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As első keresztyén egyház rendes szol
gái.

Krisztus és apostoloktól az első keresztyén 
egyházba hatféle szolgák rendeltettek.

1) Pásztorok vagy püspökök, kik az újszö
vetségben egyházi vagy tanitó presbytereknek, 
neveztetnek, neveztetnek még kiáltóknak, köve
teknek, gondnokoknak, egyház felügyelőinek, 
egyházi örállóknak. Ezekről szó van Csel. 20, 
28. Rom. 12, 8. Efez. 4, 11. hol a’ pásztorok és 
doctorok megkülönböztetnek egymástól és 1. 
Tim. 3 , 1. és 4, 14. 2 Tim. 2, 2. és 4. 2. Tit. 1. 
5 ,  7. Fii. 1, 1. Zsid. 12, 15. 1. Pét. 5, 1. 2.

2) Doctorok vagy az akadémiák és főbb is
kolákban a’ h it, jo g , bölcsészettan professorai. 
Ezekről szó van Mát. 9 ,  13. és 11 , 2. és 22, 
16. Márk. 2, 18. és 6, 29. és 10 , 24. 25. Luk. 
5. 33. és 6, 40. és 7, 18. és 11, 35. 36. Ján. 3, 
10. Csel. 5, 34. és 13, 1. és 17, 18. és 19, 9. 
10. és 22, 3. Rom. 12, 7. 8. és 1. Kor. 12 , 12. 
28. 29. és 1 4 , 1 .4 . Eféz. 4, 11. a’ hol a’ doc
torok és pásztorok lényegesen megkülönböz
tetnek egymástól. 1. Tim. 3 , 10. 15. és 2, 2. 
Zsid. 5, 12. Jak. 5, 14.

3) Világi vagy igazgató presbyterek, kik az 
egyházi vagy tanitó presbyterektöl egészen 
megkülönböztetnek. Ezekről emlékezet van Mát. 
5, 22. és 18, 17. és 27, 57. Márk. 15, 43. Luk. 
2 3 , 50. Csel. 11, 30. és 14, 23, és 16, 14. és 
20, 17. 20. 25. 28. hol a’ világi presbyterek és 
püspökök nyilván megkülönböztetnek, az előbbi 
versekben ugyanis Pál szól az igazgató pres- 
byterekröl, de a’ 28. versben szól a’ püspökök
ről Jak. 5, 14.

4) Diaconok, kik szolgálóknak, osztogatók- 
nak, segítőknek is neveztetnek. Csel. 6, 2. 5. 12. 
és 8, 5. és 21, 8. Rom. 12,7. 8. és 2. Cor. 9.12.
1. Tim. 3, 8. 9. 10. 12, és Fii. 1, 1.

5) Aldiakonok.
6) Diaconissák. Csel. 18,2.18. és Rom. 16.13.

I. A z egyház pásztorai vagy püspökök.

Az első keresztyén egyházba eleinte az 
apostolok rendelték a’ püspököket vagy pász
torokat , p. Pál apostol Timotheust rendelé efe- 
zusi püspöknek; Titust ugyan ö tévé krétai 
püspökké. Hanem későbben a’ néppel egyetért
ve választotta az egyház pásztorait.

Az új-szövetségi pásztorok kétfélék. Né- 
mellyek közönséges vagy az egész száraz földön 
levő egyházak pásztoraik, miilyenek voltak ma
gok az apostolok, kik az egész földön hirdették 
a’ Krisztus evangyéliomát. Mások helyhez köt
tettek , illyenek a’ kik falukon vagy városokon 
csak egy-egy ekklézsiát legeltetnek.

Mikép különböztetődnek meg egymás között 
az új szövetség ezen kétféle pásztorai, midőn 
mindenik a’ Krisztus evangyéliomát prédikálja 
és szentségeit szolgáltatja ki ? Az apostolok 
rendkívüliek, a’ mieink pedig rendes pásztorok. 
Az apostolok az egész földet tartoztak bejárni, 
és sehol sem telepedtek meg; de a’ pásztorok 
egyházaikhoz vannak köttetve. A’ honnan a’ 
mai pásztoroknak egyházaikat elhagyni nem 
szabad, sem az apostolok szokása szerint széj
jel járva prédikálni a’ Krisztus evangyéliomát.

A’ helyhez köttetett pásztoroknak köteles
ségeik kiváltkép háromfélék: 1) A’ gondvise- 
lésök alá bízott nyájat az Isten tiszta igéjével 
legeltetni, azaz kötelesek a’ bibliából valamelly 
alapigét kiválasztani. Luk. 4, 16. 17. 18. és 24, 
27. azt a’ nép előtt elolvasni ’s megmagyarázni 
és a’ hallgatóknak jelen körülményeikhez alkal
mazni , igy cselekedtek a’ próféták, Krisztus és 
az apostolok Csel. 9. 22. 1. Cor. 10, 11. 2. 
Tim. 2. 15. és a’ predikálást áldással rekeszteni 
be. 2) A’ nyájnak kiszolgáltatni a’ szentségeket 
a’ Krisztus rendelete szerint. 3) Az egyházi fe
nyíték szerint igazgatni az ekklézsiát. Mert azon 
egyház igaz , mellyben az Isten igéjének tiszta 
hirdetése, a’ sákramentumok törvényes kiszol
gáltatása , az egyházi fenyíték megvan és gya- 
koroltatik. A’ pásztorok kötelessége továbbá: 
felvigyázni, hogy az egyházban mindenek jó 
renddel menjenek ; a’ népnek magyarázni a’ hit
ágazatokat, Gál. 6, 6. Zsid. 5, 11. 13. látogatni 
a’ nyájat Jak. 5, 14. a’ háborgó lelkismeretüeket 
erősíteni, biztatni. Csel. 5, 42 és 10, 24.

II. A z uj szövetségi academiák és főbb iskolák 
doctorai és professorai.

Az ó szövetségben már megvoltak az Írástu
dók, törvény-doctorok és magyarázók; ezek
nek helyükbe következtek az xíj szövetségben 
a’ doctorok vagy professorok.

Valamint tehát az egyház pásztorai az apos- 
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lók és evangyelistáknak következtek helyökbe : 
úgy a’ doctorok vagy professorok az ó szövet
ség írástudóinak , doctorainak következtek he
lyűkbe.

