a melyben a természet minden javaival 
gondtalanul élhettek, csupán egytől tiltotta va!a el, attól, hogy a kert 
közepén álló fának gyümölcséből ne egyenek, mert úgymond, a mely 
napon abból esztek, halálnak halálával haltok meg. Azonban a kigyó 
csábításai folytán Éva kíváncsivá lőn a tiltott gyümölcs evésére s rá-
beszélte Ádámot, hogy a fának gyümölcsét megízleljék. Erre csakhamar 
megjelent Isten, ki elől elrejtőzének. De hasztalan ! Isten mind őket, 



mind pedig a kigyót megbünteté, megfosztván őket az Édenkert bol-
dogságától. A miből az a tanulság, hogy a kíváncsiság, a telhetetlen 
birvágy bűnre vezet, a bi'ín pedig mindig büntetést von maga után s 
hogy Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. 

Ádám és Éva gyermekei közül Káin és Ábel arról emlékezetesek, 
hogy Istennek áldozva, Ábel szerencsés volt az ő áldozatával Isten tet-
szését inkább megnyerni. Ezért Káin irigységre kelve, testvérét megölé, 
a miért aztán büntetésül bujdosnia kellett, nem találva nyugtot sehol. 

De Káin és ifjabb öcscsének Sethnek utódai is gonoszak és rossz 
erkölcsnek valának, annyira, hogy azt mondá Isten : bánom, hogy terem-
tettem az embert, s épen azért elhatározá az emberiséget elveszteni, 
özönvizet bocsátván arra, melyből csak az Istenfélő kegyes Noé és csa-
ládja lőn megmentve. (Bárka, galamb, szivárvány, Ararát, oltár, Példa-
beszédek 13, 21. Zsoltár 93, 2.) 

Noénak fiaitól, Sem-, Chám- és Jáfettől csakhamar ismét elszapo-
rodtak, de Bábel tornya épitése alkalmával szétszéledtek, miáltal külön-
féle nemzetek és nyelvek keletkeztek. Ezek többnyiré bálványimádásra 
vetemedtek, csupán Ábrahám volt az, a ki családjában az egyetlen egy 
és igaz Isten hitét megőrzé és fentartá. Ezért Isten Kánaánt tűzte ki 
lakóhelyéül, a hová midőn feleségével Sárával és testvérének fiával, 
Lóthtal eljutott, az egy Isten nevét hirdette. De csakhamar tapasztalta 
is Isten áldását ; mert nyájaik annyira elszaporodtak, hogy a pásztorok 
a legelő szűke miatt versengeni kezdettek. Ekkor igy szólt Ábrahám 
L ó t h h j z : kérlek, ne legyen versengés én közöttem és te közötted, vagy 
az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hisz atyafiak vagyunk ! 
Inkább váljunk el ! Ha te balra, én jobbra megyek, ha pedig te jobbra 
mégy, én balra térek. Lóth ezért Sodorna környékére vonult, hol a 
gonosz lakosok reá törtek, de Isten megmenté ; Sodomát és Oomorát 
pedig kénköves eső által elpusztitá. 

Ábrahám fia Izsák, a kinek Rebeka nevű feleségétől két fia szár-
mazott, Ezsau a vadász és Jákob a földmives. Ez az utóbbi bátyja ha-
ragja elől Mesopotániába Lábánhoz, anyja testvéréhez menekült, kinek 
két leányától Lea és Rácheltől 12 fia volt : Ruben, Simeon, Lévi, Juda, 
Izachor, Dán, Nafthali, Zebulon, Qád, Áser, József és Benjamin. E nagy 
családdal 20 év után gazdagon tért vissza hazájába, útközben Izrael 
nevet nyerve s bátyjával Ezsauval kibékülve. 

József az ő atyjának kiváló kedvencze volt s azért a többinél 
szebb ruhát is kapott. Ezért fivérei 'meggyűlölték s midőn egyszer 
kiment hozzájuk a mezőre, megfogták, köntösét levetették s beledobták 
egy gödörbe, később az arra menő izmaelita kereskedőknek eladták. 
A kereskedők Józsefet Egyptomba vivék s ott Putifár nevű királyi fő-
tisztnek adták el. De Isten nem hagyta el, mert az álmok megfejtésében 
kifejtett ügyessége folytán, néhány esztendő múlva a király kormányzó-
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iiak nevezte ki. Mint ilyen, hét bő termésű esztendőben annyi gabonát 
halmozott össze, hogy azt a reá következő hét Ínséges évben az ország 
népének osztotta. 

De nemcsak Egyptomban, hanem Kánaánban is nagy éhség ural-
kodott. Jákob értesülvén, hogy Egyptomban gabona bőven van, oda 
kiildé fiait gabonáért. József azonnal felismerte testvéreit, ők azonban 
őt nem, s csak midőn másodízben jöttek gabonáért s midőn meggyő-
ződött, hogy megbánták az iránta elkövetett méltatlanságot, akkor ismer-
tette meg magát előttük. Ezntán atyját is elhozatván, bemutatta őket a 
királynak, a ki Oosen tartományt jelölte ki nekik lakhelyül. Itt annyira 
elszaporodtak, hogy külön nemzetté alakulhattak. De éppen ezért József 
halála után félelmesekké váltak. Ez okból az elnyomatás embertelen 
módjai vétettek alkalmazásba ellenük. Mózes volt az, a ki Fáraónak 
ellenzése dacára Isten segedelmével kiszabaditá, átvezérelve őket a ten-
geren a pusztára, a hol 40 éven át nevelte őket, a Sinai hegyről Isten 
10 parancsát adván nekik hit- és életszabályozóul. 40 évi bujdosás 
után Jozsue vezette Kánaánba e népet, a hol a Mózes által kiadott 
törvények szerint birák igazgatták őket. Ezen idő az izraelitákra nem 
volt a legboldogabb, mert Kánaán földjét elfoglalt népek ellen változó 
szerencsével kellett harczolniok. Az első biró Otthoniéi, az utolsó Sámuel 
volt. A birák után következtek a királyok, a kik közül az első kettő 
Saul és Dávid, majd pedig Salamon valának. Ezek alatt épült a híres 
jeruzsálemi templom s a kik alatt a zsidóság dicsőségének tetőpontját 
érte el. 

E korból valók az ó-testamentom oktató könyvei. Képezik azokat 
Dávid Soltárai, Salamon példabeszédei, stb. mindannyi hittani igazsá-
gokat és vallásos tanulságokat foglalnak magukban. 

A jós könyvek is ekkor keletkeztek. Ugyanis a zsidók Salamon 
király halála után mindinkább a bálványimádásba visszasiilyedvén, a 
próféták felemelték intő, óvó, dorgáló majd vigasztaló szavukat ; de a 
népet a bűnbeeséstől nem tudták visszatartani, sem megakadályozni, 
hogy a zsidónemzet Juda és Izrael országára szakadjon s ezzel előkészí-
tette önromlását, mert Izrael országát az asszírok, Judaországát pedig, 
mely azután még 150 évig fönnállóit, a babylonok foglalták el, a jeru-
zsálemi szentélyt lerombolták s az egész népet Babylonba vitték fog-
ságba. E fogságból kiszabadultak, templomukat is fölépítették, sőt később 
országuk függetlenségét is kivívták, de csak rövid időre, mert az akko-
riban hatalmas Róma őket is meghódította, előbb nemzeti királyok, 
később római helytartók által igazgattatta. A királyok közül Heródes 
lett nevezetes azáltal, mert alatta született a próféták által megjövendölt 
Messiás, a Jézus Krisztus. 

De a zsidó-ország szomszédságában és azon túl, egy az okos 
emberhez méltatlan vallás keletkezett, az úgynevezeít 
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Pogány vallás. 
A pogány vallás oly téves hit nyilvánulása, a mely szerint 

némely többnyire vad népek — sok Istenekben hisznek s 
s Istenek gyanánt vagy teremtett dolgokat, vagy képzelt, kigon-
dolt lényeket s ezek képeit, szobrait (bálványait) imádják. 

Teremtett dolgok közül a babyloniak és egyptomiak a napot, 
holdat, csillagokat, tüzet, apist, ibist tartják isteneknek. Ke'pzelt, kigondolt 
lényeket és pedig isteneket és istennőket a régi rómaiak és görögök 
(Saturnus, Jupiter, Mars, Juno, Pallas, Vesta) ; a siriaiak Baalt és 
Molochot ; a perzsák Ormuzd-t és Arimant imádták. S mivel istenitisz-
teletüket isteneiknek szobrai iránt, áldozatok, tánc, ujjongás és más kül-
sőségek által tanúsították, az ily istenitisztelet bálványimádásnak nevez-
tetik. S a milyen e népeknek hite, olyan életük, erkölcsük is vad, durva, 
kegyetlen egészen az emberevésig. Bár van a jövő életről némi sejtel-
mük, de ez is érzéki és földi természetű. (Lethe, Cháron, Lélekván-
dorlás, Balzsamozás.) Bölcseik, tudósaik : Sokrates, Plato, Aristoteles, 
Cicero stb. beszédjeikben, tanításaikban már egy Istenről szóló eszmé-
ket emlegettek, fejtegettek ; nemzeteik épp ezért csakhamar keresztyé-
nekké lettek. Csupán Ázsiában, Afrikában stb. vannak pogány-vallások 
Brahma, Budha, Confuce stb. követői. Ezekhez Európából hittérők azon 
törekvéssel járnak, hogy őket a krisztusi hitnek megnyerjék. 

A keresztyén vallás. 
A keresztyén vallás : az élő, egy, igaz Istenben, mint 

közös mennyei Atyában vetett hit nyilvánulása. Alapitója 
Jézus Krisztus, a ki azt elsőbben maga hirdette, majd az 
általa kioktatott tanítványok (evangyelisták, apostolok) által hir-
detteté. Ily apostol számra nézve volt 12 nagy és 72 kisebb. 

A nagy apostolok nevei : Péter volt az első, kit követett 
András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás, Máté, Jakab, 
Simon, Taddeus és Júdás. így nevezi őket rendben a szentírás. 

Jézus tanának lényege öt részben a következő : 
1. Az Isten egy, 1 Kor. 8, 6. a ki független, Ap. csel. 

17, 24, 25. változhatatlan, Jak. 1, 17. örök, Sid. 1, 12. töké-
letes, Máté 5,48. nagy, 1 Tim. 6, 15. Jel. 19, 16. Máté 5, 35. 
Csel. 7, 49. Máté 6, 9. hatalmas, Sid. 10, 31. Csel. 12, 22. 
szent Jel. 15, 4. Róm. 9, 14. igazságos, Oalat. 6, 7, 8. leg-
bölcsebb, Róm. 11, 33. mindentudó, Zsid. 4, 13. Luk. 16, 
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15. Csel. 1, 24. Jel. 2, 23. mindenütt jelenlevő, Ap. Csel. 
71, 27. Jan. 4, 21. mindenható, Róm. 1, 36. Luk. 1, 37. 
lélek, Jan. 4, 24. s a világnak és nekünk gondviselő atyánk, 
Zsid. 3, 4. Róm. 4, 17. Sid. 11, 3. a ki éppen azért méltó, 
hogy iránta, még szerencsétlen körülmények között is tisz-
telettel, 1 Kor. 10, 31. szeretettel, Máté 22, 27. háládatos-
sággal, 1 Tess. 5, 18. s teljes bizodalommal viseltessünk, 
1 Pét. 3, 5, 6. Máté 6, 31. és 10, 30. tőle bűnösségünk érze-
tében, a javulás feltétele mellett, kegyelmet reméljünk, igy 
fohászkodván hozzá: Mi atyánk stb. Máté 6, 9. 

2. S mert Isten a mi atyánk, azért mi az ő gyermekei 
vagyunk, egymásnak pedig testvérei, a kik egymást jó cse-
lekedetekben nyilvánuló szeretettel tartozunk boldogítani, 
Máté 22, 23. 1 Jan. 4, 20. kiválólag háznépünket, 1 Tim. 
5, 8. hittestvéreinket, Gal. 6, 10. hazánkat, nemzetünket s 
annak felsőbbségét, Róm. 13, 1, 2. 1 Pét. 2, 7. sőt ellen-
ségeinket is, Máté 5, 44. Ügyelve egymás lelki, testi javára, 
Jakab 5, 19. Gal. 6, 1. 1 Tess. 5, 14. Máté 18, 7. Máté 
5, 16, 21. segitve, vigasztalva, sőt ha kell, életünket felál-
dozva felebarátainkért. 1 Ján. 3, 16. 

3. Jézus tanítása szerint, mi emberek, Isten képmására 
vagyunk teremtve, 1 Kor. 3. Jakab 3, 9. lelkünk halhatatlan, 
Cselek. 2, 37. Jan. 11, 25. célunk a tökéletesedés, Máté 
6, 48. éppen azért nem kell csupán kenyérrel táplálkoznunk, 
Máté 4, 4. Máté 15, 26. csupán a földiekkel, anyagiakkal 
gondolva, Máté 6, 19. s megfeledkezve magasabb szárma-
zásunkról. Fillpb. 3. 20. Éppen ezért önmagunk iránt is van-
nak kötelességeink; a legelső s mintegy a többinek kútfeje, 
hogy magunkat is tiszteljük 2 Kor. 7, 1. s erre önismeret, 
Máté 26, 41. Gal. 6, 4. önuralkodás, 1 Kor. 9, 27. Máté 
18, 9. önállóság, Máté 11, 7. értelemképzés, 1 Kor. 34, 20. 
igazság-szeretet, 2 Pet. 3, 17. időhasználás, Jan. 9, 4. mun-
kásság, Rom. 12, 11. élet-, vagyonbecsülés és szerzés, 1 Tim. 
6, 7, 17, 18. jó hírnevünk fenntartása 1 Kor. 9, 15. tiszta-
ság, feddhetlenség, Máté 5, 8. mértékletesség Luk. 21, 34. 
által törekedjünk. 
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4. Keresnünk kell azért mindenek felett Isten országát 
és annak igazságát Máté 6, 33. annál is inkább, mert van 
ezen élet után is élet, az örökkévalóság, Jan. 25, 28. Róm. 
4, 7, 2. Tim. 1, 10. Máté 10, 28. hol mindenki elveszi cse-
lekedeteinek méltó jutalmát Róm. 2, 6, 8. Jan. jel. 2, 10, 20. 

