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, NEGYEDIK RESZ. 
lsten országának megvalósulásáról : az egyházról. 

, 
ELSŐ FEJEZET. 

A szent lélekről, mint az egyházat alkot& 
és fenntartó erőről. 

• 
• 

71. §. A szent lélek meghatározása. 

A szent lélek az az isteni erö mely kezdettöV 
fogva lelke,sítette a k\lg,yes és .... ig~az lelke ket, hogy' 
megvalÓsífn( igyekezzenek -mago on az ls en képét. 

........ ~z 's!e!1i erö működött a prófétákban, midön Izrael. 
népét oktatták és tanítoUák:" Ez Isteni erö volt sajátja 
Jézll~nak,' annyira, hogy ö ebben ~~ elenY-i§?ett, 
azai: neki minden cseleke"deTéhöl a szent lélek 
sugárzotL ki, anonnan ' szarinazása isa szent - lélek
nek tulajdoníttatott. .A mint János evangelista mondja: 
nA kit Isten elbocsátott, az Isten beszédét szólja, mert 
az Isten annak nem mértékkel adja az ő lelkét.-" 

' Ján. 3, 34. Ez az i~~!li erő az, mely az Isten orszá-
gának, vagyis az áznak tagjait a ' szeretet által 
összekapcsolja, iránt. 
a vágyat- feié'breszti, egyesíti, llOgy 

- -' - bételjék az irás szava: n nem én, hanem 
él énbennem a Krisztus." Gal. 2, 20. Innen a szent. 
lélek néveztetik még az iga:zság, a szeretet, a szabad
ság lelkének is, mely az értelmet "le!világositja, a, -
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'Szivet megtisztítja és nemes tettekre buzdítj a ; 
r áll minden 

a 
tesz arról, hogy mindn áj an Jste.n fiai. vagYJ,mJj: ; . mél· 
tók arra az OI:szAgra, melyet Jézus ala'pItolt e földön, 

Ezekből 
"!:zemély, 

világos, hogy a szent lélek nem 
a mint 
zsinat után 

a 
szeretet, a józan elme, 
e,)nyek lelke és e.Jvl\, , a 
gasztalfák s mmket is pz Ő 

, 

az 
s általában 

az 

a 

az Isten fiává ma~.·~ __ 

Irás vil 'á~osan tanítja. • Mikor eljő az igazságnak lilIke, az 
titeket minden igazságra vezérel. Ezt mondja maga Jézus.' 
Ján. 16, 13 .• Az Istennek szerelme kiosztatott a mi sziv ünkbe 
a szent lélek áhaI.· Róm. 5, 5 .• A szent lé ek , tészen bizony· 
ságot a mi lelkü(l.kk;:>1 együtt, hog~ i sten ~AiaJ.. vagy_ '.' 
Rom. 8,1.6. ' : 

72. §. A szent lélek kitölt~tés!l a tanítványokra . 

. A Jézus halálávaL magokra maradt tanítványok 
lelkén erőt vett az a levertség, melyet ma is tapasz· 
talbatunk minden háznál, hol a' családfő elesett . . Az 
a meggyőződés is, hogy Jézus tulajdonképpen meg 
se is balt, hiszen szelleme köztük van, s már nekik 
is többször megjelent: még mind nem volt elég erős 
arra, hogy a tanítványokat kivegye tétlenségökből. 

. Időre volt szükségök, hogya csapás alatt megtört 
lelkök ujra felegyenesedjék s a nagy mester meg· 
dicsöülésével - mert Jézus halálát már nem is tekin· 
tették egyébnek, mint megdicsőülésnek, az ö mennybe
menetelének . ök is uj eröt nyerjenek az ö nyom
dokIba lépni. Es ez az idö a pünkösd napján végre 

, 

• 

, 

, 
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bé is következett. A Jéruzsalemben egybegyült tanít
ványok az irások szerint ekkor mindnyájan meglelé-

, {lek szent lélekkel, azaz: mindnyájokat ~zent lelkese?é~ 
F szállotta meg s elhatározták magokban, hogya KflSZ-

--!...,-~, tus ügyét a magokévá teszik_ Az elsö, ki szót adott 
e nemes gerjedelemnek, Péter volt s beszédére csak
hamar ilOOO-en keresztelkedtek meg, mi által tényleg 
létezni kezdett a Jézus által hirdetett Isten országa, 

A szent léleknek a tanítványokra lett kiöntetése törlé
netét Lukács evangelista az , apostol~k cselekedeteiről irt 

lelkesültséggel adja elő, Csel. 2, rész, De ' 
is feltalálható az 

a hol a lelkeket 

. et a it 
hanem álnt~l"odá8ra bir 

.... • . o. 

a ha akadnak is, a kik 
a puszta maradnak s ezt mondják: »Vajjon n , .ni le8z~n ebb.ől" (12-dik vers), mások pedig talán guny tár
gyáUl- teszik a legnemesebb törekvést is, igy szólván: ,ezek 
rajong6k, ezek részegek" (l3-dik vers) mindazáltal vannak, á 

, IKe! az 'igazság 'lIIag val ragad, meghódít s mint a Péter --c.- beszédét, ör!im~8t béveszik (41·di,k vers)" az intest, a tanitást. 
_ sÖröme"st Siolgálatjába áOanak mind"-Qjg ügyneK, meÍy ál lál 

Isten országának terje és ét eszkőzőlhetik és ~tő1nozditbatják, 
, 

, 

73, §. A szent lélek munkásságának feltételei. 
-Mint a jó magnak termöföldre is van szüksége, 

hogy gyümölcsöt hozzon, !!g a szent lélek is csak -
~ __ ~ar~r~a"--,,alkalmas kebelbim nyilatkozik, más sz6val, -a -

szen éleK mimkásságának IS inegvannák a maga / 
_ _ feltételei, a _melyek_ a kQ,Yetk.ezök : ' 
FO l'd{)~ (]J l·ször a j~'!IJ/I:!.'J}Ó. késfiiSég, mely repdeItetésünk 

.s ennek bétöltésére nyert lelkitehetséKeink ,ismeretén 
alapszik s feltételezi a bünbánátot, a mint az apostol 
is ' irja: "A'ftIsten !1zerint val§ _ b:tn~Lid v_ességre_ való 
megtérést szerez." 2. Kor. 7, 10. ,,:.., 

• 



, 

, 
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2.szor a Jézusban való hit, vagyis elismerése 
annak, hogy ő a mi legmagasabb erkölcsi példány
képünk, kit önmagunk meg agadásával is KövefnünK 
kell, mert irva van: "Nem adatott ég 
alatt más ~, mely által kellene 
nunk, " Cser. 4, 12. 

3-szor me ly az élet 

erejök 
és szárnyakkal magasra repülnek, mint a 
futnak és nem fáradnak meg, járnak és nem 
nak el. ~ E~a 40, 31. 

