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a keresztény egyházról. 

ELSÖ ,FEJEZET. · 

A SZENTÜLEKRÖL, MINT Á KERESZTÉNY 
EGYHÁZAT ALKOTÓ ÉS ' FENNTARTÓ ERÖRÖL • 

• 

, 
• 

64. §. A szentlélek meghatározása . 
• 

, 

, 

. A szent lélek az az isfeni erő, mely kezdettől fogva, 
lelkesítette a kegyes és igaz lelkeket, hogy megvalósí. 
talli igyekezzenek a magok on az Isten képét. Ez az isteni 
erií müködött a prófétákban, midőn Izrael népét oktat
ták.és tanítototák. Ez az isten(erő volt sajátja Jézusnak, 
akinek minden cselekedetéből a szent lélek sugárzott ki" 
amiért származását is a szent léleknek tulajdonítotUik. 
Amint János evangelista mondja: "Akit Isten küldött, , 
az Isten beszédét jszólja, mivelhogy az Isten nem mér
ték szerint adja a lelket." J án. 3, 34. Ez az isteni erő az. , . 
mely az Isten országának, vagyis a keresztény egyházo. 
nak tagjait a szeretet által összekapcsolja, bennök a 
hgyes és istenes élet iránt ÍJ. vágyat felébreszti, őket 
Krisztussal egyesíti, hogy b~teijék az irás szava: .;étek 
töhbé nem én, hanem él énbennem a Krisztus." Gal. 2~ • • 

20.. Innen a ·szentlelket nevezik még az 'igazság, ,'i szere-
tel. a szabadság lelkének is, mely az értelmet felviliigo·. 
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f :SIt ja, a szivet megtisztitja és nemes tettekre buzdit,ia: 

'I'!!cntáll a biin minden incselkedéseinek s megszabadílva 
e szerint , az embert a gonoszság békóitól, bizonyságot 
tesz arról, hogy mindnyájan Isten fiai vagyunk; méJlók 
'arl'a a.z országra, melyet Jézus alapított e földön, 

Ezekből világos, hogya szent lélek nem lehet valamely 
:személy, vagy Isten, amint ezt későbben, a konstantinápolyi 
381-ik zsinat után az egyház tanította, Ekkor t, i. a szent
háromság tanának kiegészÍtéseül a szent lelket is Istennek 
nyilatkoztro/,ták, ugy azonban, hogy bár a szent lélek egy 
kiilön isteni személy, mindazáltal elválhat",tlan az Isten lényé-
től, tehát azzal egy.' ' 

,Hogy a szent lélek nem egyéb, mint az igazság, a szere
tet, a józan elme, a szabadság s általában mindazon erények 
lelke és elve, amelyek Jézust az Iste,n fiává magasztalták s 
minket is az ő követl:\ivé tehetnek, ezt a sunt irás világosan 
tanítja, "Mikor eljl:\ ' annak az j igazságnak lelke, elvezérel 
majd titeket minden igazságra." Ezt, mondja maga Jézus, Ján. 
r6, 1), "Az Istennek szerelme kitöltetett a mi sziv ünkbe a 
SZent iélek által." Róm. 5, 5, "A szent lélek tészen bizonyságot 
,~ ,mi lelkünkkel egyiitt, hogy mi lsten gyermekei vagyunk," 
Rom. 8; r6, ' -

65. , §, A szentlélek kitöltetése a tanitványokra, 
• 

, 

A Jézus halálával magokra maradt' tan ítvánvok 
lelkén erőt vett az a levertség, melyet ma is tapaszta 1-
hatunk minden háznál, bgl a családfő elésett, Az a meg
gvőződés, hogy Jézus tulajdonképpen meg se halt, hi: 
szen szelleme köztük van, s már nekik is többször ineg. 
Jelent: még mind nem v.olt elég erős arra, hogya ta n ít
v.lnyokat kivegye tétlenségökbőL -Időre volt szükségiik, 
hogy a csapás alatt m,egtört lelkük ujra .felegyenesed
jék s a nagy mester megdicsőülésével ők is uj erőt Ilyer
j.~.Jek az ő nyomdokaiba lépni. És ez az idő a pij.Akösd 
nnpjáó. végre be is következett. A Jeruzsálemben egybe
gytilt tanítványok az' írások szerint ekkor mindnyájan 