5. Hogy üdvünket biztosan eszközölhessük, e célból 
két kiváló üdveszközt rendelt Jézusunk. Az egyik a keresztség, 
mely által össze kell gyüjtetnünk, taníttatnunk és megkeresz-
teltetnünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. 
A másik az úrvacsora, mely Istenünkkel élő viszonyban, 
embertársainkkal testvéri közérzületben s Jézusunkkal foly-
tonos szellemi összeköttetésben tart. 

E főbb tételekből Jézus Krisztus tana egy csodás 
egészszé alakul, melyben a ki hisz s a szerint él, nem jár 
a hit tárgyaira nézve a sötétben, hanem élet-világossága 
lészen annak s igy a Jézus Krisztusban való hit által üdvözül. 

S mert Jézus ily tant hirdetett, azért mondhatá: én 
vagyok az út, igazság és az élet ; innen van az ő többféle 
neve : jó pásztor, főpap, király, világosság. 

Jézus tanítását nem foglalta tudományos rendszerbe, 
vagyis nem adta elő természetes egymásutánban ; hanem a 
tárgyakat a szerint választá, a mint azt az alkalom és a hall-
gatók felfogása s lelki szüksége hozta magával. 

Előadása, tanítási modora egyszerű, könnyen érthető, 
rövid mondatokban, hasonlatokban és példabeszédekben 
volt kifejezve. Nevezetesebb példabeszédei : a magvetőről 
Máté 13, 3 8, a kovászról 33, a tiszta búzáról és konkolyról 
24 30, a mustármagról 31—32, az elrejtett kincsről és a 
drága gyöngyről 44 46, a jó gazdáról 52, a gonosz szol-
gáról Máté 19, 21 35, a szőlő-munkásokról Máté 20, 1—15, 
az apa két fiáról Máté 21, 28 -32, az elveszett juhról 11 14, 
a királyi menyegzőről Máté 22, 1—7, a menyegzői öltö-
zetről 9—14. 

Tanítása azon könyvben foglaltatik, mely új testamen-
tomnak vagy új szövetségnek neveztetik s a mely az ő ha-
lála után az evangyelisták és apostolok által Íratott. 



10 

Felosztatik e szent könyv történeti, oktató és jós köny-
vekre. 

A történeti könyvek: Máté, Márk, Lukács, János evan-
gyeliomai és az apostolok cselekedetei. 

Oktató könyvek: Pál apostol nagyobb levelei, egy a 
Rómabeliekhez és kettő a Korintusbeliekhez irva; azután 
következnek magánhangzóik szerint: Oalatia, Efezus, Filippi, 
Kolossebeliekhez egy-egy és kettő a Tessalonikabeliekhez 
küldve; végre tanítványaihoz Timotheushoz 2, Titushoz 1 
és Filemonhoz 1 intézve és a zsidókhoz szóló levél. A többi 
apostolok levelei u. m. Jakab 1, Péter 2, János apóst. 3 és 
Júdás (Taddeus) levele. 

Jós könyvek: János jelenései. 
A történeti könyvek Jézus élete, tettei, tanairól és az apostoloknak 

az ev. terjesztése érdekében viselt dolgairól szólnak. E könyvek szerint 
Jézus élettörténete főbb vonásokban a következő : 

Jézus Krisztus született Augusztus római császár idejében, a mikor 
a zsidók királya Heródes volt. Augusztus császár népösszeirást rendelt 
el, mely célból köteles volt mindenki családi származása helyére menni, 
így mentek József és Mária nevííek is Bethlehembe, Dávid király csa-
ládjának városába, minthogy származásra nézve Dávid király családjából 
valók voltak. Bethlehembe érve, telve találták azt a mindenfelől, hasonló 
célból összesereglett néppel. Mivel rendes szállást már nem kaphattak, 
egy istálóba vonták meg magukat, a melynek jászolyában született a 
megváltó Jézus Krisztus. Születési helye felett égi fény támadt, a melyet 
a Bethlehem körül nyájaikat őrző pásztorok vettek észre, az alatt találták 
fel az Idvezitőt s tisztességet tevének neki. De e csillag vezérlete után 
napkeleten 3 bölcs is indult Jézus felkeresésére, Jeruzsálemen átutazván. 
Mikor megtudta Heródes, hogy Jeruzsálemben vannak, magához hivatá 
s kikérdezte őket útjok célja felől. A bölcsek azt mondák neki : láttuk 
az ő csillagát napkeleten s megyünk, hogy előtte leboruljunk. (A jó és 
okos emberek mindig örülnek a feltűnő igazi nagyságnak s csak a go-
noszok telnek el irigységgel s álnoksággal.) Heródes helyeselte a böl-
csek szándékát s felszólitá, hogy ha meglelik, visszafelé utaztukban 
szóljanak be s adják tudtára, hogy ő is elmenvén, tiszteleghessen neki. 
A bölcsek Bethlehemben feltalálván Jézust, szivből üdvözölték, hódolatuk 
jeléül adván neki aranyat, tömjént és mirhát. Azonban hazafelé utaz-
tukban nem tértek Jeruzsálembe. Tartottak attól, hogy Heródes hihetőleg 
félteni fogja Jézustól az ő földi királyságát s élete ellen fog törni. 
S gyanujok csakhamar megvalósult ; mert Heródes azt az iszonyú ren-
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deletet adta ki, hogy országában minden két éven alóli gyermeket ölje-
nek meg ; azt hivén, hogy ezek között Jézus is el fog veszni. De Isten 
mindig talál módot övéinek megszabadítására. Az ő angyala Józsefet 
álmában menekülésre inté, a ki családját késlekedés nélkül Egyptomba 
vitte, a hol azzal Heródes haláláig maradt. Ekkor visszatérve a 12 éves 
Jézussal, a legközelebbi húsvét-ünnep megszentelésére Jeruzsálembe 
mentek. Jézus a templomban az Írástudók közelébe iparkodott jutni, 
azokat figyelmesen hallgatta, sőt kérdéseket is intézett hozzájuk, hogy 
tanulhasson tőlük. E közben annyira elmerült, hogy észre sem vette 
szülei távozását. Ezek is csak az úton vették észre, hogy Jézus nincs 
velük. Rémülten siettek vissza keresésére s midőn a templomban meg-
találták, ekként szólitá meg édes any ja : F i a m ! miért cselekedtél így 
velünk ? ! íme én és a te atyád nagy bánattal kerestünk téged. Edes 
anyja e szavaira azt válaszolá Jézus : avagy nem tudjátok-é, hogy nekem 
azon dolgokkal kell foglalkoznom, a melyek az én mennyei atyámnak 
dolgai! (Tanulj Jézus e példájából s lelkesülj a mennyeiekért!) 12 éves 
korától 30 éves koráig mitsem tudunk felőle. 

30 éves korában hallván azt, hogy keresztelő János a 
pusztákon tanit s útját egyengeti a jövendő Messiásnak, 
hozzá ment, hogy tanításait hallgassa. Keresztelő János által 
magát meg is kereszteltette; miközben e mennyei szózat 
hallatszott : ez az én szerelmes fiam, kiben nekem kedvem 
telt. Keresztelő János csakhamar észrevette benne a meg-
jövendölt Messiást, mert azt mondá, hogy ő nem méltó 
neki még csak saruja sziját is megoldani. Midőn Jézus ke-
resztelő Jánostól megvált s haza indult, hogy tanítani kezd-
jen, viteték a lélektől a pusztába, hol, miután 40 napig éhe-
zett, az ördögtől megkísértetett, felszólittatván, hogy a követ 
kenyérré változtassa s hódoljon meg neki. Mindez alatt 
azonban nem kell érteni mást, mint azt, hogy Jézusban is 
jelentkeztek azon indulatok, melyek az embert a rosszra csá-
bítják s a melyek kivált a pálya kezdetén szokták az embert 
megrohanni, midőn majd a kenyérszerzés gondja, majd a 
hir, dicsőség s hatalom utáni vágy töltik el a kebelt. Ő 
azonban megtartá maga felett az önuralmat s hivatásától el 
nem térítteti magát ; de innentől Istentől való küldetéséhez 
képest, teljes buzgalommal hirdette az általunk ismert üdvö-
zítő tant, mire faluk és városok lakossága epedő vágygyal 
fordult feléje. De éppen ezért papjait elhagyta, ezek pedig 
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keresnek vala alkalmat stb. (Olvasandó és magyarázandó 
Máté evangyeliomának XXV., XXVI., XXVII-ik fejezete.) 

Húsvét ünnepe, vagyis feltámadása után 40 napon át 
tanítványaival lévén, ezen idő alatt oktatta őket apostoli 
hivatásukhoz még hiányzó legfőbb ismeretekre. Ezen oktatás 
közben gyakran szólt nekik végbúcsújáról, mely csakhamar 
bekövetkezett, mert felhők által menybe viteték, a minek 
emlékére ünnepeltetik az úgynevezett Áldozó csütörtök. Ez 
ünneptől 10-ik vagyis húsvéttól számítva 50-ik napon, a 
pünköst ünnepen, midőn a tanítványok Jeruzsálemben a 
zsidóktól való fé'tökben egy házban egybegyülekezve valá-
nak, megszállta őket a szentlélek (szellem), mely bátorságra 
lelkesítvén, Péter a pünkösdi ünnep alkalmából Jeruzsálem-
ben összesereglett s őket körülvett sokaságnak prédikálni 
kezdett, oly hatással s eredménynyel, hogy akkor rögtön 
3000-en keresztelkedtek meg Krisztus iránti hűségre. E 3000-en 
Jeruzsálem különböző vidékeire haza térvén, saját körükben 
apostolokként hirdették és terjesztették Krisztus tudományát. 
Ha valamiben felakadtak, ez esetben az apostolokhoz for-
dultak, akik aztán vagy személyesen jelentek meg közöttük 
vagy pedig leveleket írtak hozzájuk. 

Az új testamentom oktató könyveit az apostoloknak 
éppen ezen levelei képezik. Intézve voltak vagy egyes gyü-
lekezetekhez, vagy egyes nevezetesebb egyénekhez s általuk 
vagy hitbeli kérdésekre válasz, vagy egyházigazgatási és 
szervezési ügyben tanács és utasítás nyujtatik. 

A levelek tartalma az egyes részek (fejezetek) elején 
van feltüntetve. 

Mindeniknek jellemző vonása, Krisztus nevének, sze-
mélyének és érdemeinek dicsőítése s magasztalása. 

E levelek alapján lett alkotva az apostoli hitforma, 
vagyis az úgynevezett Hiszek-egy . 

Az apostolok eleinte többnyire maguk alapították és 
szervezték az egyházakat, azokban egész családokat keresz-
telve és tanítva ; majd presbytereket, püspököket, diakonokat 
és diakonistákat állítva. Később, midőn már oly sok helyen 
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mutatkoztak az egyházakká alakulni vágyó hivek, hogy 
azokhoz maguk nem mehettek, ezekhez saját tanítványaikat 
küldték, mint Timotheust, Titust és Filemont, a kiket később 
szintén levelekben utasításokkal láttak el, arra nézve, mint 
kell az egyházakat szervezni és igazgatni, hogy azokban 
mindenek ékesen és szép rendben legyenek. 

A legelső egyházak Jeruzsálemben, Cesareában, Antio-
chiában, Filippiben, Korint-, Efezus-, Kolosse-, Alexandria-
és Rómában keletkeztek. Az antiochiai egyház különösen 
arról nevezetes, hogy a keresztyén név legelőször ott volt 
használatba véve. Az első egyházak isteni tisztelete zsoltárok 
énekléséből, imádkozásból, az ó-testamentom egyes helyeinek 
és az apostolok leveleinek felolvasásából állott, s úrvacso-
rával, agapéval és a szegényeknek való adakozással vég-
ződött. 

Az új-testamentom prófétai része egy János jelenéseiről 
irott könyvből áll. Ebben ama küzdelmek és szenvedések 
jövendöltetnek meg, melyeket a keresztyéneknek kell visel-
niök az Ó-Jeruzsálem és az Ó-Babylon, vagyis a zsidók- és 
a pogányoktól ; de a melyek végre a keresztyénség — a 
bárány - diadalával fognak végződni. E jövendölést nem 
kell az ezután következő jövőre vonatkoztatni, mert az már 
mind beteljesedett. Beteljesedett, mert mihelyt a keresztyének 
magukat tisztább erkölcsök, erényes élet által elkülönítették ; 
mihelyt szombat helyett Krisztus feltámadásának emlékére 
a vasárnapot kezdték megünnepelni : a zsidók a keresztyé-
neket üldözni kezdték. Ez üldözések rriiatt a keresztyének 
az isteni tisztelet gyakorlására jónak látták az éjszakát hasz-
nálni fel s mivel ez alkalommal is az úrvacsorával éltek, a 
zsidók azt a két bűnt fogták rájok, hogy összeesküvést ter-
veznek a császár ellen és hogy emberhússal és vérrel táp-
lálkoznak. Ezen üldözés a zsidók részéről nem tartott soká, 
mert a felettük uralkodó római hatalom ellen, Oessius Florus 
helytartónak zsarnokoskodása miatt ők maguk lázadtak fel 
s mivel az ifjú Titus, akkori római vezér megnyug-
tató biztosításaira sem csendesedtek le, irtó háborút kezd-
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tek ellenük, mely a későbbi (Vespasian) császár alatt sem 
szűnt meg, sőt a zsidók kitartó ellentállása miatt a vég-
letekig folytattatott, úgy, hogy Jeruzsálemnek és hires templo-
mának földig való lerombolásával, a zsidók százezreinek 
elestével s az életben maradottaknak világszerte robbantá-
sával végződött, beteljesedvén Krisztus siralmas jóslata, 
hogy kő kövön nem marad benne, mivel nem tudta a dol-
gokat, melyek neki békességre válnának s mivel nem be-
csülte meg az úr látogatását. 