• 

Jórapaló készség n,él~ül az ember olyan, mint il kialudt 
tüz, melyet ' a' "Iegeroselíb légvonat is lángra nem lobbanthat. 
Ellenben, a mely kebelben a jór.av!Lló' készség: .megvan, ott 
megva!! . az a , szjkra, melyet az isteni _ erő megelBveri íthet. 
Ide-czéiöz Jézus is ' eme szavaival: .A kinek van, adatik és 
m.egszaporíttatik; a kinek pedig nincs, a mIJe val) is élvétepk 

• , 

tőle ." (Máté 20, 29:)' " _, ' 
'" ' Ll Jézusban való hit nélkül az ember hasonló ' az el· 
tévedt utashoz, aki nem tudja, mely irányban haladjon, hogy 
czélt érjen. Ellenben, a hol a Jézusban yaló hit viJ~gitja meg 
a keblet, ott a törekvés biztos, "az ember peu!' -ingadozik s 
az ist~ni ,erŐ lépésr61.repésre' nő és gy ara szik. A tanítványok 
is csak akkor veU-eK szent lelliet, miKor már hinni kezdettek 
Jézusban; ekkor telének bé öl'öq)mel ' és szent .lélekkeL 
Csel.l3,52, ' 

Istenben ló bizalom nélkül az ember hasonló az árbocz 
nélküli hajó z, nmcs mIhez a veszély pillanatában meg
fogantódzék. A mig az ember hitér~l, reményér~J le nem 
mond, addig az isteni erő sem hagyja el .A remenység 
meg nem szegyenÜ" mert · az' Istennek- szerelme kiontatott a 
mi szivünkbe a szent lélek által, ki nekünk adatolt. a Róm, 5, 5. 
, Mindezekből tehát világos, hogy a szent lélek nem 
v~lamely kivülről ható erö, mely mint a szél, megmozgatja a 
{akat, fe!gerjeszti indulatba hozza az embert, hanem az 
e~n~r~.~n kifejlő ~ az embert ma'gávaU5adó ~rö;, ~ meg~';"--: 
gyozo es, a 1fu~ós~ és nemes lelkesedes IfiCem ere ::;e.:..-_..;;. 
B01dogok, kik ez isteni erőne!< 'engednek, mert linna az 

, 
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emberek ellent is állhatnak. F.~ek azok, a kikről irva van: 
"Tudom a te dvlgaidat, t. i. hogy te sem hideg nem vagy, 
sem hév; vajha hideg volnál vagy hév t Annak okáért, mivel 
lágymeleg vagy, kivetlek tégedet az én számból." JeL 3, 
15, 16. 

74. §. A szent lélek munkásságÍínak eredményei. 

A szent lélek munkásságának eredményei mind
azok a nelIles ,érzelme$', ti.sztult gon.dq.latok és jó 
~sele~ed.et~k, a melyek az embert a sz6 sZEl,ntebh 

éf'télmében emberré teszik. Ezt fejezi ki az apostol -is, midőn Igy Ir: »A lélek nak gyümölcse ez: 
öröm, békességes türés, jóság, hit, 
Jetesség. " (jal 5, 20~ A ~?eHt ~k . 
az embert,fiogy ~agy és nemes dolgokat végre 
s l~vetkezve az ó éillbert: a kQ.znapis;!~ot, öltözze fel 

._ . .......,a .. ,z u " embert, a ' kT leíke'sülni tüu - n;-ináenért, a mi 
-_ §zép s' . mint Krisztus, bétöltvén igy az irás 

, 

sza többé' nem én, hanem Krisztus él 
bennem." Gal. 2, 20. A, szent lélek az az egyeslW 
kapocs, a mely a keblek~C egym!!ssal összekqti s ez 
által megalapítja és --reiintartja e földön ai Isten 
országát, a keresztény anyaszentegyházat. , 

• 
A szent léleknek ezt az egyesítő eröjét festi Jézus a 

szöllötö és szőIlöveszötfröl szóló gyönyörü példázatában, a 
melyben ő magát a szöIlötöhöz, követöit pedig a szőJlőveszök
höz hasonlítja. : Ján. 15, 1-7. 

A szent lélek munkásságának eredményét a szent irás 
egyszóval: megigazulásnak vagy ujjászületés >.ek nevezi ; 
a mel élkur~íiliLsem hl: at'a meg a stennek országát. 
Ján. 3, 3. -

• 

• 

• , 

• 

• 
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, 
MASODIK FEJEZET, 

.Az egyházról magáról s az ab ban gyakorolni 
szokott szertartásokróL 

75, §,_Az egyhaz meghatarozasa, 

Az egyház a Krisztusban hivők 'egyesülete, a 
honnah keresztény egyháznak is neveztetik, Lehetne 
.flzt a szentek egyességének is nevezni, ha tagjai 
mindnyáján felfognák rendeJtétésöket s.' az a lélek 
vezérelné mindnyájokat, a mely az első hivőket veze
reJte, kikről irva van, hogy minekutánna a szent
lelket vették: "Szivök és)elkök e~y vala," Csel. 4, 32, 
.Általában pedig megkülönböztetik a látható egyházat 
a láthatatlan egyháztól. A látható egyház azoknak az 
.flgyesülete, a kik meg vannak keresztelve s részt 
vesznek az egyházi gyakorlatokban, a láthatatlan egyház 

, 

( 

/ 

,pedig mindazoknak egyesülete; a kik a, Krisztusban 
hisznek, vagyis az általa hirdet.ett magasztos elvekne~ Pi.., -1--;/ 
Qöu-oi1mk és azok szerint élnek, Eb ől következik, 
hogya látható egyháznak tagíai .nem mindnyájan 
tagjai a láthatatlan egyháznak is és megfordítva, sokan 
lehetnek, a kik bár szoros értelemben véve nem tar
toznak az egyháznoz" a'nnak megannyi élő tagjai. Egy 
dolog azon an' izonyos, t. I :" nogy az egynazban 
Jézusé a vezérszellem, a mint Kol. 1, 18-ban is irva 
van: "Ö az anyaszentegyház testének -feje," 

A szent irás általában több helyen eleven szinekkel festi 
.azt a viszonyt, a melyben az egyház tagjai Krisztusho~ áJI a, , 
nak, Ján . 10'ik r, 11. s köv, vers,ei szerint Jézus apasztor, 
az egyház tagjai pedig az ö juhai. Ugyancsak Ján,: 15, L, s 
kőv, ver3ei szerint Jézus a szőlőtő a hivek a szollove.szszok, 
Máté 9, 15, szerint Jézus a vőlegény, az e~yház az ö men~,::,~; 
Szonya, Pél er apostol az egyházat az élo Isten templ?m l 
hasonUtja, mely az élö kövekből, azaz ann,ak ta~Jaibó a _ 
KrlSztusra van épit ve, "Ti is mint élökövek eplttes.etek fel, 
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hogy legyetek Jelkiház, szent papsáb, a lelki áldozatoknak 
áldoztatásokr~, melyek Istennek kedvesek a Jézus Krisztus 
által. a 1. Pét 2, 5. 

Pál apostol is szép képet ad a~ egyházról, midőn azt 
az emberi testhez hasonlítja. · 1. Kor. 12, 4 31. s kifejti, 
hogy valamint a testet a .Iá"tJ1at~tl!!1l télelL el!)y~!!L meg, ugy 
eleveníti meg és vezérli Jézus az ő egyházát," me y az ő teste, 
a hivők pedig annak tagjai. 

Mindezekből nyilván van, hogy .az egyház tulajdonkép-
pen csak és tehát katholikus, mely senkit 
sem követőjének 
vallja. Ezt az egységet nem zavarja 'meg az a körülmény; I hogy a ker. egyházban idő több felekezet állott elő, 
mert mindezeket a forrasztani, a 

, mint Jézus is meg titeket, 
hogy az én vagytok, ha e.gy,!.pás,t szeretitek. " 
Ján. 13, 35. - l . 