Az új szövetségi doctorok kétfélék: azok, 
kik rendkívüli ajándokkal fel voltak ugyan ru
házva Istentől, de jövendőket mondani nem tud
tak , hanem azért a’ profécziákat jól és helye
sen magyarázták és az akadémiák és iskolák 
doctorai, kik a’ profécziák értésére való aján
dékot magok nagy szorgalmával szerzők meg.

Az academiák doctorainak vagy professora- 
inak kötelességük volt: a) A’ zsidó és görög 
nyelvet érteni, b) A’ szent Írást, különösen a’ 
profécziákat az akadémiai iijuságnak magyarázni 
világosítani, hogy a’ tiszta szent és helyes tu
domány megöriztessék. c) Az ifjúságot a’ szent 
szolgálatokra formálni, előkészíteni.

III. A z wj szövetségi egyházban levő világi vagy 
igazgató presbyterek.

Az újszövetségi presbyterium eredetét ve
szi az ó-szövetségi egyházi synedriumtól. Ezt 
Krisztus urunk az újszövetségi egyházba is át
plántálta, és presbyteriumi névvel nevezte, mint 
megtetszik a’ következőkből.

Az ó-szövetsógi zsidók synedriumai.

Az ó-szövetségben kétféle synedrium volt: 
polgári és egyházi. 5. Mos. 17. 8, 9. 12.

felvigyázás, háború-kezdés, béke-kötés, az or
szág jólétéröli gondoskodás.

B. A’ k i s e b b  p o l g á r i  s y n e d r i u m r ő l .

A’ kisebb Synedrium kötelessége volt az 
ollyan csekélyebb ügyeket eligazítani mellyek a’ 
nagyobb synedrium befolyása nélkül is elvégez
tethettek.

A’ kisebb Synedriumról meg kell jegyezni 
hogy innen pőrét fellyebb vihette a’ bűnös a’ 
nagyobb synedriumra, hol minden fontosb 
ügyekben utósó Ítélet hozatott. Sőt a’ kisebb 
synedrium a’ fontosabb ügyekbe, a’ nagyobb 
synedrium voksát és felügyeletét gyakran kikérte.

C. A z ó - s z ö v e t s é g i  e g y h á z i  s y n e d r i 
umr ó l .

Az ó-szövetségi egyházi synedrium kétféle 
személyekből állott. Kik között első volt a’ fő
pap a’ synedrium elnöke, a’ többiek mind alsóbb 
rendűek. Tagjai voltak ezen synedriumnak: 1) 
A’ főpap 5. Mos. 17. 9. 12. 2) A’ másod rendű 
vagy közpapok. 5. Mos. 17, 8. 9. 10. Ján. 11, 
47. 3) Az Írás- és törvénytudók. Luk. 22, 66. 
4) Leviták. 5. Mos. 17, 9. 5) Fariseusok Ján. 
11. 47. Csel. 5, 34. 6) A’ nép vénei vagy világi 
presbyterek. 5. Mos. 31, 12. 13. 2 Cor. 19, 8 — 
11. Mát. 26, 59. és 27, 57.

Az egyházi synedrium előtt folytak minden 
egyházat illető dolgok.

A’ polgári synedrium ismét kettő v o lt: Na
gyobb és kisebb. Nagyobb synedrium egész 
Zsidóországban csak egy volt. 4. Mos. 11, 16. 
14. állott hetvenkét személyekből. Ezek voltak 
az ország főrendéi, kik a’ tizenkét tribusokban 
lakó főnemesekből választatlak. A’ kisebb sy
nedrium állott huszonhárom személyekből, és 
illyen kisebb synedrium volt Zsidóországnak 
minden városaiban.

A. A’ n a g y o b b  p o l g á r i  s y n e d r i u m r ó l .

A’ nagyobb synedrium felállitója Moses volt. 
4. Mos. 11, 16. 24. Állott kétféle tisztviselők
ből, kik között első volt a’ legfőbb tisztviselő 
vagy bíró, világi emberből. 2. Mos. 18, 13. 4. 
Mos. 11, 16. 17. a’ többiek mind alsóbb tisztvi
selők voltak.

Az alsóbb tisztviselők ismét kétfélék voltak: 
polgári és egyháziak. A’ nagyobb szám polgári 
2. Mos. 18, 21. 26.; a’ kisebb egyházi, t. i. pa
pok és léviták 4. Mos. 31, 12. 13. Jósue. 22, 
13. 14.

A’ nagyobb synedrium kötelességei voltak: 
a’ politicai dolgok, a’ világi törvényszékekrei

D. H o g y  az ó - s z ö v e t s é g i  e g y h á z i  
s y n e d r i u m o t  a’ K r i s z t u s  az új  
s z ö v e t s é g i  e g y h á z b a  á t p l á n t á l 
t a ,  m e l l y  a n n a k u t á n a  p r e s b y 
t e r i u m i  n e v e z e t e t  v e t t  f e l ,  ki
t e t s z i k  e z e k b ő l :

1) Mát. 5, 22. A’ Krisztus nyilván állítja, 
hogy az újszövetségben van concilium, melly 
más névvel synedrium.

2) Mát. 18, 17. A’ Krisztus nyilván említi a1 
synedriumot, melly előtt a’ bűnös vádoltassék.

3) Csel. 11, 30. Az alamizsnák küldettek a’ 
világi presbyterekhez, kik a’ pásztorokkal együtt 
tették a’ presbyteriumot.

4) Csel. 14, 23. Minden egyházba tétettek 
világi presbyterek, kik a’ pásztorokkal együtt 
tették a’ presbyteriumot.

5) Csel. 16, 4. van szó az apostolokról és 
világi presbyterekröl, kikből állott a’ presby
terium.

6) Csel. 20, 17. 20. Püspökökből és világi 
presbyterböl állott a’ synedrium.
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A ’ világi vagy igazgató presbytereknek, mely
ig ek az egyházi vagy tanító presbyterektől

pásztoroktól egészen különbözők, leírása.

Az újszövetségi világi presbytereket szinte 
úgy, mint az egyházi presbytereket a’ Krisztus 
és ö utána az apostolok rendelték.

A’ Krisztus és apostolok, ’s ö utánok a’ 
jól rendezett egyházak azért rendelték és rende
lik az egyházakba a’ világi presbytereket, hogy 
a’ pásztoroknak segédül legyenek az egyház 
igazgatásában.