De csakhamar a pogányok is üldözni kezdték a ke-
resztyéneket s ezen üldözés századokon át tartott s legke-
gyetlenebb volt Néró császár alatt, a ki, hogy székhelyét, 
Rómát szebbre, fényesebbre építtesse, titkon felgyújtatta azt 
s a lakosok e miatt támadt haragját a keresztyének ellen 
fordította, rájuk fogván, hogy azok voltak a gyújtogatok. 
A kegyetlenségnek számtalan és borzasztó neme lett alkal-
mazásba véve ellenük. Pál apostol lefejeztetett, sokan szu-
rokkal leöntve, fáklyák módjára égettettek, vadállatok elé 
hányattak, keresztül fűrészeltettek, börtönökben halálra éhez-
tettek, máglyára vettettek stb. E kínokat a legtöbben rendit-
hetetlen hűséggel szenvedték el. Hősi szenvedésük a nézőket 
nem hogy elrettentette; de sőt ezreket annyira meghatott 
és megindított, hogy számosan éppen e halálig ragaszkodó 
hűség által Krisztus vallására tértek. A kik Krisztusért halált 
szenvedtek el, azokat vértanuknak (martyr) nevezték és sír-
jaikhoz buzdulni és imádkozni jártak. Ez a szentek imádá-
sának és a bucsujárásnak kezdete. 

Némelyek az üldözések elől az erdőkbe és a pusz-
tákra vonultak s így támadt a remeteség. Az egyes remeték 
később, hogy magukat védhessék, társulatokba állottak s falak-
kal vették magukat körül s ez a zárdai, szerzetes élet kezdete. 

A sok üldözés Nagy Konstantin császár alatt szűnt 
meg 324-ben, a ki fivére felett nyert győzedelme következ-
tében családjával a keresztyénségre tért, népét Krisztus val-
lására buzdította, a hivatalokba keresztyéneket alkalmazott, 
a főbb papoknak nagy birtokokat adott, a templomokat a 
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keresztyéneknek ajándékozta s a keresztyén vallást ural-
kodóvá tette. 

Az üldözések megszűnése, a béke, a jólét azonban 
nem vált javára és üdvére a keresztyén egyháznak, mert 
ekkor meg magában az egyházban keletkezett sok baj és 
viszály. Jézusnak egyszerűségében fenséges és igaz tana 
különfélekép ferdítve, a nép az egyház igazgatásából kizá-
ratott. Találkoztak ugyanis, kik Istenről és Krisztusról tév-
tanokat kezdtek hirdetni (gnosztikusok, manicheusok, aria-
nusok) s szakadást (szektákat) idéztek elő. A tévtanokat s 
azok hirdetőit az egyház, zsinatai által kárhoztatta ; de csak-
hamar rnaga kezdett tévtanokat alkotni, hirdetni és terjesz-
teni. Krisztus tanításával ily ellenkező tanok lettek a keresz-
tyén egyházban : a szentek imádása, az ereklyék tisztelete, 
bűnbocsánat árulása, tisztító tűz, Mária-ünnepek behozatala, 
búcsújárás, mise, öt uj szentség, papi nőtlenség, cifra szer-
tartások, latin nyelv használata az isteni tiszteletnél, a szent-
'rás olvasásának betiltása, úrvacsoránál a kehely megvonása. 
Történt pedig mindez kivált akkor, mikor a papok magukat 
a néptől (laikusoktól) elkülönítették s papi rendet alkottak; 
midőn maguk között is különbséget kezdtek tenni s majd 
metropoliták és gregariusok lettek, majd más magasabb 
rangfokozatokat és méltóságokat (prépostokat és püspökö-
ket) állítottak s azután ezek eléréseért versenyeztek, sőt ve-
szekedtek. Ily viszály (1054) különösen a római és konstanti-
nápolyi püspökök IX. Leo és Celuralius Mihály konstanti-
nápolyi patriarcha között tört ki, a kik közül az első magát 
pápának, a másik pedig patriarchának neveztette. E viszály-
kodás a keresztyén egyháznak eddigi egységét megtörte, s 
lett belőle római és görög egyház, a melyek az ez időben 
felmerült szentháromsági tanra s a húsvét ünneplésének 
idejére nézve is ellentétes vélemény által végleg elkülöní-
tették magukat. 

A görög egyház keletkezését, az araboknak vagyis 
mohamedánoknak (törököknek) Európába való özönlése kö-
vette. E néptörzs az úgynevezett mohamed vallást követi. 
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Mohamed vallás. 
Szerzője Mohamed, a ki Mekkában, Arábia városában 

született : kereskedői pályára adta magát s mint ilyen, nagy 
világot járt be. Utazása közben megismerkedett a zsidó és 
keresztyén vallással. Hazájába térve, egy gazdag özvegy nő 
kereskedésében üzletvezető, majd pedig annak férje lett. 
Házassága által gazdagsághoz jutván, kényelmesen élt, idejét 
az üzleti dolgokon kivül más foglalkozással is töltötte s egy 
új vallás megalkotásán gondolkodott, melyet az általa ismert 
vallásokból szerkesztett össze. Prófétának adta ki magát s 
állitá, hogy vele Isten Gábor angyal által beszélt s őt egy 
tökéletes vallásra oktatja. S mivel olykor szivgörcsökben 
szenvedett, ezen betegség jelentkezését ő lelki elragadtatás-
nak mondotta. Krisztust elismerte ugyan prófétának, de magát 
nagyobbnak tartotta. Egy Istenről tanított, kit Allahnak nevez 
és a róla szóló szent könyvet Koránnak; de a fatum, a 
vaksorsban való hitet is eltűrte. Az imádkozást Mekka felé 
fordulva rendelte végezni. Ünnepnapul a pénteki napot tűzte 
ki. Gyakori bőjtölés, naponként többszöri mosakodás és 
alamizsnaosztogatás szerinte vallási gyakorlatok. Hiveinek a 
sertéshusevést és a borivást megtiltotta. Midőn vallását 
szülővárosában hirdetni kezdte, honfitársai felzúdultak ellene 
s Medinába futott 622. évben Kr. u. E futástól (hedsra) 
számítják a mohamedánok éveiket. (Pók, félhold, mecset, 
próféta zászlója, koporsója, khalifa, mufti, gyaur, többnejűség). 
A jövő életre nézve tanította, hogy az érzéki élvek és gyö-
nyörök bőségében fog állani s ott mindenkinek annyi szol-
gája lesz, a mennyi ellenséget a Mohamed vallása érdekében 
vivott harcokban levág. 

Mohamed vallását a medinabeliek elfogadván, ezeknek 
közreműködésével a szomszéd községek lakosai is meg-
téríttettek, Mekka lakosait pedig, kik Mohamedet elűzték 
volt, erővel kényszeriték annak elfogadására. 
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A keresztyén-vallás. 
(Folytatás.) 

A mohamedánok tűzzel-vassal terjesztették vallásukat 
mindenfelé, Ázsia és Afrika lakói között is úgy, hogy e miatt 
sok virágzó keresztyén gyülekezet enyészett el, s maga Jeru-
zsálem és az egész szentföld is birtokukba került. Európába 
is betörtek, elfoglalták Spanyolországot; később Görögor-
szágot is megszállották egész Konstantinápolyig vonulva. 
Ennek lakói a veszedelem idején két pártra szakadtak ; az 
egyik, a már ekkor hatalmas római pápától kért segedelmet, 
ki ezt azonban azon feltétel mellett igérte adni, ha elismerik 
őt egyházuk fejéül. Mialatt ők az Ígéretet megtették, a se-
gítség feleslegessé vált, mert a törökök elfoglalták Konstanti-
nápolyt s azóta hatalmuk székhelye. A görög egyház egy 
része a pápa fenhatóságát elismerte s az úgynevezett görög 
egyesült egyházat képezi. 

Minthogy pedig a szentföldön, a Jézus sírját látogató 
keresztyének akadályozva és üldözve voltak a törökök által 
zarándoklásukban, az onnan hazatért egyik zarándokbarát 
Amiensi Péter, élénk szavakkal ecseteié Európa több orszá-
gaiban s a pápa előtt a zarándokló keresztyének keserű 
sorsát. E miatt II. Orbán pápa keresztes hadjáratot hirdetett 
a törökök ellen. E keresztes hadjárat 200 éven át tartott, 
Több király vett benne részt; többi közt II. Endre magyar 
király is. De bár egyidőre vissza is foglaltatott a szentföld, 
csakhamar újból a törökök kezébe került az. Öt millió em-
ber haszontalanul veszett e miatt oda. A hadjárat félben 
maradt, mert a bölcsen gondolkozók belátták, hogy Jézus-
nak inkább szellemét, tudományát kell birni, mintsem sirját. 

De a Krisztus szelleme is majdnem elenyészett, mert 
éppen a kiknek terjeszteni kellett volna, a pápák a krisztusi 
szeretet és alázatosság lelke helyett uralomra vágytak. Ural-
mukat nevelték a szerzetesek (benediktinusok, dominikánusok, 
franciskánusok, augustinusok). De előmozdította ezt a nép 
tudatlansága és a császárok, királyok versengése is. E miatt 
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oda fejlődött a pápák hatalma, hogy királyokat fosztottak 
meg a tróntól s királyokat neveztek ki. VII. Gergely pápá-
nak IV. Henrik császár bűnbánólag mezitláb hódolt meg. 
III. Ince pápa pedig éppen szolgáinak nevezte a királyokat. 

Minthogy pedig a pápák ily uralma és az egyházba 
beözönlő rossz szokások miatt, némely hívőkben elégedet-
lenség jelentkezett, az ilyeneket eretnekeknek nyilvánították 
s ellenük inquisitiot rendeltek. (Spanyol inquisitio, Torque-
mada). 

De az ily magas tetőpontra hágott pápai uralom csak-
hamar aláhanyatlott, mert a pápák gőgjét és kicsapongását 
végre mindenki megsokalta, maguk a fejedelmek is. így IV. 
Fülöp francia király VIII. Bonifacius pápát elfogatta s 
Avignon várába zárta. Ez a pápák 70 éves babyloni fog-
sága. E miatt még nagyobb zavar lett, mert ezután két, 
három pápa is volt, kik egymást kiátkozták. 

Az egyházba ekként beözönlött s a szent Írással ellen-
kező visszaélések ellen általános kezdett lenni a közhan-
gulat. Azok közül, a kik e visszaélések ellen felemelték sza-
vukat, nevezetesebbek: 

Vald Péter, lioni kereskedő Franciaországban. Ez a szentírást 
francia nyelvre fordította s azt a nép között kiosztotta ; a bérmálást, 
fülbe-gyónást és az utolsó kenetet szentségekül nem tekintette ; az esküt 
és fegjvervíip'ést a keresztyénséggel összeférhetetlennek tartotta; a 
processiokat és a cifra szertartásokat kárhoztatta. E tanítását Francia-
ország déli résiinek lakosai elfogadták. De III. Ince pápa keresztes 
hadat hirdetett ellenük 1184-ben, a mely számtalan ezret irtott ki közülük. 
A kik megmenekültek, azok Piémont szegény völgyeiben vonták meg 
magukat, hol még most is léteznek. 

Viklef János, egyetemi tanár Oxfordban, Angolországban kikelt 
1300-ban a szentek képei, az ereklyék tisztelete, a latin nyelv haszná-
lata, a sok ünnep, a mise, a szerzetesi élet ellen. A szentírást ő is le-
fordította. Halála után tanait a pápa átok alá vetette, csontjai pedig a 
kosztnici zsinat parancsára kiásattak s megégettettek. 

Húsz János a prágai egyetem tanára 1402-ben. Viklef iratai által 
felbuzdulva, barátjával, prágai Jeromossal a nép előtt, a szabad ég alatt 
tartott beszédeiben az istenitiszteletnél az anyanyelv használatát, az úr-
vacsoránál a kehelynek élvezését kivánta. Kimutatta, hogy Péter nem 
volt az egyház feje, hanem csak első apostola. Husz ezért az egyházból 
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kiközösittetett s a kosztnici zsinat elé idézve, Zsigmond császártól nyert 
mentelmi levéllel oda el is indult ; de dacára a császár szavának, bör-
tönbe vettetett, majd a székesegyházba vitetve, papi köntösétől meg-
fosztatott, ördögökkel festett papirsapka tétetett fejére, kehely adatott 
kezébe ; majd végre születése napján (1415. jul. 6.) máglyán megéget-
tetett. Ez utóbbi sors érte barátját Jeromost is. 

A hussiták azonban Husz halála után is ragaszkodtak az általa 
hirdetett tanhoz s Ziska és Prokop vezéreik alatt ellene álltak a kiirtá-
sukra küldött császári hadseregnek. Minthogy később taboritásokra és 
kelyhesekre szakadtak s az előbbiek holmi kedvezmények után meg-
hódoltak, sőt közös ügytársaik, a kelyhesek ellen fordultak ; igy lett vége 
Husz követőinek. A kik szétszéledtek, azok cseh- és morva-testvérek név 
alatt voltak soká ismeretesek. 

A mit ezen emiitett férfiaknak nem sikerült diadalra 
juttatni, t. i. a keresztyén egyház reformálását, azt hasonló 
tudományos készültséggel, hatalmas szónoklatával, bátor 
felléptével s a kedvező viszonyok közreműködésével kivitte: 

Luther Márton, a ki született 1483. nov. 10-én Szászországnak 
Eisleben nevű városában, hová anyja Mórából, a család tartózkodási 
helyéről vásárra ment, s kit, minthogy éppen Márton napja volt, Már-
tonnak kereszteltetett meg. 

De hogy nagy férfiúvá lett, az Isten után szülei gondos nevelé-
sének és saját szorgalmának tulajdonitható. Atyja, Luther János bányász, 
anyja Liendemann Margit Mórából Mansfeld városába mentek, hol tanít-
tatását a kellő időben kezdték meg. Mivel észlelték szép tehetségeit, 
elhatározták, hogy iskoláztatni fogják. 

1497-ben Magdeburgba, 1498-ban Eisenachba adták. Ez Utóbbi 
helyen, házról-házra való énekléssel kereste élelmét. Ily éneklés közben, 
Kotta Orsolya nevű özvegy asszony figyelmes lett iránta, házába fogadta 
s neveltette. 