• 

, 

, 
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Jnegtelének szent lélekkel, azaz: mindnyájokat szent lel. 
ke~edés sz~llotta meg s elhatározták, hegy Jézus ügyét 
a magokévá teszik . Az első, ki szót adott e nemes fel. 
buzdulásuak, Péter volt s beszédére .csakhamar 3001)·en 
ke.l'esztelkedtek meg, mi által tényleg létezni ' kezdett II 

J éZllS által l1l'detett Isten országa. 

A szent léleknek a tanÍtványokra történt kitöltése ,az • apostolok cselekedeteiről irt bibliai könyvben költői lelkesült· 
séggel van előadva. Csel. 2. rész .. De a költői képek alatt is 
fel\alálható az eszme, az igazság, mely abból áll, hogy ahol a 
lelkeket egy akarat (r-ső vers) füzi össze, ott az elhatározás 
'nt/gy hirtelenséggel (2-dik vers) megszületik, mely nemcsak 
magokat az 'il'letőket avatja fel lángnyelvü (3-dil<' vers) apos· 
tolokká, hanem álmélkodásra bir (7-dik vers) . másokat is, 
akik között, ha akadnak is, akik a puszta álmélkodásnál ma~ 

• 
radna k s ezt mondják: "Vajjon mi akar ez lenni?" (u-dij{ 
vers) , mások pedig talán gu ny tárgyául teszik a legnemesebb 
törekvést is, igy szólván: "Ezek részegek" (r3-dik vers) mind· 
az~ltal vannak, akiket az igazság magával ragad, meghódít s 
mint a Péter beSzédét, örömest beveszik (4r-dik vers) az intést, 
a tanítást s örömest szolgálat jába állanak 'minden jó ügyhek, , 
mely által Isten országának terjedését eszközölhetik és elő· 
mozdíthatják: 

. 66. §. A szentlélek 'munkásságának feltételei. 
• • 

Mint a jó magna,k ' termőföldre van szüksége, Jwgy 
gy ,imölcsöt hozzon , ugy a szent lélek is csak arra aik al· 
m~ s kebelben nyllatkozik, más szóval, a szent lélek 
munkásságának. is meg varumk II maga feltételei, ·1.C1C· 

I yek II következők: 

1,-ször a jóravaló készség, mely rendeltetésünk s · 
en .. ek betöltésére nyert' lelkitebetségeink ismeretén alap .. 
szik s feltételezi a bünbánatot, amilJlt az apostol is hja: 
·"Az lsten szerint· való szomQl)Uság ,üdvességre való 'n-eg: 
b <'i nbatatla.n megtérést ·szerez." 2. Kor. 7, 10. 

, 2-szor Jézushoz oa ló ragaszkodás, vagyis ,elisme~:íse . 
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ilnu:,k, hogy Ő a mi legmagasabb erkölcsi példány ké
pünk, kit önmagunk megtagadásával is köve.tnünk k~lI, 
Lurt irva van: "Nem adatott erriberek kozött ég alat't 
más r,év, mely által kellene nekünk megtartatnunk." 
Csel. 4, 12. . 

3-szor az lsténben való bizalom, mely az élet D1('g

priÍh,Htatásai között is reményre és kitartásra serkent. 
"Ali.ik a~ Urban ·biznak, erejök megujul, szárnyra kel
.nek, mint a saskeselyük, futnak és nem lankajnak 
meg, járnak és nem fáradnak el." Esa 40, 31. ' 

• • 

jóravaló készség nélkül az ember olyan, mint a kialudt 
tüz, melyet a legerősebb légvonat sem lobbanthát lángra. 
Ellenben, amely kebelben a j6raval6 készség megvan, ott 

, megvan az a szikra,...melyet az isteni erŐ megeleveníthet. Ide 
céloz Jézus is eme szavaival: "Akinek van, adatik és tnegsza
.poríttatik; akinek pedig nincsen, att6~ az is elvétetik, amije 