A’ pásztoroknak kiváltképeni kötelességeik 
háromfélék lévén, u. m. 1) Isten igéje hirdetése. 
2) Szentségek kiszolgáltatása. 3) Egyház igaz
gatása.

Már a’ világi presbyterek csak az egyház 
igazgatásában lehetnek segédül a’ pásztoroknak.

Kik és miilyenek a’ világi presbyterek ? Az 
egyház hivei közöl választott jó erkölcsű, val
lásos és értelmes férfiak, kik a’ pásztorokkal 
az egyház és nép erkölcsére felvigyáznak, az 
egyházi fenyítéket gyakorolják. Vagy a’ világi 
presbyterek ollyan egyének, kik az egyházban 
nem tanítanak sem a’ szentségeket ki nem szolgál
tatják, hanem még is az egyház többi híveit abban 
múlják fölül, hogy azoknak erkölcseit javítani, 
az egyház pásztorával vagy pásztoraival az 
egyház tagjait igazgatni kötelességük.

IV- Az újszövetségi diaconok.

A’ diaconokat vagy az apostolok, vagy az egy
ház választották. Kötelességük volt az egyház 
betegeiről, szegényeiről gondoskodni, nevezete
sen azoknak eledelökről, ruházatokról, az egyház 
pénzéről. Az ó testamentomban az lévén szo
kásban , hogy az Izrael népe között házankint 
senkinek koldulni nem volt szabad, hanem min
den város és falu a’ maga szegényeit, egy bi
zonyos helyen közköltségen táplálta és ruházta; 
tehátaz apostolok is az izraeliták példájára a’ 
diaconokat azért rendelték, hogy a’ kórházban 
levő betegekről, szegényekről élelem és ruházat 
tekintetében gondoskodjanak; az alamizsnát gon
dosan összeszedjék, és annak idejében a’ be
tegeknek, szegényeknek kiszolgáltassák, nehogy 
házankint alkalmatlankodni kényteleníttessenek. 
A’ szegények számára kiadottakról bizonyos 
időben tartoztak számolni.

V. Aldiaconok.

Az aldiaconok kötelességeik ugyanazok vol
tak, a’ mik a’ diaconoké — azoknak segédeik vol
tak, és alájok voltak i’endelve.

VJ. Diaconissák.

Ezek gondoskodtak a’ beteg és szegény

asszonyokról. Továbbá a’ megkeresztelendő ném- 
bereket a’ keresztségre elkészítették.

K ö r ö s i  J á n o s .

Mi oka annak, hogy a’ prot. egyház 
megalapíttaíasnnak idejétől óta, külső 
terejeszkedésére nézve olly csekély elö- 

haladást tett?

Midőn a’ vallás-tisztítók kezdetben egész 
népeket ’s fejedelmeket szólítottak föl részök
re : mindkettőnél a’ legélénkebb készségre ta
láltak. Német fejedelmek vették be az új ta- 
nítmányt; bár ezen lépés rájok nézve — a’ még 
meg nem tört pápahatalom miatt — igen nagy 
merény v o lt; ’s bár ők ez által egy a’ reforma- 
tiotól idegen császárnak, az ó és új világ urá- 
rának haragját vonták magukra, kihez képest 
ők még akkor — nem lévén teljes független 
uralkodói hatalmuk — kisebb nagyobb mérték
ben vasallusi viszonyban állottak. Pedig ha a’ 
fejedelmek az új tanitmány mellett nyilatkoztak, 
a’ nép önként követte példájokat. Ebből kitetszik 
tehát: hogy a’ vallástisztítás, néhány évtizede
ken által szembetűnően terjeszkedett, úgy hogy 
elég erősnek látjuk azt a’ császárral ’s a' pápá
val is szembeszállani.

Ha ellenben a’ következett időkben a’ val- 
lástisztitás elöhaladását egészen megszűnve lát
juk; ha a’ későbbi századokban sokkal neveze
tesebb embereket látunk a’ catholica, mint a’ 
prot. vallásra térni: önként ezen kérdés támad 
a’ történet adataira figyelmezöben: mi oka an
nak, hogy a’ prot. egyház meg alapítt áfás ónak 
idejétől fogva, külső terjedésére nézve, olly 
csekély elöhaladást tett ? — Miként történt az, 
hogy a' megtisztított tudomány terjedése, olly 
sokat ígérő kezdet után, későbbi időkben annyi
ra megcsökkent ?

Ha ezen tüneménynek okát fürkésszük : azt
I -  ör részint magában az új egyház ú tsze r

kezetében; — részint
I I -  or más külső körülményekben és viszo

nyokban találjuk föl.

I.

Az elsőhöz számíthatjuk a’ csak hamar ke
letkezett, ’s a’ hit zsinórmértékeit magokba 
foglalni tartozó hitvallásos (symbolicus) köny
vek készítésére való kényszerítést. Bár meny
nyire becsülte légyen is Luther az egyházi atyá
kat, neveztesen pedig Augustinust: még sem ta
lálhatta ö fel, magában a’ cath. egyház hagyo
mányaiban is, azon alapot, mellyel újítását oltal-
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mázni vagy némelly fenállott vallásos vélemé
nyek és intézetek ellen kezdett harczát igazolni 
tudta volna. Jónak látta tehát egyedül a’ sz. 
írásra támaszkodni. Annak egyedüli szabályozó 
takintélyét ismervén e l , azt akarta, hogy ö is 
csupán abból czáfoltassék meg. És ez által ma
gát olly erős álláspontba tévé , hová ellenei 
theologiai fegyvere semmikép sem hathatott. 
A’ hierarchia a’ sz. írás veszedelmes voltát té
teleire nézve eleve elismerte, ’s annál fogva 
annak olvasását megtiltotta ugyan: mindaz- 
által a’ keresztyéni név nyilvános megtaga
dása nélkül nem lehetett a’ biblia legfőbb sza
bályozó tekintélyét eltagadnia. ’S ez által a’ 
vallástani vizsgálatoknak és a’ szabad gondol
kozásnak a’ prot. egyházban igen tágas mező 
nyittatott. Mind azok, kik az eddigi scholastica 
theologia szellemkorlátozó nyomását érzették, 
öröm el üdvözölték az új szabadságot. Hanem 
a’ dolgok állása nem soká maradt igy. A’ sz. 
könyv magában foglalja ugyan a’ kér. vallás 
minden igazságait, csak hogy nem rendsze
res alakban, mihez pedig a’ theologusok igen 
szokva voltak. Nem foghaták meg még azon 
időben, hogy az egyházban, a’ gondolkozásnak 
közönségesen elismert alapelvei mellett kinek- 
kinek egyéni gondolkozási szabadsága is meg
állhat ’s szükségkép meg is kell állnia. Az el
lenfélnek azon kivánata is, miszerint sürgette, 
hogy az új egyház hitbeli véleményeit, röviden 
’s egybefüzve terjeszszeelö, egészen illőnek lát
szott. Melly meg is történt az augsburgi val
lástételben. Luther is gyakorlati czélból, miután 
a’ szász egyházak vizsgálata reá bízatott, véle
ményeit általa kiadott két kátéjában kifejtette, 
hogy ez által az oktatásra nézve, a’ tanítók 
és tanítványok kezébe vezérfonalat adjon.