1501-bell, 18 éves korában az erfurti egyetemre ment, hogy ott 
atyja óhajtása folytán ügyvédi pályára képezze magát ; de egy rend-
kivüli eset más pályára terelte. Ugyanis, amint egy izben Alexi9 nevű 
barátjával szünnapokra hazautazott, zivatar kerekedett fejük fölött, 
a melynek felhői közül egy villám lesujtá oldala mellett barátját. Ez 
annyira meghatotta, hogy benne Isten intését vélte látni arra nézve, 
miszerint a papi pályára adja magát, a melyhez különben is inkább 
érzett hajlamot magában. Erfurtban az Ágoston-rendi kolostorba ment 
s szerzetesnek állott be. Itt előbb mindenféle alsóbbrendű munkára 
alkalmazták s csak mikor a rend főnöke Staupitz János felismerte tehet-
ségeit, szorgalmát s kegyességét, lett azoktól felmentve. Idejét az imád-
kozáson kiviil, könyvek olvasásával töltötte. Ez időben akadt a könyv-

V 
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tárban egy porlepett és lánccal lekötött bibliára. Ezt olvasgatván, meg-
rendült lelke saját méltatlansága és az egyháznak helyzete felett, a melyet 
sokban ellentétesnek talált Krisztus tanával. 

1508-ban Wittembergában bölcs Frigyes szász választó fejedelem 
egyetemet alapított. Ezt kitűnő tanárokkal kívánta ellátni ; azért a theo-
logiai tanári kar magalakithatása végett Staupitzhoz fordult ajánlat 
végett. Staupitz rögtön Lutherre gondolt, a ki azonban csak nagy ne-
hezen vállalkozott erre. így, 25 éves korában nemcsak tanár, de egyházi 
szónok is lett. Mind az iskolában, mind pedig a templomban oly hatással 
működött, hogy seregesen jártak előadásaira. 

1510-ben Rómában is volt. 
1512-ben a theologia doktora lett. 
Ez időtájt X. Leo római pápa bűnbocsátó cédulákat 

rendelt árulni, azon ürügy alatt, hogy szent Péter temploma 
felépítésére sok pénz szükséges. E bűnbocsátó cédulákat 
Wittemberg környékén Tetzel János domonkosrendű szer-
zetes a leggyalázatosabb módon árulta. Piaci lármával ekként 
árulgatta céduláit : 

Ha pénzed e szekrényben peng, 
Lelked a menny felé leng. 

Luther vallásos lelke megbotránkozott ez üzérkedésen, 
szónokolni kezdett e visszaélés ellen, sőt 1517. okt. 31-én 
95 tételt szegezett a vártemplom ajtajára a bűnbocsánatról 
szóló tan ügyében, mindenkit arra hiva fel, hogy cáfolja 
meg azokat bárki is a szentírásból. (Ez a reformationak 
kezdőpontja.) Tetzel tapasztalván vásárja csökkenését, feladta 
Luthert a pápának, a ki azt Rómába idézte. A szász választó 
fejedelem azonban kieszközölte, hogy Luther Wittembergá-
ban vonassék kérdőre. E célból a pápa előbb Cajetán, majd 
Miltitz bíborost küldte ki kihallgatására. 

1520-ban a pápa Luthert az egyházból egy bullában 
kiátkozta, mit Luther december 10-én azzal viszonzott, hogy 
tanulói és a polgárság jelenlétében, a pápa kiátkozó levelét, 
a wittembergi elster-kapu előtt megégette. Ez oly határt 
idézett elő, mely egész Európát izgatottságba hozta. 

1521-ben Vorsnsba birodalmi gyűlés lett hirdetve, mely 
elé Luther is megidéztetett. Barátai nem akarták őt oda bo-
csátani, féltve őt Husz sorsától ; de ő nem riasztatta vissza 
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magát és ápr. elején V. Károly császár mentelmi levelével 
utazott oda tanulói és a hozzá csatlakozott polgárság kísé-
retében. A gyűlésen, midőn arra szólittatott fel, hogy taní-
tását vonja vissza s tagadja meg, ily értelmű feleletet adott : 
Ha csak a szentírásból vagy a józan észből vett indokokkal 
meg nem cáfoltatom tanaim alaptalanságáról, azokat addig 
vissza nem vonhatom, mert nem tanácsos az embernek meg-
győződése ellen cselekedni. Itt állok, másként, nem tehetek ! 
Isten engem úgy segéljen. 

Jóllehet, e bátor beszédével sokakat megnyert s ellen-
ségeit megingatta : a gyűlés országos átokkal sújtotta. 

E miatt Luther barátjai gondoskodtak, hogy ő Wartburg 
várában menhelyet találjon ; hol egy év alatt a biblia fordí-
tásával foglalkozott. E várat csak akkor hagyta el, mikor 
Wittenbergában és környékén a papok kíméletlen újitást 
vittek véghez a templomokban, a min a nép lelke felzúdult. 
Luther e zavart szónoklatával 8 nap alatt lecsendesité, azt 
mondva, hogy a képek s egyéb ékességek megmaradhatnak 
a templomokban, mint azok díszei, csak imádkozni nem kell 
azokhoz. Ez időtől fogva újból vitte papi hivatalát ; a bibliát 
1521-ben adta ki ; ezenfelül az egyházakat is látogatta; azokat 
az ev. szellemében rendezte, miközben a nép és a tanitók 
tudatlanságáról szerezvén sajnos meggyőződést, irta a nép 
számára kis kátéját, a tanitók számára pedig a nagy kátét. 

Hogy pedig a zárdai életet tényleg kárhoztassa (1525.), házasságra 
is lépett, nőiil vévén Bóra Katalin, apácát, a kivel oly szép családi életet 
alkotott, hogy nagy szerencséjének tartotta, a ki e család körében meg-
fordulhatott s meghatva volt annak láttára azon bérenc is, a ki Luther 
meggyilkolására volt felbérelve. 

Ugyancsak 1525-ben tört ki egy parasztlázadás, a mely a többi 
közt azért illette szomorúsággal Luther lelkét, mert a parasztok az evan-
gyelmi szabadságot félremagyarázták. De hogy e harc nagy mérveket 
nem öltött, az Luther fellépésének tulajdonitható, a ki egy dorgáló 
iratot bocsátott közre. 

Ugyancsak 1525-ben merült fel az úrvacsora feletti vita Luther 
és Zvingli között. Ez utóbbi 1484-ben született Vildhausban. Mindjárt 
lelkészkedésének első évében Einsiedelnbe hivatott meg lelkésznek, a h o l 
alkalma volt meggyőződni a reformatio szükségességéről. Minthogy 



22 

1518-ban, ott Samson Bernhardt nevű Ferenc-rendi szerzetes, niég 
Tetzelnél is szemtelenebb módon üzérkedett a bűnbocsátó cédulák áru-
lásával, Zvingli felemelte szavát ez ellen s miután 1523-ban Zürichbe 
ment papnak, a reformatiót ottani hivei egyetértésével megkezdte. El 
lett határozva, hogy a papok egyházi szónoklatuk alapjául a szent irást 
használják. Luther iratai olvasás végett ajánltattak s 1525-ben két szin 
alatt vevé már a nép az úrvacsorát ; de ebben eltérés merült fel, 
Lutherrel szemben 1529-ben (Marburg). Zvinglit a papok eretneknek 
nyilvánították, majd felbujtogatván a népet, harcot idéztek elő, melyben 
a róm. katholikusok ellen küzdve, Cappelnél Zvingli is elesett. Az ő 
művét folytatta és befejezte Kálvin genfi pap. 

1529-ik évben egy birodalmi határozat az ev. egyház terjedését 
azzal akarta megakadályozni, hogy több családnak nem szabad az ev. 
vallásra térni. Ez ellen a Speyer városában összegyűlt rendek közül az 
ev. vallásúak tiltakoztak, protestáltak. 

1530-ik évben Ágosta városában országgyűlés tartatván, erre a 
protestánsok benyújtották vallástételöket, mely Luther főmunkatársa, 
Melanchton által volt elkészítve. E vallástétel a gyűlés által elfogadtatott 
s megerősíttetett s ezzel az ev. egyháznak létjoga elismertetett. De 
dacára ennek, a béke nem volt őszinte. A katholikusok az úgynevezett 
ligát alapították, melylyel szemben a protestánsok is kénytelenek voltak 
szövetkezni, alkotván a schmalkaldi szövetséget, uniót. Hogy a protes-
tánsok üldözése megkezdessék, ezt az 1540-ben Loyola Ignác által ala-
pított Jezsuita-rend eszközlé, a mely feladatául tűzte volt ki a róm. kath. 
papság ügyét a hatalom legnagyobb polcára juttatni, azon jelszóval : a 
cél szentesíti az eszközöket. 

Luther azonban, bár látta a protestáns ügynek a liga általi meg-
támadtatását, annak gyászos végét nem érte meg, mert 1546. február 
18-án születéshelyén, Eislebenben meghalt s Wittembergben temettetett 
el. Hogy a protestánsokat ekkor végleges csapás nem érte, ez onnan 
eredt, hogy a katholikus fejedelmek a császárságért vetélkedvén, egymás 
ellen törtek s megköttetett 1553-ban az ágostai vallásbéke. De ez sem 
volt tartós, mert kitört a 30 éves háború, melyben a protestánsok 
vallásszabadságát s jogegyenlőségét állandólag biztosította. 

A reformatio hazánkba is hamar eljutott. Bizonysága 
ennek az, hogy Szakmáry György, esztergomi érsek, már 
1521-ben elrendelte az evangélikusok elleni prédikálást. De 
ezen rendelet nem volt képes annak gyors terjedését meg-
akadályozni, mert : | 

1. a magyar- és erdélyországi kereskedők Németor-
szágba járva, onnan Luther iratait behozták ; 
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2. a hussziták, kik hazánk felső részében megvonulva 
éltek, a reformatioban kedvelt tanaik legtöbbjére ráismertek ; 

3. a mohácsi szerencsétlen csatában számos püspök 
elesvén, a reformatiónak legfőbb akadályozói vesztek el. 

Hogy az ev. egyház hazánkban már II. Lajos király 
alatt tűnt fel, erre az 1525-ik évben hozott törvény enged 
következtetni, a mely azt elrendeli, hogy a Lutheránusok 
valahol csak találtatnak, megégettessenek. E törvény folytán 
lett egy budai könyvárus megégetve s Luther iratai, a hol 
csak összekobozhatók valának, a piacokon nyilvánosan meg-
égettettek. 

II. Lajos király halála után Zápolya János és I. Fer-
dinand versenyezvén a magyar királyság birása miatt, Zápolya, 
hogy a püspökök támogatását megnyerje, Nikolait, a libet-
bányai ev. papot Zólyomban, Gregori nevű tanitót pedig a 
dobronai vár alatt égetette meg. A másik versenytárs I. Fer-
dinand is szigorú akart lenni ; de midőn belátta, hogy a 
nagyban szaporodó evangélikusokban tekintélyes pártot ide-
genít el magától, szigorúságával felhagyott. A török pedig, 
ki már ekkor Budáig vonult, nem gondolt vele, ki milyen 
vallást követ, csak az adót fizesse. 

Ez időben (1538.) az.ev. egyház már annyira elterjedt, 
hogy csak egy kath. érsek és egy püspök volt, 1560-ban 
pedig 3 főúr kivételével a többi főúr és a nemesség nagy 
része az ev. valláshoz tartotta magát 

Az evangélikusok mindent elkövettek, hogy a kedvező 
állapotot biztosítsák. Iskolákat rendeztek és alapítottak, 
könyvnyomdákat állítottak, vallásos könyveket adtak ki, szó-
val a nép miveltségéről buzgón gondoskodtak. 

Midőn a katholikusok belátták, hogy az evangyelmiakat 
erővel és törvényekkel kiirtani nem lehet, Oláh Miklós, esz-
tergomi érsek 1561-ben jezsuitákat telepitett Nagy-Szom-
batba. S ezektől eredtek mindazon hosszú és nagy üldö-
zések, melyek később az ev. egyházat érték. 

Miksa császár alatt ez üldözések még nem vet-
ték kezdetïiket ; mert e fejedelem nem engedte magát a 
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jezsuitáktól befolyásolni. Alatta ev. egyházunk arany korát 
élte, 1000-nél több gyülekezetből állott. Sajnos, hogy éppen 
akkor merült fel az ág. és helv. hitv. egyház közötti súrló-
dás. A Kálvin irányú tant Dévay Mátyás hozta e tájt ha-
zánkba, ki előbb magyar Luthernek is neveztetett, később 
a helv. hitv. egyházak alapitója lett. Egy ideig békében élt 
a két egyház annyira, hogy közös templomokkal is birtak, 
1591-ben a csepregi zsinaton azonban éles ellentétbejöttek. 
E viszályt felhasználták a róm. katholikusok s a jezsuiták 
által nevelt Rudolf császár, nevelőinek oly hatalmat adott, 
hogy ezek az ev. egyház lelkészeit, tanítóit sok helyen el-
kergették. Ez üldözést Berbiánó segítette elő, kit a pápa 
küldött honunkba a törökök kiűzésére. 

Minthogy az evangélikusok hasztalan fordultak sérel-
meik orvoslása ügyében Rudolfhoz, mert ez maga elé sem 
bocsátá a küldötteket ; Bocskay István erdélyi fejedelemhez 
csatlakoztak, ki éppen akkor a császár ellen hadat viselt. 
Bocskay békére kényszerité a császárt, mely Bécsben 1606-ban 
megköttetett. Ebben ki lett fejezve, hogy a protestánsok 
szabadon gyakorolhatják vallásukat, azonban a katholikus 
vallás sérelme nélkül. Ezen bécsi békekötés folytán lett lehe-
tővé, hogy az ország nádorává lllésházy István protestáns 
főúr választatott s az ő korai halála után pedig Thurzó 
György szintén protestáns, a ki miután látta, hogy a kath. 
püspökök az evangyelmi egyházakat is látogatják, 1610-ben 
Zsolnára zsinatot hivatott össze, melyen a bécsi békekötés 
értelmében az első superintendensek választattak. 