" M' , van, ate 25, 29. " 
A jézusban való hit nélkül az ember hasonl6 az' eltévedt 

utashoz, ki nem tudja, mely irányban haladjon, hogy célt 
·érjen. Ellenben, ahol a Jé;<l1sban val6 hjt világÍtja meg a keb
let,' ott a törekvés biztos, az ember nem ingadozik s az isteni 
erő lépésről-lépésre nő és gyarapszik. A tanítványok is csak 
akkor vettek szent lelket, mikor már hinni kezdettek Jézus
ban; ekkor ;,telének bé örömmel és szent lélekkel." Csel. 
l .. , p. 

l stenben való bizalom nélkül az ember hasonl6 az árb6c 
'nélküli haj6hoz, nincs mihez a veszély pillanatában megfogan
·t6dzék. Amig az ember hitéről, reményéről le nem mond, ad
dig az isteni erő sem hagyja el. "A reménység meg nem szé ~ 
gyenít, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szi;vünkbe I 

'szent lélek által, ki adatott nekünk." R6m. 5, 5. ' 
Mi!,~~z~kből tehá~, világos, ~ogy a sz~nt lélek nem ,:ala

mely kIvulrol hat6 ero, mely mmt a szel" megmozgatja a 
.fákat, felgerjeszti, indulatba hozza az embert, hanem az em
qerben kifejlő s az embert magával ragad6 erő; a meggyőződés, 
~ bu~g6s~g és nemes lelkesed~s isteni ereje. Boldogok, kik ez 
'lstelll eronek engednek, mert annak az emberek ellent is 
··állhatnak. Ezek azok, akikről irva van: "Tudom a te dolgai
d~v, hogy t~ sem hide~ nem, vagy, sem hév; vajha hideg vol
nal vagy hev! Igy mivel lagymeleg vagy, kivetlek téged az 

'én számból." Jel. 3, '5, 16. 
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67. §. A szentlélek. munkásságának eredményei • 
• 

, ~ szent lélek munkásságának eredményei mindazok 
.a Bemes érzelmek, tisztult gondolatok és 'jó cselekedetek, 
amel vek az embert a szó szentebb értelmében emberré 
je5~il:- . Ezt fejezi ki az apostol is, midőn igy ir: .. A lélek-l 

. nek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketürés, jó· 
ság, hiiség, szelid ség, mértékletesség." Gal. 5, 22. A szent -
lélek teszi alkalmassá az embert, hogy nagy és nem~s 
·dolgokat vég"Tehajtson s levetkezve az ó embert, a kiiz
napiságot, öltözze fel az uj embert, aki lelkesülni tild 
mindenért, ami szép s nemes,· hogy mint Jézus, betöltse 
az irás szávaít: "Élek többé nem én, hanem él bennem 

. a Krisztus. Gal. 2, 20. A szent lélek az az egyesítő ka-
p .lOS, amely a kebleket egymással összeköti s ezálta l 
megalapítja és feQ.1ltartja e földön ai Isten országát, Il _ 

keresztény anyaszentegyházát. ;-

A 'szent léleknek ezt aZ ' egy~sítő erejét festi Jézus a szől
lőtő és szőllőveszőkről sz616 gyönyörü példázatában, amelyben 
ő magát a szőllőtőhöz, követőit pedig a szőllőveszőkhöz ha
sonlítja. Ján. 15, I-7. ". . 

A szent lélek munkásságának \ eredményét a szent irás 
egysz6val: megigazulásnak vagy ujjászületésnek névezi; amely 
nélkül senki sem láthatja meg az Istennel< ország~t. Ján. 3, 3· 

• 

. MÁSODIK fEJEZET. 

A KERESZTÉNY EGYHÁZRÓL S AZ ABBAN 
~GYAKOROLNI SZOKOTT SZERTARTÁSOKRÓL. 

• 
• 

68. §. A keresztény egyház meghatározása. 