És igy ezen irományok kezdetben épen 
nem voltak arra számítva, hogy hitvallások, 
vagy kötelező szabályok legyenek, hanem ké
sőbb tétettek úgy azokká. Nevezetesen csak ha
mar magában a’ luth. egyházban a’ tanitmány 
felett támadt viszálkodások alkalmával, eret
neknek nevezte a’ nagyobb rész csaknem mind 
azokat, kik azon irományok — mellyekhez még 
mások is adattak, mint a’ formula concordiae — 
tanitmányától eltértek, ’s ez a’ sors érte a’ nagy 
Melanchtont is. Nem sokára pedig míg esküvel 
is köteleztettek a’ hittanárok, azoknak megtar
tására, — ’s igy az új evangyélmi szabadság
nak csak hamar vége lett. A’ vallástisztitás ma
ga magával következetlenségbe jővén, biblián— 
kívüli fő szabályozó tekintélyt ismert- el, elvét, 
melly a’ sz. Írás szabad vizsgálata volt, el
tévesztette, ’s fele útjában mintegy megállapo
dott. És épen ezen belső kifejlődés megállapo
dásában van egyik oka annak, miért akadt meg 
ezen egyház külső terjeszkedése?

Mi indíthatta már most a’ gondolat szabad

ságára törekvő lelkeket, olly egyház kebelébe 
lépni által, hol a’ hitvallásos könyvek épen ol[y 
kemény hitzsarnokokká lettek, mint az előbbi 
egyházban a’ pápák ? Az ember egyik veremből 
a’ másikba esett. E’ mellett az új hit hősei sem 
voltak egy cseppel is türelmesbek az ó-énál. Ser- 
vetus égettetéssel lakolt azon bátorságáért, hogy 
a’ sz. háromságról Athanasiussal ellenkezően ér
tett. Majorinus György elveszté fösuperintendensi 
hivatalát, mivel a’ jó cselekedeteket az idves- 
ségre szükségeseknek állította. ’S így lelt az, 
hogy a’ prot. tudomány mindinkább hitvallásra 
szorittatott, ’s a’ mint ez történt, épen olly mér
tékben maradt el a’ szüntelen növekedő tudo
mányosságtól , ’s nem lehetett másként, mint 
hogy az azzal való ellenkezése mindinkább 
szembetűnőbbé legyen; mivel épen a’ reforma- 
tió léptette a’ tudományokat és szabadvizsgáló
dást életbe. A’ természeti és szellemi világban, 
minden élet a’ kifejlődés és tovább képződés 
örök törvénye alá van vetve, — a’ mi ezen 
törvénynek ellenszegül, az egyegy szüntelen 
növekedő hatalommal küzd. A’ származás nem 
egyéb haladásnál, a’ fogyás hátrálásnál, meg
állapodás maga a’ halál. Annyi igaz, hogy a’ 
hitvallások az azon időbeli irás-vizsgálatnak 
hiv képei, ’s mint illyeket, minden okos refor
mátus fogja becsülni, ’s belölök kíván tanulni, 
azonban ezen iratok czélja sokkal józanabb volt, 
melly még a’ concordia formuláiban is koránt
sem éretett e l ; hanem miután ezekre a’ hitta
nárok esküvel köteleztettek, ezzel tettleg azt 
mivelék, hogy a’ theologusi gondolkozás, ’s ki- 
nek-kinek saját vizsgálódása ezentúl megszűnjék; 
mintha Andrea Jacob ’s a’ concordia formulájá
nak egyéb szerkeztöi, a’ gondolkozás és vizs
gálódás egész munkáját, minden utánok követ
kezők helyett is, teljesen bevégezték volna. Két
ségkívül szükséges minden egyházi társulatban, 
valamelly közönséges tanítási zsinórmérték, — 
mint szinte bár minemü más társaságnak is, sta
tútumokon kell alapulnia ; — de ezen tanítási 
zsinórmérték a’ Krisztus a. sz. egyháza számára 
a’ bibliában eléggé meg van határozva. A’ sz. 
irás is magában foglalja a’ legegyszerűbb ’s a’ 
legfellengöhb vallásos eszméket; és minthogy 
nem szoros vallástudományi rendszer: tehát 
nem akadályoztatja annak kifejlődését. Ha bár 
a’ keresztyénség, belső valódi szellemére nézve 
nem tökéletesedhetik is — mint az igazság is 
igazabb nem lehet: — mindazáltal a’ keresz
tyénség fogalma ’s annak tudományos előadása, 
azaz a’ kér. theologia tökéletesedhetik ; vagy 
ha ezt nem teszi, mint az álló víznek, meg kell 
romolnia.