De ha az egyház csak egy, ugy annak feje is csak egy 
lehet s ez ' nem más, mint a Jézus Krisztus. Ide vonatkoz
nak Pál apostolnak' eme szavai: .És mindeneket v:etett az ő 
lábai alá s ő,tet tette mindenek felett az anyaszentegyhá,z 
fejévé." Eféz. 1, 22. Következőleg mindazok, a kik a külön
böző· gyülekezetben a Krisztus tudományát hirdetik, egyenlők, 
egyik a másik felett a I(l'l l mgoKlrall" semml -lfi.v !tsággal 
nem bir. ,Ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a leg-

, kisebb, mondja Jézus." Luk. 22, 26. . 
A mi azt illeti, hogyamunkafelosztás elvénél fogva 

szükség volt rá régen és szükség van ma is, hogy legyenek, 
a kiknek, ugysz61ván, kötelességök az igehirdetés, s a kiket 
ennélfogva egyházi embereknek neveznek, tudnunk kell, hogy 
ez a megkülönböztetés ne'm rendi, vagyis az egyházi és 
világi elem nem alkotnak Krisztus egyházában külön rendet, 
mert a mint az apostol mondja: • Ti királyi papság, szent nép 
vagytok.' 1. Pét. 2, 9. nem csak a papokra, hanem az egész 
népre vonatkozik. " - . 

. Végül szem előtt kell tartanunk azt, hogy az egyházat 
tulajdonképpen mi teszszük szentté, ha abban az igazság, il; 

szeretet, a szabadság, szóval a Krisztus lelke vezérel mindnyá
junkat.. Csak igy és ekkor lesz az a szentek egyessége . 

• 
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76. §. Az egyházban gyakorolni szokott szertartások. 
A kik egy társaságot alkotnak, azoknak rendesen 

vannak bizonyos szokásaik, melyeket közösön gyako
rolnak; az Isten országa vagy az egyház tagjainak 

' is megvannak a magok közös szokásaik, .egyházi 
szertartásaik. Ilyenek II}ár a többek között: az imád
ság, az hirdetés, a keresztség és az urvacsora./ A 

vagy sacra-

nem g az 
az embereknek, hogy ezek áJtal is, fenntartsák és élesz· 
szék kegyességöket. A~onban épPlln aiért, mivel a szer-
tartások csak eszközei li kegyességnek s ezen alapuló üdv-
nek és boldogságnak, tévednénk, ha azt hinnők, hogy azok 
már a puszta gyakorlás által mink et kegyesekké s Isten előtt 

_ kedvesekké tesznek. A szertartásoknak csak ugy van valami 
haszna és becse, ha mi azokhoz élő hitet és jó cseleKedete· 
ket kőtünk .• Nem minden, a ki ezt mondja: Uram, Uram, 

. menyen bé a menyeknek országába, hanem a ki cselekszi 
az én mennyei Atyámnak akaratát. a Máté. 7, 21. ' 

-
A szertartások közül azért emeljük ki külőnösen az 

imádsiig'ot, az igehirdetést, a keresztséget és urvacsorát,. / el. I 
mivel 'ezeket a keresztények kezdettől fogva csaknem kivétel 'V ' ~ ntm ~ 
nélkül gyakorolták mind e mái napig.yMa,ga Jézus is gyak- '< , . 
r~n ima(t~o~ott; ,munkásságána.k kÖzl>0.ntja az Isten .orsza-.. OIJ- () - • ..,. 
nak hiJde~se' volt, magn megkeresztelietTe és e 'éle utiiTsó 4<"" }, .... q;t 
ésfv'é'jén ő maga szerezte az _ urvacsorát..Jl.Yl\,\'nak azonban 
még más szertartások is, . melyeket az egyb"!z ra"náz8sulan-
dók egybeesketésénél, az ifjaknak a hitben való megerősit-
tetésénél, a halottak eltemetésénél stb: szokot! gfakorolni, 
de tulajdonképpen ezeknél is az imádság és az igehirdetés 

, 
a 

már a szertartások, 
hogyemelnék, 

ha feletle nagy számmal 

a -ges 
lettel viseltessünk azok irant a 
kegyességünk előmozdítására béfolynak. 

meg-

• 
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77. §. Az imádság. 

Az imádság a léleknek Istennel való társalgása, 
a honnan következik, hogy imádságunkat ~lU'..edül az 
Istenhez kell és szabad intézn ünk. Czélja nem az, 
hogy az Isten akaratját kérésünkkel megváltoztassuk, 
a mi lehetetlen, hanem hogy kifejezzük az Istenben 

<;;> való bizodalmunkat , és az Ö akarat ján való meg
nyugvásunkat. Imádkozni nemcsak a templomban és 
élőszóval, himem magányban és g0l!dolattal is lehet. 
Az 'imádságnak legszebb formája az uri. imádság, 
melyLől nyilván van, hogy ,nem annyira földi, mint 
lelki jók ért kell könyörögnünk. Könyörögnünk kell 
pedig a ' Jézus nevében, a mi azt teszi, hogy az ő 

. ... szellel!Lében. intézzük kérésünket az Istenhez, tehát 
, -

mindig azzal a gondolattal, hogy nem a mi, hanem 
az Iste~ akara! 'a legyen meg. 

Vannak, a kik az imádságot szükségtelennek tartj ák 
azért, mert az Isten a mi k~ré5ünk nélkül is tudja minden 
szükségeink et és óhajtásainkat s xérésünkkel ugy se vá ltoz
tathatjuk meg az Ö akaratját. , A k ik igy gondolkoznak; azok , 
nem fogták ,fel az imádságs zélját. A gyerm-ek IS -maJ a , hogy 

~-'s"zii l öi -öt szeretik s érte minden áldozatra készek s mégis 
örömmel tárja Jel elöttük szive vágy át, leike gondolatait még 
akkor is; ha aggódik, hogy kérését szü!öi nem fogják telje
síteni., Igy a vallásos ember is imádkozik, nem azél't, hogy 
valami olyant mondjon az Istennek, a mit" 'a z nem tud , 
hanem hogy jeiét adja ISlenoen való Il1z@ allp-:miilr "s- a tó e 
való függés eleven érzetéuek. Az imádságnak ennélfogva 
f'őkellmre a 'Ilizalom, a mint az apostol is mondja: »Imád-
kozni 'kell, semmit nem kételkedvén, mert a ki kétel-

, 
kedik, a tengernek habjajhoz, inely a szelektől 

és ide s tova hányattatik," Jak. 1, 6. 
Az emberek, a kik az Istent egy földi uralkodó képé-

_ ben álillták magok elé" azt hiszik, hogy az Istenhez is csak 
közvetítés a rfiil lehet ' járulni. Igy jött szokásba lassanként 
az Istenen kivül a Jézusho;;, Máriához és a szentekhez is 
imádkoznL Hogy ez nyilván van az egész szent 
irásból , hol , tiltva ' kivül másoknak imádása, . ' 

-

-
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de nyilván van Jézus példáj ából is, ki az uri imádságban 
melyet tanítványainak imaformául adott, minden közvetíté~ ro 
n élkül , El!l;yenesen aZ Istenhez .iQI;v:am.odotLkécéséve . -
, - Az im1t!l s'ág közönséges helye a templom, s ezért 
Krisztus igaz kö vetője örömmel vesz részt a templomi imád-
ságban is, de az Istent a templomon kivül is megtalálja II 

buzgó lélek, mert ö jelen van mindenütt: ,Hová mennék a 
te lelked elöl " stb. s nem csak akkor imádkozunk, a mikor 
érzelmeinknek szavakat adunk, hanem akkor is, midön 
Istenre gondolva, sz ivünket a kegyes és istenes élet iránti . 
vágy áthatja, akaratunkat az d steni akarat teljesItése meg
szenteli. 