II. Ferdinand (1610 1637.) egy Mária-kép előtt tér-
delve igérte meg, hogy az evangélikusokat minden módon 
irtani fogja; azért a kath. papok az ő uralkodása alatt sza-
badabban törtek a protestánsok ellen. S ebbeli szándékukat 
annál inkább érvényesíthették, mert sikerült nekik egy refor-
mátus embert Pázmán Pétert nyerni meg, a ki esztergomi 
érsekké emelkedvén fel, Thurzó nádor halála után sok fő-
urat ígéreteivel, irataival, fenyegetéseivel a róm. kath. egy-
házba téritett vissza s ily visszatérített főúr, Forgách Zsigmond, 
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lett nádorrá. A visszatérített főurak, be akarván tanúsítani, 
hogy őszinte meggyőződés téritette vissza; alattvalóikat 
szintén a róm. katli. vallásra kényszeritették. Ily helyzetben 
a protestánsok Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mellé állot-
tak, a ki már ekkor csaknem az egész országot elfoglalta 
s kényszerité a császárt a nikolsburgi békére 1621., mely 
által a protestáns vallás-szabadságot biztosító bécsi béke-
kötés törvényei megerősíttettek. 

III. Ferdinándtól (1637 1657.) hasztalan remélték a 
protestánsok sérelmeik orvoslását; mert éppen alatta 400 
templomuk lett tőlük elrabolva. E veszélyes helyzetben 
Rákóczy György erdélyi fejedelem az ő felkelésével jött 
segítségükre, s minthogy a svédek is Gusztáv Adolf alatt 
éppen akkor támogatták a német1 evangélikusokat, a császár 
kénytelen volt 1645-ben a linczi békét megkötni. A linczi 
békekötés második biztositéka vallásszabadságunknak, általa 
90 templom visszaadatása rendeltetett el s általán az evan-
gélikusoknak a császár haláláig tűrhető volt dolguk. 

De ő utána I. Leopold következett, kinek 48 évi ural-
kodása alatt a protestánsok a legborzasztóbb jKIdözéseknek 
voltak kitéve, úgy hogy az Isten kiváló gondviselésének 
tekinthető a protestáns vallás megmaradása. Az üldözésre a 
Vesselényi-féle összeesküvés szolgáltatott alkalmat (1667.), 
melyben jóllehet a főszereplők katholikusok voltak, a jezsuiták 
ennek okául mégis a protestánsokat vádolták. E miatt a 
király a protestánsok vallásszabadságát érvénytelennek nyil-
vánitá, a jezsuiták s ezek élén Szelepcsényi esztergomi érsek 
vakmerő üldözésre vetemedtek. Templomokat, iskolákat el-
szedtek, a lelkészeket s tanítókat kiüldözték, a népet kato-
naság által a katholikus templomokba hajtották s minden 
kényszert felhasználtak, hogy a katli. vallásra térítsék. 
Szelepcsényi Pozsonyba 333 ev. lelkészt és tanítót rendelt 
s ott őket összeesküvéssel, lázadással s a kath. vallás ellen 
való gúnyos magaviselettel vádolván, anélkül, hogy e vádakat 
bebizonyította volna, halálra ítélte őket; mely ítélet később 
királyi kegyelem folytán száműzetésre s hivatallemondásra 
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lett változtatva. Minthogy pedig erre rá nem állottak, miután 
előbb Lipótvárott, Komáromban börtönökben lettek sanyar-
gatva, a nápolyi gályákra vitettek, honnan csak Ruyter, hol-
landi tengerész tábornok által szabadittattak ki. Mig ezek 
egyházaiktól távol szenvedtek, bebizonyosodott az írás szava : 
megverem a pásztort s elszélednek a nyájnak juhai. 800 
templom vétetett el. Lelkészeink s tanítóink csak titkon tel-
jesítek tisztüket. Az elégedetlenség azonban folyton növe-
kedett, úgy hogy Thököly Imre 1678-ban fegyvert fogott, 
kihez csakhamar 20,000 ember csatlakozott s kényszerűé a 
császárt a soproni békére (1681.), mely kimondá: 1. hogy 
mindenki meggyőződése szerint tisztelheti Istenét, azonban 
a földesúri jogok sérelme nélkül ; 2. a számőzöttek hiva-
talaikat elfoglalhatják ; 3. az ev. templomok, ha még kath. 
szertartás szerint felszentelve nincsenek, visszaadatnak ; a 
mely megyékben minden templomaikat elvesztették, meglett 
engedve, hogy ott két-két templomot állithassanak (artiku-
laris). De nemsokára a Thököly-féle lázadás kipuhatolása 
rendeltetett el s azzal Karaffa bízatott meg, ki az eperjesi 
mészárszék eszközlője volt. Ezzel karöltve működött Kolonics 
esztergomi érsek, a kinek jelszava volt az országot sze-
génynyé és katholikussá tenni; a mivel előidézte a Rákóczy 
Ferenc felkelését. Ezen fejedelem, a merre ment, a protes-
tánsok templomait visszaadatta, vallásszabadságuk gyakor-
lását megengedte. 

III. Károly alatt a protestánsok üldöztetése nem szűnt 
meg, mert elrendelte, hogy az evangélikusok a processiókra 
járjanak, Máriára és minden szentekre esküdjenek, hogy a 
stólát a kath. papoknak fizessék. Az ev. egyházak száma 
alatta 250-re szállott. Emlékezetes az ő idejéből az, hogy az 
egyházak 4 superintendentiára lettek osztva, s hogy az 
egyház-felügyelői intézmény ekkor keletkezett. 

Mária Teréziától (1740 1780.) mint kirőlynőtől jobb 
sorsot reméltek; de csak 

II. József alatt következett be, ki a jezsuitákat az or-
szágból kitiltotta, a róm. katholikusok hataiinát a protes-
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tansokkal szemben korlátozta ; a protestánsokat a kath. eskü 
alól felmentette s a türelmi parancsot kiadta. 

De a vallásszabadságot csak 11. Leopold alatt érték el 
a protestánsok, az 1790—91. évi 26-ik törvénycikk által, 
a mely szerint 

1. a vallás szabad gyakorlása a protestánsoknak meg-
megengedtetik; templomok, tornyok, harangok, pap-, tanitó-
lakok, temetők birása biztosíttatott. 

2. A protestánsok kath. istenitiszteletre nem kényszeríthe-
tők, a kath. papoknak fizetendő stóla-fizetéstől felmentetnek. 

3. az ev. egyház a király felügyelete alá helyeztetik. 
4. az ev. hitre való áttérés megengedtetik. 
5. a kath. ünnepek megtartására csak az mondatik ki, 

hogy az evangélikusok zörgő munkától tartózkodjanak. 
6. felső és alsó iskolákat állithatnak, tanárokat, taní-

tókat szabadon választhatnak. 
7. a vegyes házasságokból, ha az apa kath., akkor 

minden gyermek kath., ha pedig ev. az apa, akkor csak a 
fi-gyermekek evangélikusok. 

Ferenc császár alatt csupán egyes hatóságok részéről 
történt jogsérelem. 

V. Ferdinand alatt nevezetes az 1844-iki és az 1848-iki 
törvény. Az első az áttérésre 4 heti időközt rendel a két-
szeri jelentkezésre. 

Az 1848-iki törvény a felekezet közötti viszonosságot 
mondta ki, melyet azonban az ostrom-állapot és a concor-
dátum teljesedésbe menni nem engedett; de az 1868-ik évi 

LIII-ik törvénycikk e viszonosságot s egyenlőséget 
részben életbe léptette, amennyiben a 

2. §. azt mondja: áttérni annak szabad, a ki életkora 
18. évét már betöltötte. 

3. §. Az áttérni kivánó illetékes papjának két izben, 
két-két közbejöttével, két tanú jelenlétében nyilatkoztatja ki 
áttérési szándékát. 

11. §. Vegyes házasságok bármelyik fél papja előtt 
érvényesen köthetők. 
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12. §. A vegyes házasságokból származó gyermekek 
közül a fiuk atyjuknak s a leányok anyjuknak vallását kö-
vetik. A téritvény (reversalis) érvénytelen. 

19. §. Egyik vallásfelekezetnek tagjai sem kötelezhetők 
arra, hogy más vallásfelekezetbeliek egyháza szertartásait és 
ünnepeit megtartsák. Vasárnap azonban minden nyilvános 
munka büntetendő. 

Ezen törvény 11. és 12. §-a az 1894. évi 32-iki törvény 
által módosíttatott, a mennyiben a házasság-kötésre nézve 
a polgári hatóság előtt kötendő házasságot mondta ki érvé-
nyesnek, meg nem tiltván, hogy a vegyes házasság bármely 
fél lelkésze részéről esketés által megerősíthető és megáld-
ható legyen. 

A vegyes vallású szülőktől származó gyermekekre 
nézve pedig kimondja, hogy azok vallása iránt a jegyesek 
házasságra lépésük előtt szabadon intézkedhetnek ; ezt nem 
téve maradt a 12. §. érvényben. 

Ugyanezen törvény rendeli, hogy az újszülöttek, vala-
mint a halálesetek is a polgári anyakönyvvezetőnél büntetés 
terhe alatt bejelentendők. 

A ker. egyháznak ezen főbb eseményekben elősorolt 
története, nem régen, azon újabb eseménynyel is szaporo-
dott, hogy a róm. kath. egyházból a hivek egyrésze kivált 
s ó-katholikus egyházat alkotott. Történt pedig ez azon ok 
miatt, hogy 1870-ik évben IX. Pius pápa, a vatikáni zsinat 
által csalhatatlannak jelentette ki magát. A csalhatatlanság 
ezen cikkének több németországi püspök ellent mondott, s 
velük egyszerre 50,000 tag lépett ki a róm. kath. egyházból. 
Ezen egyháznak jelenlegi püspöke Poroszországban Reinkens, 
ki az államtól 16,000 márka fizetést kap; egyháza pedig 
22,000 márkával segélyeztetik. Minthogy a kitérttekkel nem 
mindenütt adattak oda eddigi templomaik, ez idő szerint 
többnyire evangyelmi templomokban végzik istenitiszteletüket. 

Ezen ó-kath. egyház keletkezése legújabb bizonysága 
annak, hogy a róm. kath. egyház, valamint régente, úgy 
most is, a Krisztus tanításával ellentétes hitcikkek gyártása 
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miatt megszűnt valóságos egyetemes (kath.) egyház lenni, 
s igy az egyetemes (kath.) névhez elvesztette kizárólagos 
jogát. 

Az egyetemes (kath.) keresztyén anyaszentegyházat mi 
szerintünk az összes keresztyénség alkotja s igy e névhez 
jogosultsága van minden felekezetnek; ilyen felekezet: a róm. 
kath. egyház, az ágostai hitv. és helv. hitv. ev. egyházak és 
az unitárius egyház. 

Ezen egyházakra nézve áll az, a mit az ap. Róm. 12, 
5. versében mond, hogy sokan egy test vagyunk a Krisztus-
ban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. 

Nézzük egyenként, majd egymással szemben ! 

A róm. kath. egyház 
azért neveztetik az országos törvényekben is 1. rómainak, 
mivel fejéül, igazgatójául a római pápát tartja s mert az 
istenitiszteletnél és az egyházigazgatásnál a latin (római) 
nyelvet használja; de inkább szereti magát csupán 
2. katholikusnak, vagyis világraszóló, egyetemesnek, általá-
nosnak nevezni, mert azt tartja magáról, hogy ő az összes 
emberiség egyháza, vagyis, hogy mindenki az ő egyházába 
tartozik voltaképen ; s e képzelt jogát mindenkivel s minden 
más egyházzal szemben folyton hangoztatja is. 3. egyedül 
idvezitőnek, mivel szerinte csakis ő benne lehet üdvözölni ; 
holott egyedül üdvözítő vallás nincs, vagyis egy egyház sem 
mondhatja magáról, hogy az idvesség csakis benne talál-
ható fel; mert minden vallás idvezit, a ki annak tanait ma-
gára nézve megnyugtatóknak s lelkiismeretével megegye-
zőknek találja. Ap. Csel. 10, 34, 35. 

Minthogy pedig a róm. kath. egyház s kivált annak 
papjai a többi egyházaknak és tagjainak nem szokták meg-
adni az őket megillető cimet és nevet; ily esetben ez egyház 
pápistának nevezhető, mivel úgyis a pápák által alkotott 
tanok és intézkedéseknek hódol. 
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Az ó-katholikus egyház 
nem azért nevezi magát ó-nak, mintha keletkezésére a leg-
régibb lenne; de rrert hitvallására nézve azt mondja, hogy 
a régi, az első keresztyének hitcikkeihez, egyházi szokásai-
hoz kiván ragaszkodni. 

Egyházrendezetének főbb elvei szerint : 
1. A pápa csalhatatlanságát nem hiszi; egyháza fejének el nem 

ismeri ; saját püspöke kormányozza, de az egyházrendezési szabályok 
szerint. 

2. Egyházrendezetét zsinatja által alapitja meg vagy módosítja. 
Zsinatja az összes papságból, 1200 önálló egyháztagból áll. A laikusok 
tehát az egyházkormányzatban tevékeny részt vesznek. 

3. Hét szentséget nem tart. 
4. A bérmálást s papszentelést a püspök végzi ; ő helyezi el a 

papokat s gyakorolja azok felett a fegyelmet, egész a felfüggesztésig. 
5. Fülbegyónása nincs. 
6. A szentek érdemei másoknak nem használnak; a szentek tisz-

telete az ember üdvére semmi befolyással nincs. 
7. Az istenitisztelet a nép nyelvén végeztetik. Máriának sem szep-

lőtlen fogantatását, sem testi mennybemenetelét nem hiszi s csak halála 
napját ünnepli. 

8. A mise az egyházban nem folytonos ismétlése vagy megújítása 
az engesztelő áldozatnak. Áldozati jellege abban áll, hogy állandó emlé-
kezete fentartassék s jelenvalóvá tétessék Krisztus azon egy ténye, mely 
Zsid. 10, 12. szerint a megváltott emberiség üdvére folyton gyakorol-
tatik az égben ; de ez egyszersmind áldozati lakoma is, melyben az Úr 
testét és vérét élvező hivek közösségben élnek egymással. A misénél 
szabad imádkozni rokonokért, barátokért, főleg az egyház jótevőiért ; 
de a miséért a papoknak pénzt elfogadni nem szabad. 

9. Papjainak a nősülés meg van engedve. 
10. A szentírás egy fordítása sem bir oly tekintélylyel, mint az 

eredeti szöveg. A szentírásnak a nép nyelvén való olvasása nem 
tiltható el. 