Ám legyenek a’ prot. egyházban bizonyos 
tanitmányi szabályok a’ sz. Íráson kívül; de 
ezeknek a’ kifejlödhetés csiráját magokban kell 
hordozniok, vagy csak a’ legátalánosabb elvek-
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ben határozódjanak, — melly határokon belől 
a’ szellemnek szabad mozgása lehessen. De a’ 
dolog a’ hitvallásokra nézve nem igy van : mert 
ezek a’ tanitmány anyagját egész a’ legvégső 
következésig, scholasticai szőrszálhasogató mo
dorral fejtegetik, és egy még részeiben is töké
letesen bevégzett alkotmányt mutatnak elő. És 
ebben nem találhatja ma már minden ember ott- j 
honosnak magát. Mert valamint a’ természet a’ • 
legnagyobb különbféleséggel alakítja az emberi j 
arczokat és testalkatokat, de a’ mellyek közöl I 
azért mindegyiken látható az emberi alkat ere- j 
deti bélyege: úgy szinte a’ különböző lelkes' 
egyéneket is a’ legnagyobb változatassággal | 
teremtette, kik egymással néha csupán csak az j 
emberi gondolatok örök törvényeiben egyeznek l 
meg. Azon kísérlet, miszerint az egyház minden I 
tagjai ugyanazt higyék és tanítsák, — nem | 
egyéb erőszakoskodásnál. Ezen eröszakosko- j 
dást a’ prot. egyházban még is elkezdették. És 
hogy e’ miatt némellyek, kik a’ reformatio első 
árjakor ezen új tanitmányt mindjárt el nem f o - ! 
gadák, később csendes megfontolás után ettől j 
óvakodtak, kétségenkivül van. ’S mikor végre 
Németországban kezdettek az emberek ismét a’ 
reftio eredeti elveire ’s a’ sz. irás egyszerű tanítá
saira visszamenni: már ekkor a’ hitvallás külön- 
böztetésének ideje lejárt, és a’ k. egyház némelly 
tekintetben maga is tisztogatta magát. Éhez já
rult még az, hogy új hitrendszer, ha bár nem volt 
is egészen egybehangzó az ó katholicaival; de 
lényegére és szellemére nézve attól csakugyan 
nem különbözött. Luther nem tudott kiszabadulni 
Augustinus befolyásától, és veszélyesnek állitá 
az ész emancipatioját. Melanchton eretneknek 
nyilváníttatott, hogy szabadabb nézeteket mert 
követni; Zvingli, a’ rftorok legelfogulatlanabbika, 
hős halált halt; — Calvin öröklé iratait, ’s azt 
scholasticai alakba szerkezté. A’ vallástisz- 
titók harcza átalában véve inkább a’ pápák, mint 
a’ régi hitrendszer ellen volt irányozva; — 
’s a’ hierarchia az új egyházból egyrészről csak
ugyan szerencsésen ki is küszöböltetett; helyé
be szinte más főpapság fészkelte magát, mellyet 
épen a’ prot. egyház külső terjeszkedhetése 
másik akadályának tekinthetünk, t. i.

A ’ világi fejedelmek hatalma alá Tettetését 
ezen egyháznak. — Hogy az új egyház, a’ ha
talmas hierarchia ellen, léteiét fentartsa, kényte
len volt a’ világi hatalom karjai közé vetni ma
gát, kinek egyedüli oltalma alatt állhatott meg. 
így mihellyt valamely tartomány a’ pápától füg
getlenné le tt: a’ föhatalom tüstént a’ világi feje
delemre szállott. Bármilly érdekesnek látszott 
is a’ püspökök előtt a’ pápa hatalma alóli szaba
dulás : mindazáltal az új egyházba történendő 
átléptökkor ismét megtalálták volna föurokat, 
— még pedig ollyat, ki velők sokkal kevesebb 
hason érdekkel birt, mint azelőtt a’ pápa. Mert

az uralkodók rendelték el a’ prot. tartományok
ban az isteni tisztelet módját, ők hoztak végíté
letet a’ czivódásokban, ha a’ theologusok dispu- 
tatioik, vagy szóvitáik czélra nem vezettek; ők 
voltak a’ legfőbb elhatározók a’ hit dolgában is. 
E’ mellett, elvesztő az egyház legszembetűnőbb 
javait, mellyek a’ világi hatalom kezére kerültek. 
Ebben pedig mind azok megbotránkoztak, kik az 

1 egyháznak a’ statussal szembenálló önállóságát 
[ óhajták. Egyes világifejedelmek hatalma alá 
' jutása miatt m ár, elvesztő ezen egyház külső 
I egységi elvét és egységi külhatását i s ; — ’s 
| ezen ellenvetést még ma is hallhatni gondolko- 
; zó catholicusoktól a’ prot. egyház ellen

Más akadálya a’ prot. vallás későbbi tcrje- 
I désének az isteni tisztelet módjának egyszerű- 
\ségében volt. Ámbár ezt a’ gondolkodó és vilá- 
I gosságot óhajtó lelkek örömmel fogadták is : de 
I még is van az emberi kedélybe bizonyos vágy 
oltva a’ titkos és csodás iránt, mellyre a’ kath. 

j egyház mindenkor figyelemmel volt. Mindig sze- 
! rétté ez a’ kétes fényű homályosság egy nemét, 
jmelly olly édes vallásos rajoskodást ébreszt; 
i megtartó a’ latin nyelvet föszertartásaiban, ’s 
mennél kevésbé értette a’ nép a’ szavakat, annál 
nagyobbakat képzelt alattok. A’ katholicismus 
fölékité templomait képekkel, mellyeket a’ 
protestáns ha bár meg nem vetett is, de azokat 
nem is becsülte. A’ kath. egyház általában az 
érzékiségre kívánt hatni, kül-ékek, processiók 
’s a’ Mária tisztelete által. Ez áltál magához 
voná ö a’ népet, — ’s igy a’ ki csak magában 
nem érzett tisztább vallásos megfogás utáni 
vágyat: azt a’ kath. egyház inkább vonhatta ma
gához, mint a’ protestánsoké. Ezen körülmény
ből fejthető tehát meg : miért léptek vissza ké
sőbbi időkben a’ prot. egyházból némelly rajos- 
kodó kedélyüek, költők és művészek a’ r. catho- 
licusokhoz.

A’ legutolsó magában ezen egyházban levő 
akadályát a’ prot. egyház külső terjedésének ta
láljuk : a' csak hamar keletkezett czivódásokban. 
Ezek többnyire a’ legnagyobb elkeseredéssel 
folytattalak; és noha ezeknek tárgyai igen 
gyakran nem voltak is egyebek szavaknál és 
formalitásoknál: de azért még is mindegyik olly 

| makacsul védte véleményeit, mintha egyedül J  csak attól függene az üdvesség. Ezek az akkori 
hittani szüklelküségben gyökerezett boszús ve
szekedések a’ nem protestánsokra igen kedvet
len benyomást tevének, — és az új egyház to
vábbi terjeszkedése törekvését szükségképen 
megakadályoztaták ; a’ minthogy Luther és Cal
vin követői külön szakadásának okaivá is lettek, 
mellyet csak jelen századunk kezd ismét ki
egyenlíteni.
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II.