A keresztény egyház a Jézusban hivők egyesülete. 
L~belne ezt a szentek egyességének 'is nevezni, ha tagja i 
mIndnyájan felfognák rendeltetésüket s az a lélek vezé
l'elné mindnyájukat, amely az első hivőket vezérelte, 
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kikről irva van, hogy .minekutánna a szentIeIket vették: 
"Szivök és lelkök egy vala," CseL 4, 32, Megkülönböztet
!lek Játható és láthajatlan, egyházat. A látható egyház. 
azoknak az egyesülete, akik meg vannak keresztelve s 
.részt vesznek az egyházi szertartásokban; a láthatatlan 
egyház pedig mindazoknak lelki egyesülete, akik J é
zLlsbaJl Jlisznek, vagyis az általa hirdetett magasztos el, . 

- veknek hódolnak és azok szerint élnek. Ebből követke-, 
zik, bogya látllató egyháznák tagjai nem mindnyá,t2n 
tagjai a láthatatlan egyhá2lllak is és megfordítva, so
kan lehetnek, akik külsőleg' nem tartoznak a kereszté.,y 
fgyházhoz, de azért ",nnak megannyi élő tagjai. Egy 
dolog azonban biz6nyos, t. i. hogy a keresztény egyház-

, ban ' ].ézus~ a vezérszellem, amint KoL 1, 1S-ban is ina 
'Van: "Ő a feje a testnek, az egyháznak." . 

A szent irás általában több helyen eleven szinekkel festi 
azt a viszonyt, amelyben az' egyház tagjai Jézushoz állanak. 
Ján. Io-ik r. " ' s köv. versei szerint Jézus a pásztor az egy- o 
ház tagjai pedig az ő juhai. Ugyancsak :J án. 15, i .' s köv. 
versei szerint jézus a szőllőtő, a hivek a szőllővesszők. Máté' 
9, 15· szerint Jézus a vőlegény, az egyház az ő menyasszonya. 
Péter apostol az egyházat az .élő Isten templomához ' hason- ' 
lítja, mely az élő köve~ből, azaz annak tagjaib61 a- Krisztusra 
van építve. , "Ti is mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá', 
szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus álta!!" I. Pét. 2, 5. 

Pál apostol is _szép képet ad az egyházr61, midőn azt· az 
emberi testhez hasonlítja. I. Kor. 12, 4--3 I. s kifejti, hogy 
valamint a testet a láthatatlan lélek eleveníti meg, ugy ele
v~níti meg és vezérli Jézus az ő egyházát, mely az ő teste, á 
hIvők pedig annak tagjai . . 

Mindezekből nyilván van, hogy a keresztény egyház tu
lajdonképpen csak egy 'és közönséges, teh~t kátholikus, niely 
senkIt sem zár ki kebeléből, valaki magát Krisztus követőjé
nek vallja. Ezt az egységet nem zavarja meg az a ' körülmény, 
ho"y a keresztény egyházban idő folytán több felekezet állott 
elő: mert mindezeket a szeretetnek eggyé kell forrasztani, 
amint Jézus is megmondotta: "Arról ismeri meg mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha e9ymást szeretitek.c~ 
Ján. '3, '35. 
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De ha az egyház csak egy, ugy annak feje is csak egy 
lehet s ez nem más, mint Jézus Krisztus. Ide vonatkoznak 
Pál apostolnak eme szavai: "És mindeneket vetett az ő lábai 
alá s őt tette mindeneknek felette az anyaszentegyház fejévé." 
Eféz. r, 22. Következőleg mindazok, akik a küiönböző gyü
lekezetben a Jézus tudományát hirdetik, egyenlők, egyik a 
másik felett a Idki dolgo1;.ban semmi kiváltsággal nem bir. "Ki 
legnagyobb köztetek, olyan legyen, inint aki legkisebb" -
mondja J ézus. Luk. 22, 26. 

Ami azt illeti, hogya munkafelosztás elvénél fogva sZük
ség volt rá régen és szükség van ma is, hogy legyenek, akik
nek, ugyszólván, kötelességök az igehirdetés, s akiket ennél
fogva egyháZI embereknek neveznek, tudnunk kell, hogy ez 
a megkülönböztetés nem rendi, vagyis az egyházi és . világi 
elem nem alkotnak Jézus egyházában külön rendet, mert 
amint az apostol mondja: . "Ti királyi papság, szent nemzet 
vagytok." L Pét. 2, 9. nem csak a papokra, hanem az egész 
népre vonatkozik . 