Nincs ugyan megtilIva, hogy az ember. földi jókért is 
ne esedezzék, söt maga Jézus . a 
ken érért; mindazáltal föbb <-
k rés e legyen, mert lelkC . I/n. ... 
le lehet 

, 
e az országát és igazságát és mindazok 
megadatnak nektek." Szóval, mint egyebekben, legyen az 
imádságban -is Jézns a mi példányképünk, ki szenvedései 
között is ezeket mondá: .Atyám, ha lehetséges muljék el e 
pohár éntölem, mindazáltal pe ugy legyen, a mint én akarom, 
hanem a mint te." Máté 26,. 39. ' 

• 78. §. Az igehirdetés. 

Az igehirdetés vagy az evangelium prédikálása 
az egyházban az az intézmény, melynek czélja örökre 
fenntartani Jézus korszakot al otó t nai t naQ és 

--; cso eszmélt, üzdelemteljl.)s, d!l llemes és példá~y
szerü élettörténetét iS ezek által előmozdítani az 

• 

emberiség felvilágosodását, felébreszteni bennij~ az 
erkölcsös élél -ií'ánh vágyat s meggyőzni őket arról, 
hogy egyedül a Jézus óvetésében lelhetik fel üdvöket - , ' , 

és boldogságukat. . . 
Ennélfogva az igehirdetésnek fontos szerepe van 

az egyházban; a tiszteletnek ez ké
pezi központját s felette álr minden czérémoniának, 

• 



'" ' 

- uo 

mert a mint irva van: "A hit a hallásból vagyon, a 
hallás pedig 'lZ Istennek igéje állal.« Róm. 10, 17. 
és ismét: "Boldogok, a kik . hallgatják az Istennek 
beszédét és megtartják azt.« Luk. 11, 28. 

A mint neve is mutatja, az igehirdetésnek 
evangeliumszerünek kell lenni, a mi azt teszi, hogy 
az igehirdető tartsa szüntelfm szemei előtt a szent 
irást s ebben különösen Jézus evangeliumát ; szükSég 
e mellett tekintettel lenni az ,innepekre, mint karácson , 
husvét, pünkös t, nagypéntek. áldozócsütörtök, ujév , 
melyek által az egyház részint a Jézus, részint a saját 
maga történetének emléket emelt. 

, 

Hogy mily nagyfontosságu az igehirdetés, _nyilván van 
az egyháznak történetéböl. Jézus 'beszédei ált 

Péter apostol pünkösti beszédével ala Itot a meg az 
elsö ny gyülekezetet, valamint a többi apostolok is 
az lsten igéjét hirdetve terjesztették el a keresztény vallást. 
A reformáczió az igehirdetés müve, s ' ma is nem az üres 
czeremoaiákkal, hanem az ~_sten igéjének megható erejével 
lehet 

a keresztények 

~',-
a husvét, a 

melynek megünneplése .osak a 
A );u t már a ZSidóknál 

aZ egy tomból va 6 kiszabadulás 
ahoz a ézus erntmadásának 
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e mlékét kötötték, Esik a tavaszi éj-Dltpegyenlöség után 
következ ó holdtöltére jövö vasárnap.') 

A pünkös t hasonlóképpen meg volt már a zsidóknál 
mint a törvény kiadatásának innepe ; a keresztények aztá~ 
ehez a szent lélek kitöltetését kötötték, minthogy ekkor 
huzdultak fel a 'tanítványok Jézus ügye me].lett s lelkesedésök-
nek gyümölcse az egyház megalapítása lett. Esik husvéttól f(; 
50 napra. 

Akarácsont késöbb, csak 360·ban,. Kr. u. ke7.dették -; 
megündep"lrlrrf-a J ézu3 -siUle é"S'e emlékére, e or ozf.á1!: b-é 
t. i. a gyermekek keresztelését is. Ez ünnep felállításával 
egyéb aránt kiakarták szorltani a keresztények a pogány 
saturnali~kat s azért is tették azt deczember 25· re, a mikorra 
a pogány saturnaliak, vagyis a nap ünnepe esett. 

A husvétot megelözö péntek, melyet nagypénteknek 
neveznek, a Jézus halálának, a pünköstet megelözö második 
csütörtök, melyet áldozó csütörtöknek neveznek, a Jézu> 
menybemenetelének emlékünnepe . . Az elsönek megünneplése 

jött, azon kegyeletnél fogva, a melylyel az emberek 
• 

*) Jegyzés. A kiket érdekel, ide igtatom a Gausz-féle képletet, 
melynek alapján a husvét napját bármely esztendöben meg lehet határozDi. 

l-ször. Oszd el azon évszámot, melyben a husvétot meg akarod 
határozni 19-ezel S ' a maradékot nevezd el a-nak. . 

- 2-szor. Oszd el ugyancsak azon évszámot 4-gyel s a maradékot 
nevezd el b-nek. -

3·szor. Oszd el ugyancsak azon évszámot 7·tel s a maradékot 
nevezd el c -nek. . 

4-szer. A maradékot, melyet a-nak neveztél el, szorozd 19·czel. 
ó-ször. Az eredményhez adj hozzá 23-at. 
6-szor. F;zt az összeget oszd el30.'ezal s a maradékot nevezd el d-nek. 

, 7-szer. Allitsd össze most ezt a képletet : 
2b + 4a + 6d + 4 és a maradékot nevezd el é-nek; ekkor lesz 

• 

B-szor. 22 ~ d + e az a szám, mely a husvét napját megmutatja 
márczius l-sötöl kezdve a számitást. 

Vedd például az 1873-ik évet: 
l-ször. 1873 : 19 = 98, maradék 11 = a, 
2-szor. 1873 : 4 = 468 " 1 = b. 
3·szor. 1873 : 7 = 267 " 4 = c, 
4-szer. 11 X lJ! = 209 
ó-ször. 209 + 23 = 232 
6-szor. 232 : 30 = 7 maradék 22 = d, 
7-szer. 2 + H + 132 + 4 = 26 maradék O = e, 

7 . 
8·szor. 22 + 22 + O = 44, tehát 1873-ban mArczlUS l-től számltva 

esik április lS-ra a husvét. 
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elhunyt jeleseik iránt viseltetnek' a máso~iknak megünneplését 
~ _ szükségessé tette 8Z a melylyel 8Z egyház lassan· 
V ként Jézust egyébaránt még számos-

_ ünnep keletkezett 8Z de a melyek a r.llf0W!ác.zió-.e val nagy részb~n megszüntek s ma csak a kereszténység 
egy része ü1i 'meg, ' -. , 

Az inoepek közt találjuk még az . évet is, 
V) ~ v , keresztények szintén nem ü!).nepelték, 

, or akKor a pogányok Jáous iste.nnek ünoepet; 
aztán mint- Jézus .n.ex.ellapE:! - ünnepeltek meg, ma inkább _. " '. 

polgári ünn!lp, " 
_.- , -Az elősorolt ünnepek közül a karácsont, husvétot és

pünköstöt részint két részint három nap , ünneplik meg. 
Régebben még töb"b'iiapokon IS ünhépelíélf ezeket, neveze-

, tesen a husvét utáni ' egesrlrét-iinrrep- volt; karácsont 109~. ,;Yl' y körül n gy 'iíiip~ünnepe t . meg, - ~ 
't . - A liét valamelyik napjának ünnepnappá való szentelése 

I ~P-J.L.' / G aknem általános szokás minden valamennyire !!! nép-
!"1 rÁ 'r/J ,nél. Igya régi görögöknél a a . ; az· 

11'" ,assyrialmál a s~erda; az a 
lA ~ kOTtörökoknéI a pé».teJ!:;· a a á zombat ; R-

C"", {.. keresztények á y8sárl!apot. ünneplik meg a hét napjai közül. 
,n'''!': r, ' " r. . .'V",;' P''' J' 79. ~, A keresztelés. 