Általtérek már most az egyházon kívül külön
böző idők ’s körülményekben fekvő akadályok 
fejtegetésére, mellyek a’ reftio további terjedé- 
sét gátolták, ’s itt legelső helyen említhetem: 1 
magának a’ kath. egyháznak ellentörekvését;! 
’s különösen ennek leghatalmasabb eszközét: j 
a’ jesuiták rendjét.

A’ római egyházban több századok folyama j 
alatt kifejlett hierarchia sokkal erősebb és rend
szeresebb egységbe olvasztá annak tagjait, mint- j 
sem hogy ezen egység ’s a’ hierarchia törek- 
vései a’ rftio előbbre haladása gátlására nagy| 
hatással ne lettek volna; kivált miután a’ tridenti 
zsinaton az új egyházzali ellenkezés élesebben 
kifejlett, és a’ különválás elkerülhetetlenné lett. 
A’ fülbe gyónás felette hasznos eszköz volt a’ 
kath. papságnál arra nézve, hogy a’ nép aka
ratját tetszése szerint hajthassa, ügy látszik, hogy 
a’ jesuiták rendje fölállításának is föczélja a’ 
protestantismus elhaladásának gátlása volt. Oko
san, mint a’ kígyók, ’s szelíden, mint a’galambok, 
betudta magát ezen félig világi, félig papi rend 
minden viszonyokba szőni, fökint az ifjúság ne
velését kezére tudta keríteni, és gyóntató atyai 
hivatalt fejedelmek ’s királyok udvaraikban a’ 
maga számára eszközlé ki. Az elsőbb igen ha
talmas eszköz volt arra, hogy a’ növekedő em
bernyomot czélja kivitelére képezze , ’s azt a’ 
prot. iránt kellő gyülölséggel saturálja; az utóbbi 
által szinte nem csekélyebb jelentőségű befolyást 
szerzett a’ népek sorsára; mert a’ fejedelmek 
személyes meggyőződéseik vallási tárgyakban 
azon időkben legnagyobb jelentőségű volt. Mi
vel ha a’ fejedelem az új tudományt bevette: 
úgy tapasztaljuk, hogy példáját rendesen egész 
tartománya követé. Ha pedig a’ fejedelem ka- 
tholicus maradt: úgy csak felette nagy elnyoma
tással tudta magát iliy országban a’ protestan
tismus megfészkelni ’s fentarlani. Már pedig 
katholicus maradt az akkori keresztyénség leg
nagyobb fejedelme, a’ német császár.

V-ik Károly, bár nem hódolt is épen a’ pá
pának , de csak ugyan nem szított a’ reformatio- 
hoz is. A’ világi hatalom átalában nem vévé 
észre a’ kedvező alkalmat, mellyben a’ pápát 
korláti közé örökre visszautasítani ’s a’ világi 
uralkodásra való befolyástól megfosztani lehetett; 
a’ mi már megszűnt reá nézve veszedelmes len
ni. Megmaradt ugyan még nála az egyházi átok, 
de az apránként kezdette erejét veszteni. A’ je
suiták befolyása a’ királyok akaratjára, volt a’ 
titkos, és a’ világ színpadán a’ jeleneteket ve
zető hatalom. Az ö hatásuk megtermé a’ maga 
gyümölcseit a’ 30 éves háború alkalmával. Ők 
ébresztek a’ két párt közt azon elkeseredést és 
pártdühöt, melly magát a’ borzasztó valláshá

borúkban nyilvánítá, ’s melly ezek által még 
inkább öregbedett. És épen ezen a’ csak hamar 
a’ protestáns pártnak a’ catholicusoktól lett tö- 
kélletes elválása után keletkezett — szenve
délyben és pártdühben ’s a’ világi hatalom be- 
leelegyedésében találjuk a’ legfőbb akadályát 
az új tanítmány további terjeszkedésének.

A’ tridenti zsinat a’ szakadást gyógyíthatat
lanná tette, ’s a’ még ez alatt kiütött schmalkaldi 
had az egyházi szakadást politicaivá változtatta. 
Alig van ország, mellyben a’ protestantismusnak 
harczokat ne kellett volna küzdeni, és ellene ki
vált Francziaországban hallatlan kegyetlenség
gel dúhöngöttek, melly a’ jesuitáktól mint vala- 
melly Istennek tetsző dolog magasztaltatott. 
Hogy már olly egyház, mellynek emberégetö 
mágiái még el nem hamvadtak, mellynek vér
től ázott kezei századoktól fogva az eretnekek 
gyilkolásához hozzá szoktak, az új egyháznak 
árthatott: azon nem lehet annyira csodálkozni, 
mint azon, hogy az új tudomány világa általa 
egészen ki nem oltatott. Nem az volt többé a’

|kérdés: mellyik részen van több igazság; mert 
Iminden, külső erőszak által határoztatott el. 
'Mennyire nem engedett helyet a’ pártok szen
vedélye már eleinte mindjárt a’ részrehajlatlan 
ítéletnek, a’ történetírás számos helyei bizo- 

| nyitják. „Melanchtonnak Loci Theologici czímü 
| munkája Velenczében, Terra Nigra név alatt 
■ utánnyomatva magában Rómában is, mint kegyes,
} és helyes tartalmú könyv magasztaltatott — ’s 
j csak akkor ijedtek meg az azt dicsérő cardina- 
| lók tévedésén, midőn a’ derék könyv igazi szer
zőjének a’ wittenbergi reformátort elismerték.^ 
(Ammon. Fortbildung des Christenthums 2, 5.).