Végül szem előtt kell tartanunk azt, hogy az egyházat 
tulajdonképpen mi tesszük szentté, ha abban az igazság, a sze

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

• 

69. §. A keresztény egyházban gyakorolni 
szertal'tások. 

szokott 
, 

Akik egy társaságot alkotnak, azoknak rendese n 
vannak bizonyos . szokásaik, melyeket közösen gyako· 
roll1:lk ; a keresztény egyház tagjainak i ~ megvannak a 
mag'lk közös szokásaik, egyházi szertartásaik. Ilyenek: 
az imúdság, az igehirdetés, a keresztség és az urvacsoril. 
A két u tóbbit közönségesen szentségnek vagy sacrmnen
t)lmnak is nevezik. 

• 

Hogy Jézus nem volt barátja .a szertartásoknak, kitetszik 
abból, hogy az Istent lélekben és igazságban rendelte imádm. 
A szertartások ra nem is az Istennek van szü)<sége, hanem az 
embereknek, hogy ezek által is fenntartsák és élesszék kegyes
s~?ö~et . Azonban éppen azért, mivel a · szerta,rtások csaf eSZ
kozel a kegyességnek s ezen alapuló üdvnek es boldogsagnak, 
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téved nénk, ha azt hinn8k, hogy azok már' puszta gyakorlás 
által minket kegyesekké s Isten e18tt kedvesekké tesznek. A 
szertartásoknak csak ugy van valami haszna és becse, ha azok
hoz él8 hitet és j6 cselekedeteket kötü!1k. "Nem minden, aki 
ezt mondja: Uram, Uram, menyen bé a menyeknek országába, 
hanem aki 'cselekszi az ,én mennyei Atyám akaratát." Máté 
7, 2!. 

A szertartások közül azért emeljük ki különösen az imád
ságot, az igehirdetést, a keresitséget és urvacsorát, mivel eze
ket a keresztények kezdett81 fogva csaknem. kivétel nélkül 
mind e mai napig gyakorolták. Maga Jézus is gyakran imád-, 
kozott; munkásságának központja az Isten országának hirde
tése volt, magát megkereszteltette és élete utols6 estéjén 8 maga 
szerezte az urvacsorát. Vannak azonban még más szertartá
sok is, melyeket az egyház a házasuland6k egybeesketésénél, 
az ifjaknak a hitben val6 meger8síttetésénél, a. halottak e1te
metésénél stb, szokott gyakorolni, de tulajdonképpep. ezeknél 
is az imádság és az igehirdetés a f8tényez8. ' 

Minthogy a szertartások, ha felette nagy számmal van- . 
nak, ahelyett, nogy emelnék, ellenkez8leg könnyen megaka
dályozhatják a val6di kegyesség felébredését: a felesleges szer
tartásokat mell8zni kell, hogyannál nagyobb tisztelettel visel
tessünk azok iránt a szertartások iránt, amelyek kegyességünk 
e18mozdítására befolynak. 

• I 

70. §. Az imádság. 

Az imádság a léleknek Istennel való társalg,'ísa. 
amiből következik, )lOgy imáds&gunkat egyedül az Is!cn
hez kell és sza'bad 'intéznünk. Célja nem az" hogy k"':ré
sünkkel az Isten akaratját megváltoztassuk, ami lehe
te tlen: hanem, hogy kifejezzük az Istenben való bizo
dnimunkat és az ő akarat ján való megnYllgvásunbt. 
lmádk<;lzni nemcsak a templomban és élőszóva l , hanem 
l"agányban és gondolaUal is lehet. Az imádságnak leg
szebb formája az uri imádság, melyből nyilvá n , vaTt, 
J,ogy nem annyira földi, mint lelki jókért kell könyö
rögnünk. Könyörö'gnünk kell pedig a J éZllS nevében. 
ami azt leszi, hogy az Ő szellemében inl ézz iik kérésiin , 
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ket [IZ Istenhez, tehát mindig azzal a gondolattal, hogy 
nem a mi, hanenI az Isten akaratja legyen meg, 