A keresztelés a kisdedeknek az egyházba való> 
külsö béavattatása. Történik ugy, hogya pap, kinek 
tisztében áll a keresztelést végrehajtani, a kisded ·f~
jére tisz.ta . vizet ont, mialatt ezeket mondja: -;jn 

<""< --," keresztt:Hek tégedet N.' Atyának, és fiunak szent léleknek 
nevébe." ' Máté 28, 19., mi nem egyebet jelent, mint. 
azt, hogy aki megKeresztelkedik, köteles a szerint a 
tudomány szerint élni, mely az Atyának akaratából a. 
fiu által kihirdettetett és a szent lélek ereje által el· 
terjesztetett; más szókkal köteles a keresztény hitben 
megmaradni és annak .megfelelö erkölcsös, nemes és 
tiszta életet folytatni, a mint azt a tiszta viz is ábrá
zolja és' jelképezi. 

Minthogy azonban a kisdedeknek, mint még' 

• 
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érteleni nélküli lényeknek elkötelezéséröl tulajdonkép
pen szó' se lehet; szokásban van, hogy legyenek 
keresztszülök, a kik a szülökkel együtt örködjenek a 
kisdedek erkolcsi nevekedése felett s öket minél ko
rábban megismertessék a keresztény vallás boldogító 
elveivel. 

még r;.,cf'!' ' 
a 

ide 
" ,-- - -

-Ezért van, 
a már felserdültek, az egyház öket taní
tás által a hitben megerösíti, vagy konfirmáJja, a mi 
ennélfogva a kere~ztelésnek mintegy kiegészítése. 
A konfirmáczió által tétetnek ,aztán az ifjak az egy
ház önálló tagjaivá s midőn ezzel egyfelöl számokra 
a j biztosíttatnak, másfelöl ök is min-
den magokra vállalják az erköl-

. -..- -
e SI 

A keresztelés egyébaránt egyike a legrégibb szertartá
soknak s már Krisztus , elött, gyakorlatban volt. Tudjuk, hogy 
Keresztelő János is megkereszTelte azo at, a kik kővetöi vé 
lettek s maga Jézus is megkereszteItette magát általa. 
Azonban a keresztelés módja idő folytán ,nagy változásokon 
ment át. Igy például kezdetben a keresztelés, 'páro~szori 
v!.zbemeritéssel történL meg mi . gre később a, temP!.c>mokba 
is ~y , medenczéket ...!al'tottak, \lQgv 'zokba a megkereszte-
lendő Kisdede et egészen bémeritheJ;.§.ék. A Keresztelésnek 

-

az a módja, a mely most gyakorlatban van, t. i. hogy ,a vizet ( 
a keresztelendő fejére öntik, .cs,ak a 8·ik évszázad óta vap. Vui .17:'2 

szokásban és lehet védelmezni egyfelŐl az illem, másíelől az -
e gészség szempontjábéL Különben is a viz itt csak jelkép 
lévén, a mennyiség semmit se határoz. - .' 

Továbbá .lf~zdetben . csak 'nagy embere~et keJ:~s~teJte!: pl'!.-;l 
tek meg, a kik hitOkr ól mái- vallást tudtak tenni. Ezt külön-
ben a dolog természete is 'Igy hozta magával. minthogy 
kezdetben a keresztények a zsidókból és pogányokból lettek 
s a keresztelés által léptek bé a ker. egyházba. Ma azon-

Ferenc'X : Hittan. 8 

, 
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ban a keresztény szülők gyermekei is keresztények levén, a 
keresztelés tulajdonképpen nem elkütönítés más · vallásoktól, 
csak külső béavatás a ker. egyházba s igy méltán meg 
lehet keresztelni a kisdedeket is, mint keresztény szülőknek 
keresztény gyerIVekeit, a mit Pál apostol igy fejez ki: "Ha 
a törzsök szent, az ágak is szentek.« Sőt a gyermekek 
keresztelése által még alkalom nyi lik arra, hogya szülők és 
keresztszülők kötelességeikre emlékeztessenek s elevenebben 
érezzék 8 felelősséget, a melylyel gyermekeikért az egyház
nak, az Istennek és a társadalomnak tartoznak . 

. ' A mi a keresztelési formulát illeti, e tekintetben szin· 
tén nem ragaszkodtak a keresztények mindig oly szorosan 
Máté evang. 28-ik részének 19-ik verséhez, mely az ujabb, _ _ 
birálatok szerint nem is szá.rmazott egyerfl!Sen a 6ZUS 

_ szájából, hanem kereszteJtek csak a Jézus nevébe, vagy 
I helyesebben a c~ézus nev~re is, a miből nyl'vA.o van, nogy 

a Ileresztelési formulával a szentháromsag tanát támogatni 
nem lehet. . 
- Végül voltak s ma is vannak, a kik a keresztelésben a 
viznek bünmosó erőt tulajdonítanak s ugy tekintik azt, mint 
az ujjászületés feredöjét. A mire nézve jegyezzük meg, hogy 
a kisdedek lelke még.J:rtatlan lévén, azoknak nincs is szük· 

~ ségők arra, hogy büneiket a keresztviz elmossa, de nem is 
7~" tanítja azt sehol az evangelium Az idvességnek Mm a kereszt· 

ség, hanem inkább a hit lehet eSZKöze, a ire mutat az 
~~ ev~ngelium is eme tételIien : "l1fM'iIen s megkeresztelkedik, 

. _ 'dvezül, ,a i!.i nem hiend "pedig, -eIkarhozlk." Márk. 16, 16., s 
:2.; hogy keresztség rrélTiu is lehet idvezülni, bizonyos magának 

. 10. Jézusnak a gyermekekhei intézett eme szavaiból: ~ llye n~ILé 
f1.i az fstennek országa." Márk. 10 14., a kik abban az idöben 

még nem voltak megkeresz e ve. 
Innen sokan a' Keresztelést szükségtelennek is állitják, 

vagy legalább a gyermekek keresztelését nem helyeslik, azzal 
indokol ván ezen állitásokat, hogy a kel'esztség kötelezett
séget foglalván magába, a gyermeket akaratja ellenére 
semmire se lehet kötelezni. De ha ez az elv állana, ugy azt 
is lehetne mondani, hogy a gyermeket a tanulásr.a _se lehet 
kötelezni_ é!l..!<énYJlzeritepi. 

Azok, a kik a keresztségnek bünmosó erőt tulajdonítanak, 
veszélyesnek tartják, ha valaki kereszteletlenül hal el s ezérl 
megengedik, hogy szükség esetében ne csak a pap, hanelo 
más is megkeresztelje a gyermeket; a mi magában véve 

, 
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nem baj, annyival kevésbé bütl; de ha meggondoljuk, hogy 
a kereszteléssel intés és tanItás IS van összekötve, hogy az 
bizonyos ünnepélyességet kiván, helyesebbnek kelJ tartanunk 

. a papok keresztelését; sőt miután ne~ a keresztséli kimaradása, 
banem megvetése az, a ml tulaJdonkeppen blbául tudható 
fel Krisztus követőinek, mint az igehirdetést határozottan 
papi teendőnek kell elismernünk. 

A konfirmáczió, mint a keresztségnek, ugyszólván, 
',kiegészítése, basonlóképpen ünnepélyességgel szokott végre
hajtani. Födolog ebben a tanítás, miért azt igen korán nem 
helyes végrehajtani. Ekkor bocsáttatnak először urvacsorához 
.a keresztény növendékek . 