A görög nem egyesült (görög keleti) egyház 
a róm. kath. egyházzal egyszerre keletkezett a IX. században s abban 
különbözik a rómaitól ; hogy a pápát egyháza fejének el nem ismeri ; 
hogy a szentháromságban a szentlelket csak az Atyától származtatja s 
nem egyszersmind a fiútól is ; hogy a húsvétot a zsidókkal együtt ün-
nepli ; istenitiszteletnél az anyanyelvet használja ; úrvacsoránál a kelyhet 
is élvezi ; a keresztségnél a gyermeket bemeriti ; a tisztító tüzet nem 
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hiszi ; faragott képeket nem túr ; a papoknak a házasságot megengedi ; 
különben ebben is van papi rend ; a szenteket, kivált Máriát nagy tisz-
teletben tartják ; böjtölnek, 7 szentséget hisznek, miséjük van, füstölés 
és zárdák náluk is láthatók. 

A görög egyesült (vagy görög nyugati) egyház 
azért neveztetik egyesültnek, mivel a róm. kath. egyházzal abban egyesült, 
1. hogy egyháza fejének a római pápát tekinti, 2. hogy a szenthárom-
ságban, a szentléleknek az atyától és fiútól való származását elfogadta ; 
egyebekben a görög nem egyesült egyházzal tart. 

Az evangyelmi keresztyén egyház 
az egyedüli, a mely magának az egyetemesség cimét tulaj-
doníthatná és pedig azért, mert névleg is, tényleg is 

1. evangyelmi, azaz: hittanaink csakis az evangyeliom-
ból vannak meritve s egyházigazgatásunk is az ev. főelvei-
ből indul ki. (Püspök, superintendens, inspector, presby-
terium stb.) 

2. protestáns, azaz : nemcsak a németországi evan-
gélikusok tiltakoztak 1529-ben Speyer városában azon vallás-
ügyi törvény ellen, mely meg akarta tiltani, hogy az evan-
gyelmi egyházba több családnak már áttérni nem szabad ; 
de mai napig is protestálunk mi is minden külbeavatkozás 
ellen, a mely akár a hiendőkre, akár a teendőkre nézve az 
evangyeliomon kívül, más idegen tant vagy egyházszerve-
zetet akarna önkényűleg ránkerőszakolni (1859. évi pátens, 
autonomia). Lelkiismereti szabadság a jelszavunk, azaz 
Krisztus példája szerint sem kényszert el nem fogadunk, 
sem nem használunk. 

3. ágostai hitvallású, vagyis azon hitvallást követi, 
mely 1530-ban Ágosta városában tartott országgyűlés elé 
a protestáns rendek által benyujtatván, sem több, sem ke-
vesebb hitcikket nem tartalmaz, csak a mennyi az evan-
gyeliomból kivonható s összefoglalható volt s a mennyi 
elegendő az üdvösségre. 

4. keresztyén vagyis krisztusi, mert Jézus tanítását és 
életpéldáját vallja és tekinti. 
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Minthogy pedig egyházunknak az egyetemes vagyis 
katholikus nevezetre nemcsak mint az összes keresztyénség 
egyik felekezetének van joga; de ezen most elősorolt indo-
koknál fogva különösen is; azért a mi egyházunknak teljes 
cime ez volna: Ágostai hitvallású evangyelmi protestáns 
katholikus keresztyén egyház. De mivel ez utóbbival kér-
kedni nem akarunk, a protestáns név pedig a helvét hit-
vallású testvér-egyházzal közös ; azért legjellemzőbb nevünk 
ez : Ágostai hitvallású evangyelmi keresztyén egyház, vagy 
legrövidebben evangyelmi egyház. 

Tudatlanságból vagy felekezeti gyűlöletből olykor, 
kivált a róm. kath. plébánosok lutheránusoknak is neveznek ; 
de nekünk önmagunkat nem kell ekként neveznünk; nem 
mintha szégyenlenők a Luther nevét, de mert vallásunk nem 
Luther, de Krisztus által alapíttatott s az evangyeliomban 
foglalt vallás. 

A mi evangyelmi és a róm. kath. egyház közötti 
különbségek. 

A mi ev. egyházunk különbözik a róm. kath. egyháztól 
1. A hit forrására nézve. Ev. egyházunk azt tartja, 

hogy hitünk forrása egyedül a szentírás, vagyis az ebben 
foglalt istenige. A szentírás alatt értjük mind az ó-, mind 
az új-testamentomot az apokryphus könyvek kivételével. 
Az ó-testamentom annyiban vétetik hitforrásul, a mennyiben 
ez is egy Istenről szól, az egy Istent hivő izrael nép tör-
ténetét tartalmazza, Jézus Krisztus annak sok helyeire hivat-
kozott s messiási jövetele meg volt jövendölve. Jan. 8, 31. 
Máté 15, 9. Jan. 5, 39. Apóst. csel. 4, 12. 1 Kor. 3, 11. 
Gal. 1, 6 9. 2. Tim. 4, 3. Ján. jel. 22, 18 -19 . 1 Kor. 2,5. 
A róm. kath. egyház pedig azt mondja, hogy az ő hitének 
forrása ugyan a szentírás is ; de ezen kivül a hagyományok 
(traditiók) is, vagyis az egyházi atyák állításai, elbeszélései; 
a pápák rendeletei ; a zsinatok végzései. Ezeken kivül az 
apokrifus könyveket is elismeri hitszabályozókul. Jan. 21, 25. 
2 Thess. 2, 15. 
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2. Az igcizulrís tanára nézve. Ev. egyházunk azt tartja, 
hogy egyedül a Jézus Krisztusban való hit által igazulhatunk 
meg s üdvözülhetünk, vagyis bűnbocsánatot nyerve, Istennel 
kiengesztelődhetünk. Róm. 3, 20. 23—28. Jan. 3, 16. 6, 40. 
Apóst. csel. 15, 11. 16, 31. Oal. 2, 16. 3, 26. 5, 6. Efez. 
2, 8, 9. Jak. 2, 17. Kol. 1, 10. A róm. kath. egyház pedig 
azt tanitja, hogy az ember jócselekedetek által igazulhat meg 
s üdvösségét ezek által nyerheti meg. Máté 7, 21. Róm. 2, 6. 
Oal. 6, 7. Tit. 2, 14. Efez. 2, 10. A jó cselekedetek alatt 
érti : az olvasó általi imádkozást, szentek imádását, szerzetesi 
életet, bőjtölést, kereszthányást, önsanyargatást, a szentek 
oltáraira való ajándékozást s áldozathozatalt. Máté 15, 9. 
Csel. 17, 25. Csel. 15, 10. 

3. Az egyház fejére nézve. Mi azt tartjuk, hogy egy-
házunk feje maga az Úr Jézus Krisztus, a ki minket az ő 
szellemével ma is oktat, igazgat, vezérel s kinek ebbeli ha-
tását, egyházunk egységében s bölcs vezérletében folyton 
érezzük és tapasztaljuk. Máté 18, 20. Efez. 1, 22. Zsid. 4, 14. 
A róm. kath. pedig azt tartják, hogy az ő egyházuk feje is 
a J. Kr., de — úgymond láthatatlan ; a látható pedig a 
római pápa, mint a ki Jézus Krisztusnak helytartója. E tant 
a következő szentírási helyek ferde magyarázatára épitik : 
Máté 16, 18, 18, 18. Luk. 10, 16. Jan. 21, 15. 

4. A szentekre nézve. Mi hisszük, hogy egyedül Isten 
a szent s emberek nem lehetnek azok, mivel közülük senki 
sincs hiba és gyarlóság nélkül. Róm. 3, 12. A róm. kath. 
egyház állitja, hogy emberek is lehetnek szentek, mivel 
némelyek több jót tettek, mint a mennyit tenni tartoztak. 
Ezen feles cselekedet az egyház kincse, melyet eloszthat 
azoknak, a kik a kellőnél kevesebb jót cselekedtek. Az ilye-
neket haláluk után szentekké nyilvánítja, ünnepeket rendez 
emléküknek, képeiket a templomba helyezi, azokhoz, mint 
közbenjárókhoz imádkozást rendel. De már embergyilkoso-
kat is avatott szentekké. Mindez ellenkezik a szentirással. 
Luk. 17, 10. 1 Tim. 2, 5. 3 Móz. 26, 2. Ezaiás 48, 1. 

5. Máriára nézve. Mi azt tartjuk, hogy Mária Jézus 
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Krisztusnak anyja s mint ilyennek emléke tiszteletre méltó, 
úgy mint más oly anyáé, a ki jámbor, kegyes s érdemes 
fiakat nevelt az emberiségnek. A r. k. egyház Máriát Isten 
anyján-nak nevezi, imádni rendeli s ünnepeket szentel neki. 

6. A szentségekre nézve. Egyházunk két szentséget 
ismer, mert Jézus csak kettőt rendelt s mert csak kettő bir 
a szentség kellékeivel, t. i. a keresztség és az úrvacsorája. 
A r. k. egyház hét szentséget tart s ezek: a keresztség, 
bérmálás, gyónás, (poenitentia-tartás) úrvacsora, házasság, 
papirend és utolsó kenet. 

7. A keresztségre nézve. A mi egyházunkban a kereszt-
ség akként történik, hogy erkölcsi tisztaság jelképeül, a sz. 
ige hirdetése közben viz öntetik a fejre s a keresztszülők 
a megkereszteltnek apostoli hitvallás szellemében való ne-
veltetésére köteleztetnek. Máté 28, 19. Márk 16, 16. Jan. 3, 5. 
A r. katholikusoknál oly szertartások között vitetik véghez, 
melyekről a szentírás mitsem tud; ilyenek: az újszülöttből 
füstölés általi ördögűzés ; olajkenet, hogy a kiűzött rossz 
lélek vissza ne térjen ; a szájnak megsózása, hogy a bűn 
meg ne rontsa ; egy fehér ing felöltése az erkölcsi tisztaság 
jelzésére. De mindezt Jézus Krisztus nem rendelte, s igy 
az felesleges. 

8. A bérmálásra nézve. E név nincs a szentírásban ; 
azért a mi egyházunkban ily szentség nem létezik. E helyett 
van az u. n. Confirmatio vagyis a keresztségnek ünnepélyes 
megerősítése, mely alkalommal a lelkész által oktatott 12 éves 
gyermekek nyilvános tanúságát adják a gyülekezet előtt hit-
beli ismereteiknek s meggyőződésük folytán, szabad akarattal 
megújítják a keresztségnél, a keresztszülők által nevükben 
tett abbeli ígéretüket, hogy az evangyelmi tudományhoz 
mindhalálig hivek lesznek s ebbeli ünnepélyes Ígéretük után 
az úrvacsorában, mint egyházunk második szentségében 
részesittetnek. A r. k. egyház egyik szentségül a bérmálást 
tartja, s azt csak a püspök végezheti. Ez abból áll, hogy 
a serdülő gyermekek a püspök közeledtére letérdelnek egy 
általuk választott keresztszülő tanúskodása mellett s a püs-
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pök mindegyiknek arcát ujjaival érinti s homlokát olajjal 
megkeni. Az elsőt azért teszi, hogy az ördögöt kiűzze, az 
utóbbit, hogy vissza ne térjen. Márk ö, 13. Apóst 8, 
14-17 . 6, 6. 

9. A gyónásra nézve. Mi nálunk a gyónás általános 
és nyilvános vagyis bűnbánat kíséretében, javulás Ígérete 
mellett bevalljuk vétkességünket s a pap ezek folytán hir-
deti Isten nevében a bűnbocsánatot. Luk. 15, 18. 18, 13. 
Jak. 5, 16. Ezaiás 44, 22. Mózes 14, 3. Solt. 19, 13. Róm. 
3, 12. A r. katholikusoknál részletes és titkos, fülbevaló 
gyónás van, vagyis a pap fülébe egyenkint számlálják elő 
vétkeiket s a beismert vétkekért azután büntetésül jó csele-
kedetek végzését szabva, ezek teljesítésének feltétele mellett 
oldozza fel a bűnöst. Alapul veszik a következő helyeket : 
Máté 16, 19. Jan. 20, 22. 

10. Az úrvacsorára nézve. Mi evangyelmiak az úr-
vacsorát két szín alatt vesszük; mert Idvezitőnk nemcsak 
azt mondja: vegyétek és egyétek«, hanem azt is: »vegyé-
tek és igyátok ;< s nem hisszük, hogy a kenyér és a bor 
lényege változnék, vagyis hogy a kenyér megszűnnék kenyér 
s a bor megszűnnék bor lenni. 1 Kor. 10, 16. 11, 26—28. 
1 Kor. 11, 22—29. Luk. 22, 14—20. A r. k. papok a laiku-
soknak (nem papoknak) a kelyhet nem nyújtják, azon ürügy 
alatt, hogy a hol test van, ott vér is van, s azt tartják, 
hogy a papi áldás következtében megszűnik a kenyér és 
bor kenyér és bor lenni, hanem a Krisztus valóságos 
testévé s valóságos vérévé változik, vagyis, hogy valóságos 
Krisztus teremtetik s azt úgy kell imádni, mint valóságos 
Krisztust. 

11. A misére nézve. Nekünk evangélikusoknak nincs 
misénk; mert ilyenről szó sincs a szentírásban s mi az úr-
vacsorát magunk üdvére s Jézus Krisztus halálának emlé-
kére élvezzük. A r. katholikusoknál az úrvacsora misére is 
átalakíttatott. A mise annyi mint áldozat, azaz: a kenyérből 
és borból a pap által teremtett Krisztus feláldoztatik napon-
ként az emberi bűnökért, különösen a megholtak váltságára 

3* 
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a tisztító tűzből. De az új testamentom sehol sem mondja, 
hogy a Krisztus a papoktól bármikor teremthető volna s 
hogy az feláldozható lehetne. Krisztus egyszer áldozta fel 
magát, mikor meghalt, s ez áldozat egyszer s mindenkorra, 
örökre elégséges. 

12. A házasságra nézve. A házasságról azt tartjuk, 
hogy az Isten rendelése ugyan, de nem szentség. Jézus, bár 
maga fontos hivatása miatt nem élt házasságban ; de nem 
tiltotta senkitől, tanítványaitól sem, sőt Péternek és más 
apostoloknak feleségeik voltak. Máté 5, 14. 1 Kor. 9, 5. A 
r. k. egyház a házasságot szentségnek s éppen azért fel-
bonthatlannak tartja s papjainak VII. pápa eltiltotta a nősü-
lést vagyis a házasság szentségében való részesülést. 