, 

Vannak, akik az imádságot szükségtelennek tartják azért, 
mert az Isten a mi kérésünk nélkül is tudja minden szüksé
geinket és 6!,ajtásainkat s kérésünkkel ugy se változ;atjuk 
meg akaratJat, Aklk Igy gondolkoznak, azok nem fogtak fel 
<lZ imádság célját, A gyermek is tudja, hogy szülői őt szeretik 
s érte minden áldozatra készek s mégis örömmel tárja fel előt
"tük szive vágyát, lelke gondolatait még akkor is, ha agg6dik, 
hogy kérését szülői nem fogják teljesíteni. Igy a vallásos em
ber is imádkozik, nem azért, hogy valami olyant mondjon az 
Istennek, amit az nem tud, hanem nogy jelét adja Istenben 
val6 bizodalrnának s a tőle val6 függés eleven érzetének. Az 

. imádságnak ennélfogva főkelléke a bizalom, amint az apostol 
is mondja: "Imádkozni hittel kell, semmit sem kételkedvén, , 
mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjai hoz, melyet a 
szél hajt és. ide s tova hány." Jak. r, 6. 

Az emberek, akik az Istent 'egy földi uralkod6 képében 
állít ják magok elé, azt hiszik, hogy az Istenhez is csak köz
vetÍt~s által ' lehet járulni. Igy jött szokásba ,lassanként az Iste
nen kivül Jézushoz, Máriához és a szentekhez is imádkozni . 
. Hogy ez nem helyes, nyilván van az egész szent irásb61, hol 
tiltva van az Istenen kivül másoknak imádása, de nyilván 

, van Jézus példájáb61 is, ki az uri imádságban, melyet tanít
ványainak imaformául adott, minden közvetítés nélkül, egye
nesen az Istenhez folyamodott kérésével. 

Az imádság közönséges helye a templom, s ezért Jézus 
.igaz követője örömmel vesz részt a templomi imádságban is, 
de az Istent a templomon kivül is megtalálja a buzg6 lélek, 
mert Ő jelen van mindenütt. Nemcsak akkor imádkozunk, 
amikor érzelmeinknek szavakat adunk, hanem akkor is, midőn 
Istenre gondolva, szivünket a kegyes és istenes élet iránti 
vágy áthatja, akaratunkat az isteni akarat teljesítése meg-
szen'teli. . 

Nincs ugyan megtiltva, hogy az ember földi j6kért is ne 
esedezzék,' sőt maga Jézus is imádkoz!,tt a mindennapi ke
nyérért; mindazáltal főbb gondunk a lelki j6k, lelki erŐ kérése 
legyen, mert lelki erőve! a földi szenvedéseket mindig le lehet 
győzni, de a földi j6k egymagokra a lelki szükséget soha sem 
pótolják ki. Ezért mondja Jézus is: "K'eressétek először Isten
nek országát és az ő igazságát és ezek mind megadatnak nek
~ek." Máté 6, 33. Sz6val, mint egyebekben, legyen az imád-
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ságban. is Jézus a mi példányképünk, ki szenvedései között is 
~zeket mondá: "Atyám, ha lehetséges, muljék el tőlem e pohár, 
mindazáltal ne ugy legyen, amint én akarom, hanem amint te." 
Máté 26, 39 . 

• 

• 
7 L §. A.,. igehirdetés. 

• • 

Az igehirdetés vagy az evangelium prédikálása az 
egyház,ban az az intézmény, melynek célja örökre f~~n
tartani Jézus korszakot alkotó tanait, nagy és dicső t'3Z

méit, küzdelemteljes, de nemes és példányszerü élettör
ténetét s ezek által előmozdítani az emberiség felvilágo .' 
sodásiit, felébreszteni bennök az erkölcsös élet iránti. vá-o 
gyn t s meggyőzni őket arról, hogy egyedül a Jézus kö

,vetésében lelhetik fel trdyöket és boldogságukat. 
fnnélfog'va az igehirdet.ésnek fontos szerepe van ''lZ 

egyházban; a uyilvános isteni tiszteletnek ez a köz-
/ 

pontj" s felette áll minden ceremóniának, mert amint 
irva "an: ,,1\ hit a hallásból vagyon, a hallás pedig [lZ 

lsten igéje által." Róm. 10,. 17. és ismét: "Boldogok, akik 
hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt." Luk. 