• , 
80, §, Az urvacsora, 

, 

Az urvacsora más n~ven 'urasztal, kenyérnek , 
megtörése, hálaadásnak pobara, szeretet-vendégs.ég ~1.. 
vagy görögösen agape, a maga valódi jelentőségében 
felfogva , a legszentebö . vallásos szertartás, Alapszik , 
magának az Ur Jézusnak rendeletén, ki Máté, Márk 
és Lukács evangelisták, nevezetesen pedig Pál apos-
tol előadása szerint azon éjszakán, melyen elárulta
ték, a pasch a vendégség bevégződése után vette a 
kenyeret és hálákat adván, megtörte azt és tanítvá
nyainak adta, ezt mondván: "Vegyétek, egyétek, ez 
az én testem, mely ti érettetek megtöretik. ezt cse
lekedjétek az én emlékezetemre." Hasonlatosképpen 
a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna s a 
tanítványoknak rendre adván, igy szólott: "Igyatok 
·ebből mindnyájan, ez az én vérem, mely ti érettetek 
kiontatik. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok 
.az én emlékezetemre. " (Máté. 26, .26 29. Márk: 
14, 22 25. Luk. 22, 19. és 20. 1. Kor. 11, 23 26.) 

·Az uri szent vacsora által tehát Jézusnak C2;élja 
volt az ő halálának emlékezetét követői előtt meg
~rökiteni s Igy eme-szavák: -:ez az' én testem, ez 

.az enverem" semmi esetre sem jelenthetnek egye-

• 

S' 
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bet, minthogy a megtöretett kenyér az ö ~egtöre.tett 
testét, a ki.!öltött bor az ö kiontatott vérét ábrázolja 

--~vagy jelzi. - , 
Az Ur Jézus az ö halálát emlékezetbe kivánta, 

tartatni azért, mert az igazság melletti küzdelemre 
semmi sem ád annyi eröt, mint a mások példája ~ 
e mellett tudta, hogy akik haláláról megemlékeznek 
és azt tiszteletben tartják, az ö tanait is elfogadják, 
tehát általa a ker. vallás állandósítva lesz; végre· 
felebaráti szeretetre kivánta buzdítani az embereket, 
minthogy az ő halála is a szeretetnek, még pedig 
az önfeláldozó szeretetnek volt nyilatkozata. 

, 

• 

-
-

Ily nagy és nemes czélokat kötött az Ur Jézus 
az ő halálához, melynek emlékezetére az egyházban 
ma is kiszolgáltatik az uri szent vacsora, még pedig" 
ha hivek akarunk lenni az ő rendeletéhez, nekünk 
is kenyeret és bort kell adnunk, illetőleg vennünk 
az uri szent vacsorában. ' Vennünk kell pedig ezeket 
a szent jegyeket illő komolysággar, a szent czélnak 
megfelelő érzelmekkel, vagy amint az apostol 
mondja, a magunk megpróhálásával, a mi abból, 
áll, hogy vizsgáljuk meg magunkat, ha vajjon rend-
ben van-e lelkünk állapota? békében vagyunk-e 
magunkkal, embertársainkkal és Istenünkkel, mert. 
e nélkül hiában való az ur-asztalához való j árulá
sunk: _ 

Ebből már önként következik az is, hogy az, 
urvacsorával nem élhet minden ember, nevezete· 
sen azok, a kik annak czélját nem értik, mint az, 
örü ,Itek é~J~~z,ege.!>, v.ala,mmt a kis ,~r'!pekek is addig" 
mig a konfirmáczio által annak ismeretére nem jutnak,. 
nem járulhatnak a szent asztalhoz. A nagy bünösöket 
eltiltani nem hel es és nem is kell mert ez réájok 

- nézve a megjavulásnaLeszköze....J.ehet, de kénys:;:erí· 
teni senkit se lehet arra, hogy. ur vacsorát vegyen ,. . ._-• 
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mert !IZ oly~ cS,eI~~e.detn~\>, .a. mM~ws~eritési?öl jQ,. Fo.:.!.e: 
n}ncs sem!!)! J!.~OrCSl beCSe éii? .fog~1!!lfja. ' -=' "'~ 
. A mi végre - 'á2i " r liérd:é';;r meti~ hogy ' hol és 
hányszor vegyünk urvacsorát, e tekintetben a köz-
szokás és gyakorlat lehet irányadónk. Kétségen kivül 
{lZ urvacsorával való éiésnek legalkalmasabb helye a 
templom, ide hiv a buzgóság, itt adhatunk kifejeZést 
annak a~ . érzésnek, hogy mi egymást .,l:!yafiakna,;;kf-' _ 
testvéreKriek te III eJu, e azért szabad és lehe.t eZ ~ , . 
az"Za1 egyebütt is eIDi, ' neveze'tesen . - ti? ~ 
családi körben. Különösen a betegek es gyengélkedök I 
erre is -vannak kényszerítve. A hányszor élésre nézve 
kiki alkalmazkodjék saját hitfelei szokásaihoz, a fö- • ":f
dolog az, hogy valahányszor teheti, ne vonja ki magát 
senki e szent ven~gsé Ml éS báJ'""" mennyiszer vesz 
is ahban részt, . ne mul!isz8za el magát megpróbálni, 
hogy legyen az urvacsora ránézve mindannyiszor egy 
lépcsö, melyen a maga tökéletességéhez, s e tökéletesség 
példányképéhez, az Ur Jézushoz közelebb juthat. 

Urvacsora, igy nevezik ezt a szertartást azért, mert a 
Jézus, kit közönségesen Urnak neveznek, alkalmá-
val szerezte. Innen az elsö ek 
után is ..élt.e.k ele, de mivel 
élés és botránkozás történt, az Ut'vacsorával való élést reg
gelre tették. Mas nevei, mint kenyérnek megtörése, hálaadás-
nak pohara stb . súntén vagy az urvacsora czélját vagy annak 
kiszol~áltatása módját fejezik hi. Legszebb neve tán a=.sz;;e;;,r;:;et;te;:.t_~O:..:,L.~, 
ve.Qd~sé$!> föteg, ha azt is csinálnak belöleY.ere.ztények. 

"Ez az én testem,14 "ez az én vérem" . e szavaknak a 
keresztények nem egy értelmet tulajdonitanak, vannak a kik 
azt betüszerinti értelemben veszik s azt állitják, hogy az 
urvacsorai kenyérben és borban a Krisztus teste és vere 
valósaggal jelen van, sőt még ezek is különböznek egymás· 
tól , Ul ert egy részök azt mondja, hogy az urvacsorai kenyér 
és bor a pap megáldá.a következtében változik át a Krisztus 
testév é és vérévé, a mit transubstantiatiónak neveznek j ezek 
a róm. katholikusok, más részök ellenben azon elvből indulva 
kl, hogya Krisztus Isten volt, tehat ő mindenütt jelenv.ló-- -

I 

, 
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~ággal bir, azt. mondják, hogy Krisztusnak . szükségképpen 
Jelen kell lenm az urvacsoráhan is, a mint ezek kifejezik 
magokat, vagy alatta, vagy felette, vagy benne; ezt nevezik 
consulístantiatio-nak. E nézetben vannak a lutheránusok. 
Ellenben akili e szavakat nem vesz'ik betüszerinÜ 
értelemb~n a kenyeret és bort az -urvacsoránál csak jel-
képeknek tekintik, melyek a Krisztus megtöretett testét és

_ éré! _ áPrázc;>lják. Ezekhez tartozna a e vé liitóek és az. 
_ unitári.usok. i . 