így lett a’ harcz, melly eredetikép vallásos 
meggyőződések harcza volt, csak hamar egészen 

'polgári tusává. A ’ vallásos háborúk nem sem- 
| misíték ugyan meg az új tudományt, mellyet az 
I isteni gondviselés szárnyai védtek: de csak
ugyan nem is engedték azt tovább terjedni. Mi
kor pedig végre a’ fanatismus tüze elhamvadott, 
miután a’ pártok a’ 30 éves háborúban erejöket 
egymás ellen megpróbálták, és azon meggyőző
désre jutottak, hogy egymást kölcsönösen türni- 
ök kell; mikorra már a’ prot. egyház győzedel
mes karokkal önállását kivívta: akkorra az idők 
egészen megváltoztak, a’ más confessiora térés 
kora elmúlt, és az előbbi hitbeli állhatatosság 
helyébe vallási közönyösség, és az új földek felfö— 
dözéséböl származott kereskedési érdekek túl
nyomó hatalma lépett. És épen ezen a’ felvilá
gosodással származó és növekedő confessiok 
iránti hidegség, melly az egyházat háttérbe tolta 
volt a’ későbbi időkben azon ok, melly a’ prot. 
egyház külső terjedését egészen megszüntette.

Valamint a’ reformatio századában a’ dogma 
és hit volt azon rugó, melly a’ népeket mozgatta: 
ugy a’ jelen században a’ politica és műipar az.
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A’ polgári szabadságok kivívása, föczélja, fél- i 
század óta, az európai népélet minden mozgal
mainak. A’ népek a’ haladó műveltség és tudo
mányosság által nagykorúságra emelkedvén, 
törvények és alkotványok, nem pedig uralkodói 
önkény által akarnak igazgattatni; észszerű 
okok, nem pedig a’ megölő betű tekintete által 
engedik magukat meggyözetni, és már nagyobb 
polgári szabadságok birtokában lévén , azon 
meggyőződésre jutottak : hogy a’ vallás tárgya
ira nézve, mindenkit saját hite szerint kell en
gedni élni. így lett, hogy Németország prot. 
egyházaiban a’ régi symbolumokat részint el- 
mellözik, részint világosan ellenök nyilatkoznak, 
és még azon prot. theologusok közöl is, kik az 
azokhoz ragaszkodást sürgetik, sokan önmagu
kat megcsalják; vagy ha tisztelik is a’ symbolu
mokat, a’ beléjek csepegtetett tudomány által 
olly útra vannak vezetve, hogy a’ régi dogmá
kat különbözőképen magyarázgatják és csa
vargatják : annyira, hogy a’ theologusok közt a’ 
valódi orthodoxus már ma csaknem a’ ritkasá
gok közé tartozik.

A’ prot. egyházban az úgynevezett rátio- 
nalisták és supernaturalisták, elveikre nézve 
élesen ellenkeznek és küzdenek ugyan egymás
sal : de az ö harczuk egészen más nemű, az csak 
a’ theologia mezején foly. És igy olly termé
szetű harcz az, mellyet nem polgári erő és ha
talom hanem csupán a’ tudománynak fokonkint 
elöhaladó kifejlése dönthet el. Igaz ugyan, hogy 
a’ rationalisták és supernaturalisták közötti 
különbség, ha elveiket tekintjük, sokkal na
gyobb, mint az, melly a’ korábbi időkben a’ 
prot. és katholicusok hittudománya között vo lt: 
de azért ezen kútfőből egyházi szakadás, bár
mennyire óhajtsák is azt némely vakonbuzgól- 
kodók, korántsem származhatok. Azon idő, 
mellyben a1 keresztyénség, hitvallások miatt 
pártokra szakadozott, úgy látszik, végéhez kö- 
zelget; mivel a’ népek egész tömege nem haj
landó többé egyes kitűnő tekintélylyel biró fér
fiakat követni, hanem mindenki maga szeret el
mélkedni és vizsgálódni.

Ezen hitvallásokat tárgyazó közönyösség
ből minden esetre származott ugyan bizonyos 
általános egykedvűség a’ vallás iránt: de ha két 
rósz közt kell választani, ezen utóbbi némi te
kintetben jobb, mint a’ reformatio időszakának 
észtöl iszonyodó és emberégetö orthodoxiája. 
Igaz ugyan, hogy az által a’ protestáns egyház, 
bár külsőleg összetartva, belsőleg sok felekeze
tekre szakadozott: de ezen különböző feleke
zetek harcza a’ vallásos igazság csupán tisztább 
kifejlésére vezethet. j

Ez azon állapot, melly a’ kath. egyház által 
leggyakrabban szokott a’ prot. félnek szemére! 
hányatni: de ha a’ dolgot szorosabb vizsgálat! 
tárgyává tesszük, úgy találjuk, hogy a’ kath.1

egyházban sincs ez másként. Ugyanis ezen egy
ház magasztalt egysége nem annyira az ö tag
jainak hitbeli megegyezésében, mint inkább hi
erarchiájának rendszeres alkotásában áll. Igaz 
ugyan, hogy ez külső erejével le tudja bilincsel
ni a’ különböző pártok vitatkozását az egyház 
kebelében: de azt csakugyan nem akadályoz
hatta m eg, hogy hitsorsosinak egy nagy része 
meggyőződésénél fogva az egyház dogmáitól 
elidegenedjék. A’ régi katholicismus hajdani 
szentjeivel, reliquiáival, csodáival és olvasói
val, — bizonyos tekintetben lehet mondani — 
nincs többé. Ha mindjárt a’ jezsuiták, rövid ha
lálos szunyadásukból feltámadtak i s : lehetetlen 
mindinkább el nem ismerniük, hogy az ö idejök 
elmúlt. A’ keresztek , mellyeket az ö missiona- 
riusaik Belgiumban, Francziaországban és Hel- 
vetiában fölállítottak, de a’ népek csak hamar 
ledöntögettek, — és az időnek más intő-jelei 
megtaníthatják őket, hogy kezeikkel a’ Sysiphus 
kövét hengergetik. Ezen nézetet már több ka- 
tholicus irók is kimondották. Egy politicai hír
lap katholicus levelezője igy ir 1838-b „az okos 
katholicusok nagyobb része, hitére nézve, már 
régen protestánssá lett, — és nem hisz többé a’ 
római püspök mindenhatóságában, nem a’ bűn
bocsátó levelek és reliquiák csodatevő hatalmá
ban, — nem a’ megátkozásokban és kirekeszté
sekben.44 Aramon legújabb Fortbildung des 
Christenthums czimü munkájában igy nyilatko
zik: ,,a’ mi legszellemdúsabb és szabadelmübb 
történetíróink egyike (Rottek), ki a’ szó legtisz
tább értelmében maga is katholicus, nyilván ki
fejezte azon gyanúját, miszerint ha a’ reformatio 
elvei most lennének ismeretesekké, hitsorsinak 
legalább kilencztized része kész volna azokat 
elfogadni.44 Most ellenben nem tarthat ugyan a’ 
kath. egyház tagjainak a’ prot. vallásra térésé
től : de tarthat a’ reformáló elveknek terjedésé
től, mellyek már hallgatva a’ kath. egyházat 
minden oldalról reformálták is ; a’ dogmák régi 
épületének egyik köve a’ másik után esik le ; — 
az egyház maga magát túlélte.