13. A papi rendre nézve. A mi ev. egyházunkban is 
van papi hivatal, a melyre sok évi célszerű tanulmányozás 
folytán készülnek, képesittetnek s a püspök által felavattat-
nak az arra külső és belső hivatással birók. De a felszen-
telés által nem szűnik meg nálunk a pap oly ember lenni, 
mint más. A r. k. egyház a papi rendet szentségnek tartja, 
vagyis, hogy a papok embernél feljebb valók s oly hata-
lommal birnak, miszerint bűnöket meg- vagy meg nem bo-
csáthatnak; hogy ők a hit urai s nem csupán tanitói ; hogy 
világi hatalom által el nem Ítélhetők s nősülniök nem szük-
séges ; s hogy mint Isten s ember közötti közbenjárók e 
rendből ki nem léphetnek s a világgal való érintkezés által 
magukat megszentségteleniteniök nem szabad. 

14. Utolsó kenetre nézve. Mi, a midőn éltünk végső 
órája közelget, többnyire Urunk szent vacsorájával élünk. 
S ez igen dicséretes szokás ! Mert jézus halálára emlékezve, 
megerősödünk halálos küzdelmeink türelmes elviselésére, a 
válás gondolatával kibékülünk s Isten iránt meglazult viszo-
nyunkat a töredelmesség által helyrehozzuk. De azért nem 
hisszük, hogy ezért valaki okvetlenül a mennybe, vagy e 
nélkül okvetlenül a kárhozatba jut; mert tudjuk, hogy a 
végső órában való megtérés nem mindig teljes értékű és 
hogy az élet, nem pedig a haláltól függ üdvünk vagy kár-
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hozatunk. A r. k. egyház halálos betegeinek az utolsó 
kenetet szolgáltatja, hogy a halál esetén az ördög rajtuk 
hatalmat ne vehessen s e tan mellett a megholt mégis a 
tisztító tűzbe kerül, hol a bűnöktől meg kell tisztulnia. 

15. A tisztító tűzre nézve. Mi evangy. hisszük, hogy 
amint lelkünk a testtől elválik, az mindjárt azon helyre 
jut, a melyre az Isten az ő igazsága vagy kegyelme által 
méltónak találja, tehát vagy az örök üdv, vagy az örök kár-
hozatba. — A r. k. azt hiszik, hogy van az ég és föld kö-
zött egy tisztító tűzhely, a hol a meghaltak lelkei a bűnök-
től megtisztíttatnak, de a honnan csak miseolvasás s aján-
dékok által szabadulhatnak ki. 

16. Az ördögűzésre nézve. A r. k. egyházban a keresz-
telésnél, a temetésnél, sőt néha némely betegségnél is ördög-
űzést gyakorolnak. Ez abban áll, hogy a gyermekeket a ke-
resztelésnél, a halottakat a temetésnél latin szavak hangoz-
tatása közben tömjénfüsttel megfüstölik. A mi egyházunkban 
ily szertartás nincs ; mert nem hisszük, hogy az ördög 
tömjénfüsttel elűzhető lenne s hogy a ma született ártatlan 
gyermekben ördög lakoznék. Máté 18, 4. 

17. A búcsújárásra nézve. Ev. egyházunkban nem ural-
kodik azon téves hit, hogy Isten bizonyos búcsújáró he-
lyeken kiválóbban jelentkeznék s azokon való imádása érvé-
nyesebb és üdvösebb lenne; mert titkos kamaránkba vo-
nulva, ájtatosabban imádható, mint a zajos búcsújáró he-
lyeken, a hová való utazás is sok időt igényel és több 
rosszat eszközöl, mint jót s minden hely szent, hol lélek-
ben s igazságban emelkedünk hozzá. Solt. 34, 19. 145, 18. 
Máté 6, 6. 18, 20. Jan. 4, 24. A r. k. búcsúkra járnak azon 
hitben, hogy ott a bűnbocsánat hathatósabb. 

18. A böjtre nézve. Ev. egyházunkban nem hirdettetik 
olyan böjt, mely bizonyos ételeket tiltana. Jézus nem ren-
delt böjtöt s bőjtölés által Isten nem is tisztelhető. Böjtöl-
hetünk azonban, ha azt betegség elhárítása céljából, cél-
szerűnek látjuk. Máté 9, 14. 15. Máté 5, 11. 1 Kor. 8, 8. 
1 Tim. 4, 8. Rom. 14, 17. Kolos 2, 16. A r. k. egyház a 
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böjtöt rendeli s azt iidveszközlőnek hirdeti ; ennélfogva bizo-
nyos meghatározott napokon tiltja a hús és zsíros étel evé-
sét s csak azokat menti fel a böjtöléstől, a kik a püspöktől 
engedélyt nyernek. 

19. Az istenitiszteleti nyelvre nézve. Mi azt tartjuk, 
hogy a "templomban az anyanyelv használandó ; mert csak 
úgy lehet üdveszközlő templomi foglalatosságunk, ha értjük 
az ének, igehirdetés és az ima tartalmát. 1 Kor. 14, 16 19. 
Kol. 3, 16. A r. k. egyházban az istenitisztelet gyakran egé-
szen, gyakran nagy részben a nép által nem érthető latin 
nyelven tartatik, a mennyiben a szentírási helyek ezen ol-
vastatnak s az oltári szertartás ezen végeztetik. 

20. Esküvésre nézve. Mi egyedül Istenre esküszünk, 
mert egyedül ő a mindentudó és mindenható, a ki képes 
megítélni esküvésünk valóságát s a szerint áldani vagy bün-
tetni. A r. k. esküsznek Máriára és minden szentekre is, 
a kik se nem láthatnak szivünk rejtekébe és se nem áld-
hatnak, se nem verhetnek. 

21. Az üdvözletre nézve. Mi evangélikusok szivünk 
jókivánataival üdvözöljük embertársainkat, mert ezt jézus is 
tette (Ján. 20, 19.), de e mellett Isten és Krisztus nevét nem 
hangoztatjuk minduntalan ; mert ezt ő sem tette s mind-
kettő csak a legnagyobb tisztelettel említendő. 2 Mózes 
20, 7. Filipp. 2, 10. A r. k. egyház megkívánja, hogy min-
den alkalommal dicsértessék a Jézus Krisztus- ! 

22. Más vallásbeliek iránti magatartásra nézve. Mi 
evangyelmiak a más valláson levőket nem kárhoztatjuk. 
Ebben is Jézus példáját követjük, a ki a kapernaumi száza-
dosnak, mint pogánynak kérését meghallgatta, szolgáját 
meggyógyítván Máté 8, 5 13. s aki a samaritanus könyö-
rületességét példakép állította fel. Ezen felül az ev. keresz-
tyén mások felett hívatlanul nem ítél, tudja Ap. Csel. 10, 
34. 35. Jan. 13, 35. Máté 22, 39. A r. k. hivatottaknak érzik 
magukat, saját hitnézetükre másokat kényszer által is térí-
teni s a más valláson levőket eretnekeknek tartják és üldö-
zik. A r. k. Ravaillac megölte IV. Henrik kiiaiyt, a ki ev. 
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alattvalóit az üldözés ellen védte, térdre esve dicsőité Istent, 
hogy ily kegyes tettet vihetett véghez. S a mint Párisban a 
Bertalan éjszakán 30,000 evangelikus irtózatosan lemészá-
roltatott, kora reggel meghúzattak a harangok s a r. katho-
likusok seregesen tódultak a templomba »Te Deum<-ot 
zengeni. A pápa pedig Rómában e feletti örömét ágyúdör-
dülettel nyilvánitá. 

Az evangyelmi református egyház 
velünk testvér-egyházat képez, amennyiben ez is egyedül a 
szentíráson alapszik, azaz: az evangyeliom szerint van refor-
málva és mert protestáns is, azaz : szintén tiltakozik ügyeibe 
való külbeavatkozás ellen ; csupán helvét hitvallása az, 
mely a miénktől némileg eltérő különbséget mutat. Hivei 
különböznek tőlünk eredetre, istenitiszteleti külsőségekre és 
két hitcikkre nézve: 

1. Eredetükre nézve a különbség az, hogy az ágostai 
hitvallású egyház Németországban, a Luther által kezdett 
reformatio következtében keletkezett ; a helvét hitvallású 
egyház pedig Svájcban vagyis Helvetiában, a Zvingli és 
Kálvin által eszközölt reformatio folytán. 

2. Istenitiszteleti külsőségeket tekintve, az ág. hitv. 
egyház azt tartja, hogy oly dolgok is megtűrhetők, me-
lyekről van ugyan szó a szentírásban, de határozottan meg-
rendelve nincsenek; hanerr, a vallásos érzelem ébresztése 
és ápolására szolgálnak, p. o. az orgona, zene, az ének ve-
zetésére; a képek, szobrok diszitményiil ; gyertyák az úr-
vacsora jelképezéseül ; oltár a szellemi áldozat jelvényeül. 
A helv. hitv. egyház mitsem akar a templomban megtűrni ; 
az újabbi időben azonban az orgonát befogadta s itt-ott 
csekélyebb diszitményeket sem kifogásol. 

3. A különbséget képező két hitcikk közül az egyik 
az úrvacsora, a másik a kegyelemválasztás vagy üdvözü-
lési tan. 

a) Az úrvacsoráról a mi ev. egyházunk azt tanítja, 
hogy e szentségben Krisztus teste és vére láthatatlanul 
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van jelen anélkül, hogy a bor és kenyér lényege -változnék. 
A helv. hitv. egyház tanítása szerint Krisztus teste és vére 
az úrvacsorában a hit- és lélekre van jelen s a kenyér és a 
bor Krisztus jelenlétének jelei (symbolumai). Mi az úrvacso-
ránál ostyát, a reformátusok közönséges kenyeret használnak. 

b) A kegyelemválasztási vagy üdvözülési tan a mi 
egyházunkban abban áll, hogy az Isten kegyelme és a Jézus-
ban való hit megigazít és üdvözit, Ján. 3, 16. a helvét hit-
vallás (IX. rész 2. §.) szerint, Isten némely embereket üd-
vösségre, másokat kárhozatra rendelt előre végzett határo-
zatánál fogva. S ez az úgynevezett elrendelés vagy praedes-
tinatió-féle tan. 

Unitárius vallás. 
Keletkezésére a Szentháromságról szóló tan szolgált 

alkalmul. Hivei magyar nyelven egységhivőknek nevezhetők. 
Már a reformatio idején kezdtek feltünedezni. Socinus Olasz-
honban, Servét Svájcban lépett fel e tannal ; de egyházat 
alkotni nem birtak. Később Blandrata György, Zápolya János 
magyar király udvari orvosa terjesztette az Isten egyszemé-
lyiségének eszméjét ; de csakhamar Dávid Ferenc lett annak 
valódi apostoli. Dávid a reformátiónak első éveiben Witten-
bergában is megfordult. Róm. kath. papi állását elhagyva, 
előbb a kolozsvári ev., majd unitárius pap lett s mint ilyen 
II. János király udvari főpapja lett. 

A piacon tartott egyik beszéde folytán egész Kolozsvár 
az unitárius hitre tért. Blandrata György, az orvos, meg-
irigyelvén Dávid Ferenc dicsőségét, a kath. érzelmű Báthory 
Kristóf fejedelemnél és mindenfelé azzal vádolta, hogy 
Krisztus imádását Isten egységével ellenkezőnek állítja. Dávid 
ellen azért perbefogatás lett elrendelve, fej- és jószágvesz-
tésre itélve, de mielőtt az ítélet rajta végrehajtatott volna, 
börtönében meghalt. 

Különbözik e vallásfelekezet a többi keresztyén fele-
kezetektől abban, hogy a szentháromságot el nem ismeri. 

A mi egyházunk a többi ker. felekezetekkel azt tartja, 
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hogy az Isten, a ki lényére egy, három személyben nyilvá-
nította magát és pedig: 

1. a maga isteni személyében, mint atya, mint teremtő; 
2. Krisztusban mint emberben, vagyis annak szemé-

lyében mint megváltó ; 
3. a Szentlélekben, vagyis a szent szellemben mint 

megszentelő. 
Hogy Isten a Krisztusban, mint emberben nyilvánul-

hatott, azt azért hisszük, a) mivel az Isten lélek, szelleme 
mindenütt jelenvaló, mindenható, b) mivel a szentírás Isten-
nek más emberekben való jelentkezéséről is világosan szól, 
midőn 1 Kor. 3, 16. azt mondja: avagy nem tudjátok-e, 
hogy ti a Szentlélek temploma vagytok s Isten lelke lakik 
bennetek ! c) jelentkezhetett Krisztusban annál inkább, mint-
hogy Krisztusnak Isten-ismertető tudománya s emberfeletti 
tettei erre hagynak következtetni. Mindezekből világos, hogy 
Krisztusban az Isten imádása nem ember-istenités. 

Mivel pedig az Isten lélek, tehát a Szentlélekben még 
inkább nyilvánulhatott s az jelentkezésének harmadik sze-
mélyéül tekinthető, a nélkül, hogy megszűnnék egy lenni 
s anélkül, hogy három volna. 

(Hogy a szellem lehet-e személy, arra válaszunk az, 
hogy igen ! mert ha Isten is (Ján. 4, 24.), lélek vagy szellem 
és személynek tekintetik, akkor hasonlólag a Szentlélek, a 
szent szellem is személynek veendő.) 

E tannal szemben az unitáriusok tagadják a szent-
háromságot, vagyis el nem ismerik, hogy Isten hármas sze-
mélyű volna. Ily tagadás mellett mégis azt állítják vallás-
tanukban, 

1. hogy hitvallásuk a »Hiszek egy«, a mi a többi fele-
kezeté is ; 

2. a keresztséget is úgy, mint a többi felekezet, az 
atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében végzik. 