Az első keresztények a tekintetben is ragaszkodtak 
Jézushoz, hogy az urvacsoránál kenyeret és bort adtak a 
hiveknek, késöbb azonban, a 12 ik évszáz körül a bort kezd
ték megvonni a biyehl9l; á miIi01 sok viszály támadt az 
egyházban, mig a reformáczió ismét visszaszerezte a kehely t 
a maga tagjainaK, me ye a litbolikusoktól most is meO"-

"y_onnak.~ Ezeknek az urvacsorát; amint mondani szokták, cgy'--
szin alatt szolgáltatják ki, még peáig ostyáE,an, a mit ők 
azzal igazolnak, hogy miutána;r. urvacsora a Krisztus testévé 
és vérévé átváltozik, szükségtelen azt két szin alatt venni, 
mert a hol test ván, ott vérnek is lenni kell. A lutherilnusok 
hasonlóképpen ostyát vesznek kenyér helyett, ~de l! bort is 
kiRajak.-"A- li:elvélllifüek és az unitárius ok kenyeret és bort 

'a1lnak az ·urvacsorana. ÖnKént értetőaik, hogy -ima és kö
r- nyörgéR által mindenik egyház megszenteli az urvacsorát, 

de ennek a megszentelésnek nem az urvacsorilra. hanem ar. 
azzal ~kre kell_ befolyást gyaJorolnia; szükség nevezetesen, 
hogy -ezeket komoly s az urvacsora felvétel éhez méltó han· 
gulatba hozza; bennök hiányaik megbánását eszközölj e s 
öket a megjavulásra indítsa. Igy lesz az urvacsora az, am I
nek lennie kell, valódi áldozat; igy a Jézus haláláról való 
megemlékezésnek meg lesz a maga erkölcsi haszna, hogy 
mi is meghaljunk a büonek, s éljünk az erénynek és jga zsá~-
nak, mint mennyei polgárok, mint Isten orszagának tagjal. 

• 
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HARMADIK FEJEZET. 

Az egyház diadaláról, vagy a jövő életről. 
• , 

81. §. Az örökélet hite . 
• • 

A kinek rendeltetése a tökéletesség s erre ma-
gában erőket és tehetségeket is érez, az .nem nyug~ 
hatik meg azon a gondolaton, hogya halállal minden 
munkásság megszünik s lénye teljesen megsemmisül: 
Innen az emberben az örökélet iránti hit, melyet 
Jézus maga is támogat, midőn igy szól: "Én élek, 
ti is éltek." Ján. 14, 19. "Én vagyok a feltámadás 
és az élét, a ki .én bennem hiszen, ha meghal is 
él. " Ján. 11, 25. Es ismét: "Az . én atyámnak házá
ban sok hajlékok vannak. Elmegyek, hogy megké-
szítsem nektek a helyet." Ján. 14, 2. . 

Az örökélet hite csaknem egykoru az emberiséggel. 
Minden népek jobbjai foglalkoztak vele s bébizonyítására 
erősséget kerestek: 

i·ször a lélek anyagtalanságában, me ly szerint lelkünk 
nem állván részekböl, tehát nem is osztathatik részekre ; már 
pedig csak az semmisül meg, a mi feloszlik, mint a test, 
melyröl írva van: . A föld porrá lesz, mint az elött volt." 
Pred. 12, 9. Tplajdonkél2Pen a testJ.s csak_ átváltozik; mi 
módon ehetne .'tehát egyeaú a . lélek megsemmisülésre kár
hoztatva?- . 

2 ·szor Isten jóságában és igazságában, mely szerint 
ő maga oltván szívünkbe az ör(ikélet iránti reményt, azt való
sitatlan nem hagyhatja, mert még a földi atya is . csak ol:ra~ 
vágyat ébreszt gyermeke keblében, a minek teljesülését hiSZI 
s annak teljesülésél'e ő maga segédkezet kiván nyujtani. De 
örökélet nélkül csorbát szenvedne az isteni tökély is, maly 
azt kivánja, hogy minden dolog elérje a maga czélját s meg
f\lLel~n rendeltet~sének. Ugy de .az ember nagy feladatának 
e föIaon csak egy réSzet oldhat ja {Deg; tehetsegei Dllgy'· 
részben kifej,tetlen maradnak: tehát lenm kelJ még egy JOVö 
életneK IS, melyben a tökély utján tovabb hala~assun~. 

3-szor az erkölcsi törvényben, mely .szermt a Jónak 

• 

• 
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jutalmat, a rosznak büntetést kel! nyernie; de e földön egyik 
v_-!?se~m történik meo- kiv_étel nélkül; lenni kell tehát egy más 

él~nek-:bol az erkölcsi torvény követelményeinek elég lesz 
téve stb. 

Legerösebb bizonyítéka azonban az örökélet hitének 
maga Jézus, az ő története, feltámadása és szellemének 
megdicsőülése, melyek nyilván mutatják, hogy az ember 
élete nem végződik a sirnál, hogy szelleme tuléli a tova
tünő századokat. Méltán elmondhatjuk azért mi is róla az 
apostollal: "Krisztus a halált eltörölte és az életet és a hal
hatatlanság-ot világosságra hozta az evangelium által." 2. 
Tim. 3, 10. 

82. §. A halál az örökélet világánál. 

, A haláL, melyet az éLők közül senki el nem kerüL
het, mert irva 'llln: "lj:lvég~~t~ett .doLog, hogy az 
emberek egyszer mJg!JaLjanak." Zsid. 9, 27. ~z örök
élet világánál ~Lveszti rémes voltát s ugy Wriik fel, 

. mint ' egy. természetes átváltozás, mclyben a test és 
lélek közötti összeköttetés felbomlik s mindkettő a - - -
J'!laga rendeltetésének megfelelő új életet kezd, va$Y 
a mint- közönségesen mondani szokták, 1feltámad. ' -" Bizony, bizony mondom néktek, a ki az én beszé-
demet hallgatja és hiszen annak, a ki engem eLbo
csátptt, örökélete vagyon és a kárhozatra nem menyen, 
hanem által ment a haláLból ·az életre." Ján. 5, 21. - > . .. 

,/ 
Minthop mi lelket .test nélkül csak azpIstennek tulaj-

, donitlH1k, következik, hogy. lelkünk a halál "'után is egy hizo- " 
..... __ ,...nyos testtel kell ho~ birjon, d-e- ogy ez a es~-rre- a mi I t 

1: '"rri:9s'tanf tesfifnk " lesz, nyilván van a szent irásból, hol Pál t ,. 
aposto -eziiK~t~mOndj a : '.Igy lesz a halottak- felta:madása; 

I elvettetik rothadaodó test, feltámasztatik rothadatlan ; elvet
tetik gyalázatos test, f~ltámllsztat ik dicsös éges; elvettetik 
el'ötelen test, feltámasztatik hatalmas; elvettetik lelkes test, 

\ fe ltámasztatik 1 ~lki test.· 1 "Kor. 15, 24 - 44. 
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83. §. Az itélet. 

Az örökélet hitével szoros összeköttetésben áll 
<lZ a gondolat, hogy a halál után lenni kell még 
egy ítéletnek, melyben az emberek cselekedetei meg
vizsgáltatván, jutalmat vagy büntetést vesznek asze
rint, a mint jók, avagy roszak voltak. Ide vonatkoz
nak Pál apostolnak eme szavai: .Mindnyájan mine· 
künk meg kell jelenni Krisztus itélö széke elő.!t, hogy 
kiki elvegye jutalmát, a mit a testben cselekedett, 
ahoz képest, a mint jó! vagy roszat cselekedett." 2. 
Kor. 5, 10. 