Nyugottan hallgathatja tehát a’ prot. egyház 
a’ felekezetekre szakadozás és pártmozgalmak 
vádját ellenfeleinek szájából: ezen változás a’ 
katii. egyházat még ezután érendi, még pedig 
annál hamarább, minél inkább igyekszik azt a’ 
hierarchia késleltetni. És ezen hierarchia maga 
is, melly eddig az európai fejedelmek békeszere- 
tete, és conservativ iránya mellett megállhatott, 
a’ legújabb időben magát tűrhetetlenné tevén, 
nagy változás közelgetését gyaníttatja. Közel- 
getö végét érezvén, hogy életéhez hasonló ha- 

ilállal halhasson meg, most a’ legvakmeröbb vo- 
! naglásokat teszi. Nem lehet öt nem szánni, mi- 
Jdön látja az ember, mint ostromolja a’ vegyes 
| házasságok eltiltása által külsőleg az ellensé
get, mellyet saját háza belsejében meg nem lát.
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Ne kérdezzük azért, mi az oka, hogy a’ 
prot. egyház nem terjed többé a’ legújabb idők
ben. A’ prot. egyház megmarad ugyan mostani 
határai között: de a’ protestismus, lerázván 
symbolicus bilincseit, régen túllépett azokon, 
és a’ kath egyházban is katholicussá, azaz kö
zönségessé kezd lenni. De legyenek bár ezeren, 
kik egyházi hitvallásukkal belsökép meg van
nak hasonlva: a’ külső áttérés által házi és 
polgári életök nyugalmát nincs miért megzavar- 
niok.

Hieronymi után 
P a r r a g h J.

Menjenbe elődbe 
A ’ foglyok nyögése 
’S hatalmadnak nagysága 
Azokat mentse meg 
A’ kik rendeltettek 
Méltatlanul halálra.
A’ mi szomszédinknak,
A’ miért szidalmaztak,
Hétszeresen fizess meg.
Mi pedig te néped,
Juhai meződnek,
Áldunk örökre téged.

B a c s ó J á n o s .

S Z E N T  L A N T .

LXXlX-ik Zsoltár.

(Károli szerint.)

Isten ! öröködbe jöttek pogányok,
’S megfertéztették a’ te szent templomod. 
Rakásra rontották Jeruzsálemet.
És a' te szolgáidnak holt-tetemek 
Ételül hányattak 
Égi madaraknak.
És a’ kiket te szeretsz ,
A’ földi vadaknak 
Hányták ki azoknak 
Meggyilkolt testeiket.

Ontott vérök Jeruzsálem körül folyt,
Mint a’ víz, és ki eltemetné, nem volt. 
Szidalmukká lettünk szomszédainknak, 
Csúf nevetség a’ kik körülünk laknak. 
Uram ! meddig tart e’
Harag, mindörökre 

Lángol-e gerjedelined ?
Ontsd ki a' népekre,
Hol nem vagy ismerve,
’S nem tisztelik nevedet.

Mert a’ Jákob nemzetségét megették, 
Hajlékát elronták, pusztává tették.
Ne emlékezz elébbi bűneinkről, 
Irgalmasságod hamar vegyen körül.

Kora halott-temetés.

Folyó évi dec. 5. estve napnyugotkor utaz
ván keresztül Kis-Czelen Vasmegyében, az it
teni sz. Benedekféle szerzetes papok zajos utczai 
éneklés közben, épen egy halottat temettek, ki 
az általam megkérdezettek vallomása szerint, 
elötte-való napon estve, mint ép , egésséges 
férfi-ember, hirtelen halállal múlt ki. Én protes - 
tans honpolgár — ki szokva vagyok, hogy a’ 
régi fönálló királyi rendelések szerint is , a’ ha
lott legalább 48 óráig földön fölül tartassák, — 
az eseten nagyon megbotránkoztam; és midőn 
értesíltettem, hogy e’ vidéken (vagy tán átalán 
országszerte) a’ róm. cath. clerus, sem a régi 
rendelvényeket, sem az emberiség kiáltó szavát 
nem tisztelve, a’ halottakat rendszerint 24 óra 
múlva eltemeti, ’s ezzel a’ protestáns híveket is 
lelkészeiktől hasonló eljárásnak követelésére 
ingerli: felfohászkodom: „Istenem! illy lelkisme- 
retlen eljáráshoz csak hallgat a’ kormány; ho
lott az inter arma is pár sornyi erélyes rende
lettel eltilthatná — ’s fejcsóválva odább men
tem. De sokáig kisért a’ rémséges képzelgés hogy 
hátha azon szerencsétlen halott csak szinhalott, 
és a’ koporsóban felébredvén, magához jött!?

0 -

VEGYES KÖZLEMÉNY.

Mert nyomorgunk szörnyen,
Segits meg úr Isten!
Neved dicsőségéért 
Minket szabadíts meg 
’S a’ mi bűneinknek 

Légy kegyelmes nevedért!

Miért engednéd a’ pogányoknak meg,
Hogy azt mondják rólunk : hol van Istenek ? 
Jelentsd meg, szemünk láttára, nekiek , 
Hogy bosszulod meg szolgáid véröket.

Miután a’ pozsonyi evang. lyceum alsóbb 
(gymnasiumi) osztályaiban a’ rendes tanítások 
november 1-jétöl kezdve tartatnak, ezennel je
lentetik, miszerint a’ felsőbb (az az bölcsészeti
jogi- és hittani) osztályaiban is a’ rendes tanfo
lyam 1849 január 2-kán meg fog nyittatni és 
olly módon folytattatni hogy a’ rendszerinti tu
dományok ezen (t. i. 1848/ 10-diki) tanévben is 
kellőleg elvégeztessenek.

Pozsony, dec. 8-kán 1848.
A’ pozsonyi evang. főiskola tanárai.

Szerkesztő kiadó: Székács József és Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.