S jóllehet Krisztust testvérüknek s valóságos ember-
nek mondják, állitva, hogy neki Istenséget nem tulajdoní-
tanak, mégis imádandónak tartják. De ez ekkor nem ember-
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istenités-e? Állítják továbbá, hogy Jézust annyival is inkább 
megilleti az isteni nevezet, mert ő igazán élt és munkált s 
oly dolgokat is mivelt, melyeket közönségesen evangeliumi 
csodáknak neveznek«. Továbbá Jézus isteni nevezetén kí-
vánják érteni, »az ő méltóságát és minden emberek feletti 
hatalmát«. (Lásd Ferencz József unitárius kátéját.) Végül 
azt is tanítják, hogy »egykor eljő a felhőkben ítélni«-. De 
mindez nem isteni tulajdon-e ? s igy nincs-e valóságos ellen-
mondás tanaikban ? 

Nazarénusok és baptisták. 
Ezen nevezetek alatt két felekezet igyekszik szervez-

kedni. A nazarénusok, nazareus zsidó szó után nevezik ma-
gukat, mi annyit jelent mint elkülönzött . Már IV. Móz. 
VI. részében van róluk emlités. A baptisták is idegen, görög 
nevet viselnek, mely annyit jelent, mint bemeritő«. Egy-
mástól csak abban különböznek, hogy mig a nazarénusok 
a keresztelés szentségét feleslegesnek tartják s nem gyako-
rolják (holott 1 Kor. 10, 12. Márk 10, 14.); addig a bap-
tisták a puszta vizbemeritést oly szükségesnek hangsú-
lyozzák, hogy anélkül az ember a kárhozat edénye ; pedig 
a kereszten Jézussal függő lator, pogány létére nem volt 
vallási szertartásból bemeritve s Jézus mégis üdvöt igért 
neki. A többi tanokra nézve egymással megegyeznek s e 
tanok részint állameilenesek, részint keresztyénellenesek. 

Államellenes tanaik : 
1. hogy a szentíráson s az ő vallásos könyveiken 

kívül minden más, akár egyházi, akár világi könyveket ol-
vasni kárhozatos. Ez ellenkezik a miveltséggel és Luk. 11,52, 
Példb. 20, 15. 1 Thess. 5, 24. 

2. hogy adót nem kell fizetni, holott Róm. 13, 1—7. 
3. hogy esküdni nem szabad, pedig Máté 26,63. Sid. 6,16. 
4. fegyvert használni nem keli, pedig nemcsak Máté 

26, 52. de Luk. 12, 36. is figyelemben tartandó. 
Keresztyénellenes tanaik : 
1. Hogy az úrvacsora szentségét mellőzik azon okon, 
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mert ők szenteknek tartják magukat s mint ilyeneknek nincs 
bűnbocsánatot eszközlő szentségre szükségük, holott Máté 
26, 20. Luk. 22, 19. (ördög pohár). 

2. Hogy bűn nélkül valóknak tartják magukat, holott 
1 Ján. 1. 8—10. 1 Királyok 8, 46. Solt. 51, 7. Solt. 143, 2. 
Példb. 24, 16. Pred. 7, 20. Gal. 3, 22. 2 Kor. 5. 21. Luk. 
5, 8. Job. 15, 14 16. hol akkor bennük az igazság?! 

3. Hogy ők szentek, a más vallásúak pedig ördögök, 
holott Máté 15, 19. Luk. 17, 20. 1 Jan. 4, 21. Máté 5, 22. 
hol van akkor a Jézus által hirdetett testvéri szeretet? 

4. Templom helyett inkább istállót használnak, hivat-
kozva Luk. 2, 7. holott helyezteté a jászolyba szavak után 
világosan oda van téve mivelhogy nem vala helyük a ven-
dégfogadó házban s hivatkozva 1 Kor. 3, 17. s éppen ezért 

kőkoporsónak , bálházának nevezik, holott Máté 26, 55. 
Luk. 1 Kir. 8, 18. 

5. Tiltják a borivást, holott 1 Tim. 5, 23. Jan. 2, 9. 
Úrvacsoránál maga Jézus használt bort. De kivántatik Filip. 
4, 4. 5. Róm. 13, 13. Efez. 5, 18. Pedig róluk nyilvánosan 
tudva van, hogy bort, sőt pálinkát titkon a dőzsölésig isznak. 

6. A házasságot nem tartják szent és állandó viszony-
nak, minthogy náluk esküvel nem köttetik meg, hanem csak 
kézadással, holott Sid. 8, 4. Efez. 5, 25. 

7. Hogy az igehirdetőket a) nem illeti meg a jutalom, 
hivatkozva Máté 10, 8. holott e versben a szentlélek aján-
dékairól van szó s holott meg van irva 1 Kor. 9, 13. Gal. 
5, 6. Rom. 25, 27., de papjaik azért a fizetést elfogadják; 
b) nem kell állandó helyüknek lenniök, mivel azt mondá 
Jézus: menjetek a széles világra , holott nincs is állandó 
helyük, mert meghívhatok s kinevezhetők. 

8. Egyházi adó nem fizetendő, de akkor hogyan tart-
ható fel az egyház, az iskola? 2 Kor. 7. és 9. rész. 

9. A káromlást megengedett dolognak tartják, mert az 
igazság kimondóra a 109. Zsoltárban foglalt átkot olvassák. 

10. Halottjaikat ki nem kisérik a rokonok, holott ezt 
Mária, Jézus anyja s annak rokonai tudvalevőleg megtették. 
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(Lásd bővebben: Margócsy: Prot. egyh. beszédt. V-ik 
kötetét.) 

* 

Mivel a keresztyén egyházat képező s előszámlált fele-
kezetek valamennyien az Úr Jézus Krisztust hirdetik üdvö-
zítőjüknek, megváltójuknak, életvezérüknek s evangéliomát 
hitük forrásának : ennélfogva e felekezeteknek a hitkülönbség 
mellett szeretetben, békességben kellene élniök. 

Azonban mi történt a múltban, beszéli, mint láttuk, a 
történelem s mily lábon áll ma, mutatja a jelen, a melyben 
még most is hallható a felekezeti ellenzékieskedés szava; 

1. hogy mi oldott kévék (dissolute scopae) vagyunk, 
azaz, hogy egyházaink egymással nem képeznek egységet. 
Válaszunk Lutherrel az legyen : hogy az egyház egysége 
nem abban áll, hogy benne a külsőségek, szertartások egy 
minta szerint vitessenek véghez ; a keresztyén egyház igazi 
egységére nézve elegendő, ha benne az evangyeliom a józan 
észszel egyezőleg hirdettetik s a szentségek az isteni ige 
rendelése szerint kiszolgáltatnak ; 

2. hogy egyházunk, vallásunk új. Erre a válasz : a mi 
vallásunk oly régi, mint a biblia. Luther nem tanított semmi 
újat, csak azt eszközölte, hogy a hit dolgában a bibliához 
térjen vissza a keresztyén egyház s ezt fejezi ki a reformatio 
szó is, a mi annyi, mint visszaalakítani, megújítani, eredeti 
állapotába visszahelyezni ; 

3. hogy vallásgyakorlatunk egyszerű. Válasz : az Isten 
lélekben és igazságban tisztelendő ; nem pompa és ragyogó 
fényben s nem gyermekes játékszerű szokások által. Az em-
berek által előállítható földi pompa úgyis semmi Istennek 
kibeszélhetetlen dicsőségéhez képest ; a többi szokás pedig 
nem méltó sem ő hozzá, sem az egyházhoz, melynek célja 
az Isten tisztelése. Ily gyermekes szokások a róm. kath. 
egyházban : az újszülöttre fehér ingecske öltetik a kereszt-
ségnél, hogy - úgymond ártatlan maradjon; szentelt 
vizzel való keresztvetés, hogy a tisztátalan lélek megrettenjen 
s kimenjen ; golyócskák szerint való imádkozás ; a feszü-
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letnek, az imakönyveknek s a szentek képeinek csókolga-
tása ; szent képekkel ellátott zászlók hordozása az utcákon 
a körmenetek alkalmával ; illatos füst gerjesztése ; cifra papi 
öltözetek ; menyezet alatti sétálás ; ministráló gyermekek ; 
gyertya-, barka-, buza-, szoba-, kalács- és sonka-szentelés ; 
karácsonyi jászoly szemléltetése, feltámadás jelenítése stb. ; 

4. hogy nem uralkodó vallás. Felelet: hazánkban 1848. 
óta nincs uralkodó vallás ; de ha azt akarja érteni valaki ez 
alatt, hogy nálunk az uralkodó a r. kath. vallást követi, az 
csak esetlegesség; más országokban pedig, u. m. Német-
országban, Angliában több császár és király az evangyelmi 
vallás hive. 

A róm. kath. egyháznak ezen uralmi és hatalmi vágya 
a többi egyházakkal szemben, a törvények által biztosított 
jogok sérelmével gyakoroltatik s mely az elkeresztelések, 
elbérmálás, elgyóntatás, áttérités, eltemetés által ez idő sze-
rint is eszközöltetik. E túlkapás megszüntetésére hozatott 
az elkeresztelési törvény, amely szerint azon lelkész, aki 
más egyházbeli egyént, annak 18 éves kora előtt átvesz, 
300 frtig terjedő birsággal és elzárással büntetendő. 

5. Hogy kétszinűek vagyunk. Válasz : mi nem vagyunk 
kétszinűek. Luther nagyon is határozott, őszinte, nyilt egyenes 
jellemű, rendithetetlen bátorságú férfiú volt minden fellépé-
sében, igy az úrvacsorai tan felfogására nézve is. Mi Jézus 
Krisztus rendelése szerint két szin alatt vesszük azt, a ki 
igy nem élvezi, pld. a pápista, az a kétszínű ; mert a Krisztus 
rendelésének csak az egyik felét tartja meg az Úrvacsorá-
nál, a rendelés másik részét megtagadja. Ez a semmiszinű-
ség a közéletben az úgynevezett pápista szin. - S ha kál-
vinista vetne szemünkre ily vádat, annak azzal adjuk vissza 
e nevet, hogy a helvét hitvallással szemben nem kálvinista, 
de Zwingliánus. A ki pedig se alatta, se felette kifeje-
zéssel élcelődik, annak azt mondjuk : ne ferdits ! A törté-
nelem igazolja, hogy Luther éppen annak ellenkezőjét állította. 

Az ily, akár komoly, akár tréfás kifejezésekre vonat-
kozólag azt mondja Krisztus mindnyájunkhoz: »arról is-
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mernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
a szeretet lelke lakik köztetek« (Ján. 13. r. 35. v.) és Pál 
apostol: »a kiben a Krisztus lelke nincsen, az nem övé 
(Rom. 8. r. 90.). 

Ima. 
(A konfirmatio oktatásánál s a konfirm. ünnepén.) 

Jóságos Istenünk! a mikor születénk 
Ártatlan hű szivet oltottál mi belénk 
S jó keresztszüleink a keresztség mellett 
Szentül megigérék nevünkben teneked, 
hogy Jézus példája és tanításihoz 
Hűk leszünk halálig, az élet bármit hoz. 
Oh de a midőn most vissza-vissza nézünk 
Látjuk, hogy mennyi sok a mi hibánk s vétkünk ! 
A szent Ígérethez hűtlenek maradánk 
S kegyelmedre méltók nem vagyunk szent Atyánk ! 
De ne nézd, ne büntesd gyengeségeinket, 
Gyermeki gyarlóság vitt azokra minket, 
Nézd inkább sziveink őszinte bánatát, 
A mely kegyelemért esd jelenleg hozzád, 
ígérjük ezentúl, hogy hívebbek leszünk, 
Hogy a jézusi hit leend szövétnekünk, 
A mely szerint fogjuk intézni éltünket 
És dicsőíteni téged teremtőnket. 
Erősíts magad is e feltételünkben, 
Te légy erős Atyánk ! erőtlenségünkben 

Amen. 

Bocsánat kérés. 
Kedves szüleim ! Szeretett testvéreim ! 

Én a mai szent napon az úrvacsora élvezéséhez ké-
szülök. Hogy annak méltó vendége lehessek; jól tudom, 
hogy e tekintetben bűntől tiszta szivre van szükségem. 
Bocsássátok meg azért elkövetett vétkeimet, melyekkel meg-
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bántottalak, hogy Isten is megbocsáthassa azokat nekem. 
Ígérem, hogy ezentúl, a bűntől s általán az olyan élettől 
óvakodni fogok, melylyel titeket megszomoritanálak. Fogad-
jatok kegyetekbe ! ! 

Bocsánatkérő levél a távollevő édes- vagy 
keresztszülőkhöz. 

A jövő Áldozó-csütörtök ünnepén, mely a folyó évben 
május . . -ikára esik, az N. N. ev. egyházban a konfirmatiói 
szent cselekmény tartatik meg, a melyhez .ez idén én is 
készültem s készülök. Minthogy reményiem, hogy nagy-
tiszteletű lelkész urunk, tanúsított haladásomnál fogva mél-
tónak talál arra, hogy ez ünnepélyes cselekmény egyik 
részeseül engem is felvegyen, a mely esetben az úri szent 
vacsorával először leendő élvezésre is jogosit: kötelessé-
gemnek tartom, hogy ez ünnepély közeledte alkalmából 
jelen soraimmal kedves (szüleimet) keresztszüleimet felke-
ressem, tiszteletteljesen arra kérve, hogy ha körülményeik 
engedik, ezen ünnepre idejönni szíveskedjenek, meggyőződést 
szerezni a felől, hogy a kereszteltetésemkor egyházunknak 
nevemben tett igéretöknek mennyiben feleltem meg s 
mennyiben szolgáltathatok megnyugvást leikeiknek az 
irántam vállalt erkölcsi felelőség könnyítésére. Ha pedig 
bármi gátló akadálynál fogva alázatos kérésemet nem telje-
síthetnék: oda terjed alázatos kérésem második része, hogy 
az úrvacsorához leendő méltó járulhatásom céljából nekem 
bűneim iránti elnézésöket, bocsánatjokat reményleni engedjék, 
ígérem, hogy ez ünnep által nyerendő egyházi nagykorusi-
tásommal, annak megfelelő, komoly, higgadt, erényes és 
kegyes életet kívánok vinni s igy méltóvá tenni magam 
kedves (szüleim) keresztszüleim eddigi és további kegyére, 
szent egyházunk díszére s önöket eddig megtartó jó Istenem 
dicsőségére. 

Mely alázatos kérésem és Ígéretem mellett vagyok 
N. N., 1904. április hó 15-én. 

Szerető gyermekök 
X. Y. 
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