" szerint az utolsó itélet Krisztusnak tulajdoníttatik. ' -
• • Ezenkivül még számos helye van a szent Irásnak, melyekben 

a Krisztus ugy van feltüntetve, mint itélő biró. Innen már 
mindjört halála után kifejlett követői között az a hiedelem, 
hogy nemsokára angyaloktól körülvétetve ismét vi8sza fog 
jönni a földre, hogy itt az igazakból magának egy mennyei 
J éruzsálemet alapítson, mely ezer évig fog fennáll ani az ő 
kormánya alatt. Ezt nevezik chiliasmusnak. 

M inő hatalma van Krisztusnak a tőlünk elvál,t lelkeken, 
Hzt mi nem tudhat juk ; de azt látjuk, hogy az ő viss:z;ajövetele 
első követői óhajtása s~erint Jli nem teljesült s igya chilias- ,,/:Q.1e l 

IllUS alalt egy ellet nem érthetünk, mint ft jobb Idők reményét, 
midőn a vallás ke ul 00' mmaen akaaruyon, _-__ 
midőn a a'" szíveket s aZ' sten 
országa teljes diadalt nyer ~Jöldii1i, Ezt a boldog . 

.-- . ort "festi látJ10ki lelkéve1 Ján~s al?o§lol . is '" ii, • "Jelenések~ 
-czlmu konyvében, nol a- többek között eZHket irja: "Láté~ uJ 
eget é~ uj földet ert az első ég és az első fölR rUiUÍt 
vala. Es látám a szent vÚost, az uj Jéruzsálemet, me ly az 
Istentől szálla alá menyböl és elkészíttetett, miutegy fel 
-éltesíttetett menyasszony a vőlegénynek.« Jel. 21, 1. és 2. 

(j 8.4. §. Az itéletet követő jutalom és büntetés . 

. Az ember a ltövetkező nap történeté! sem tu~
hatja :. mi ~~don tudhatná'azt, hogy miből fo~ állani 
az a Jutalom és az a büntetés, melyek az élet után - ~ --- ... - -



-

, 

122 -

reá várakoznak? Egy dolog felől azonban bizonyo
sok lehetünk, hogy egyiknek úgy, mint a másiknak 
jgazságosnak kell lenni; ert azokat az igazságos 

J"Isten ' keZéhő veszszük el, . ki előtt nincsen személy
váloga~s. Ról!l. ~,_ n. 
. A szent irásban találunk u~yan helyeket, a melyek az 

itéletet követö jutalmak 'és büntetések leirására vona tkoznak. 
Amazokat a boldogság, ezeket a kárhozat neve alatt lehet 
összefoglalni és mindenikröl az van mondva, hogy azok 
örökkétartók lesznek. Amire nézve jegyezzük meg, hogy 

~ valamint a jutalom, ugy a büntetés ö!"ökkétartó~~a. is Q§.!lk 
[e>~rf) viszonylagos lehet, amennyiben a jók és gonoszok állapota 
r,:t.'!77~9 • ..r közötti különbség örökre megmarad, él; nem általános _a~az 
~ I n,!.,m ,..9IY!<I!, hogy a~t e!yeszteni vagy a~tói mene ülni ne 

V-'t:f-. . _~h~t.;Jgyanis, ha lelkünk a földi élet ntán ef!; uj Pályatérr~ 
FOVIt "',.I lép, annak ott is szükségkéep fejlödnie és tökélyesülnie kell, 

J ennélfogva nem le-Imt felfenni ; hógy aZ- a- lélek, mely itt 
földi hüvelyétöl megválva, amott jutalmat vagy büntetést 

<? vesz; ezt a jutalmat és büntetést változatlanul élvezze és 
szenvedje még akkor is, ha ö maga lényeges változáson 

fl ment át, §.éldáUI ,m.\lgjavuJt, vagy még ros"zabbá let .. 
Min ezek egyébaránt 'kivül esnek vízsgálod ásunk köl·én. 

A jövö élet titkai örökre elrejtve maradnak szemeink elöl. 
Elég nekünk ' ai t tudni, s &'rróI' meggyőzödést szerezhetünk 
magunknak, hogy a jók és nemesek sirját hálakönnyük ön-

, . 
tözlk s az ők emléköket még a késő nemzedékek is tiszte-
letben tartják; ellenben a go~oszokat átok kiséri még sir· 
jokba is, Ez a tudat mindnyájunkat art'a inthet, hogy a 

O _j~enben_rie . ,felejtkezzünk meg ~ , jövőről se ,_ Éljünk ugy, 
hogy palálunkl"il az igll,%li)C1!;pzé szamíltassunk, s mint az, J; 
apostol mondja: .elvegyük a mi hitünknek jutalmát, t. i . 
a mi lelkeinknek idvességét.» 1. Pét. 1, 9. GJ 

85. §. Visszapillantás a negyedik részre. 

Megismervén az egy házat, mint a legszentebb 
czélu intézményt, mely nemcsak földi , hanem mennyei 
érdekeinket is felöleli s ez élet gyakran viszontagsá
gos küzdelmei között biztos révparto t mutat, hol 
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lelkünk megpihenhet ; kötelességünk azt megbecsülni, 
szolgálatában hiveknek lenni, érdekeit tehetSégünk 
szerint előmozdítani s minden erőnkből igyekezni 
azon, hogy terjedést vegyen a földön; mert azzal a 
jó, szép és nemes terjed és gyarap"odik. 

Láttuk, hogy az egyháznak is, mint minden más 
társulatnak, megvannak a maga szokásai és szer
tartásai, amelyeket tagjainak tiszteletben kell tartani ; 
azonban ne gondqljuk, hogy ezek a szokások és 
szertartások annak legerősebb támaszai és biztosítékai ; 
mert ezek koronként változtak és változni fognak 
ezután js; a mi az egy azaf biztoSílj'á, Iii ' a "szent 
lélek, melynek megalapulását is köszöni; a rpig ez 
nem szünik meg müködni, amig tagjait ez isteni erő 
lelkesíti, addig külsőleg bár változásokon mehet át 
az egyház, léIlyegében nem fog megváltozni soha ; , 
ellenben, ha a szent lélek abból~ elköltö?;ik, azaz 
tagjait többé ne Iclkesítí -semmi mii'gasal:io, meny
nyeibb ezél és érdek, akkor' il szertartások s.emmivel 
sem ~gnak többet érni mint a~ko..P.Qrsó~ ~ diszité
sek, mm a a otton az ékes szemfedő. 

V égül,n a apasztalj uk, hogya világ gyakran 
ellentétbe helyezi magát az egyházzal; ha tapasztal
juk, hogy mint Krisztusnak, annak ügyeért nekünk 
is gunyt, - diaqalmat, vereséget, tán ' halált kell szen-
ve ni: ne _ essünk két"ég e, hanem tekintsünk biza
lommal a jövő e~ébe. el az i azságnak ejőbb vagy 
utóbb megbozza. a ,mag~ .diadalát, megadja az Isten 
orszá,~áért, a~az a szép, _jó és nemes eszmékért ,_ 
halálIg küzdők méltó jutalmát' itt, vagy az örö,kélet~el~:. 

ooo _ , .. " ... _ 7 i • o.Ö:, j d " 
. ' ,,"" " .. - --\,.o ...... 4. • .. - - -
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