• 11, 28 , , . 
. :\mint neve is ' mutatja, az igehírdefésnek evang'e-

liumszeriinek kell lenni, ami azt teszi , hogy az igehir
dető tartsa szüntelen sz~mei előtt a szent irást s ehhen 
kiilönösen Jézus evangeliumát ; szükség e mellett tekin. ' 
td~el lenni az ünnepekre, mint karácsony, lH~svét, piill
köst, !lagypéntek, áldozócsütörtök, ujév, melyek által a 
keresz1:ény egyház részint a Jézus, részint ff saját maga 
történetének emléket eme1t. 

Hogy mily nagyfolltosságu az igehirdetés, nyilván van 
,?agának a keresztény egyháznak történetéből. Jézus beszédei 
altal hatott. Péter apostol pünkösti beszédével alakította meg 
az első keresztény gy~lekezetet, valamint a többi apostolok is 
az Isten igéjét hirdetve ' terjesztették el a keresztény vallást. A 
reformáció az igehirdetés müvc, s ma is nem az üres ceremó-
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niákkal, hanem az Isten igéjének megható erejével lehet meg-
nyerni asziveket. -. 

K érdésbe jöhet itt az, hogy ha az igehirdetőnek az evan
geliumhoz kell magát tartania, nem vész-e el egyéni szabad
sága? Semmi ' esetre, mert akiket Jézus megszabadított.1 azokat 
nem a betü, hanem a szellem kötelezi; ezt a szellemet pedig 
mindenkinek magának kell ' megkeresni, amint az apostol is 
mondja: "Mindent megpróbáljatok és ami jó, azt megtartsá
tok." r. Thes. 5, 2 r. Következőleg az evangeliumhirdetés 
nemcsak, hogy meg nem foszt senkit egyéni szabadságát61, el
le~ kezőleg, azt biztosftja mindenkinek. 

Ami végre az ünnepekhez val6 alkalmazkodást illeti, ez 
abb61 áll, hogy a prédikátor magának mindig az ünnepek cél
jának megfelelő tárgyat választ, mi célb61 tudni kell 'az ünne
pek eredétét és azoknak jelentését. 

Az ünnepeket az egyház nem egyszerre, hanem rendre 
állftotta Jel. Időrendben első ezek ' közt a husvét, ázután a ' 
püsköst s végre a karáCson, melynek meg ünneplése csak a 4-dik 
században jött szokásba. A husvét már a zsid6knál meg volt, 
mint" páska-ünnep, az egyptomb61 val6 . kiszabadúlás emlé
'kére, a keresztények aztán ahoz a Jézus feltámadásának emlé
két kötötték. Esik a tavaszi éj ·napegyenlőség után következő 
holdtöltére jövő vasárnap."') 

*) j egyzés . ,Akiket érdekel, ide igtatom a Gallsz·féle' képlete!, 
melynek alapj án a husvét napját bármely esztendőben meg lehet 
'h atá l·ozni. 

i-szö r. Oszd CL azon évszámot, Jnelybe n a husvétot meg 
akarod határozni 19-cel s a maradé kot nevezd el a-nak. 

2-szor. Oszd cl ugyancsak azon évszámot 4-gycl s a JUaradé
kot nevezd, cJ b-nek. 

• }-5Z01'. Oszq el ugyancsak azon évszámot 7-tel s a maradé kot 
nevezd cl c-nek. 

4·S1,er. A mal·adékot. melyet a-nak neveztél cl, szorozd meg 
19-ce1. . 

5-ször. Az credménybez adj hozzá 23-at. . 
6·szor. Ezt az összeget oszd el 30-cal s a maradékot nevezd 

-<!I d-nek. 
7-szer. Állítsd össze most ezt a képletet: 
2b+ 4a+6d+ 4 és a maradékot n e'i'ezd el 

'1 

é-nek; ekkor lesz 
• 

8-szor. 22+d+c nz a szá m. mely a husyét napját mcgmutatja 
-már6us l- sőtől kC1;dve a szám ítást. 

• , 
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A pünköst hasonl6képl'en meg volt már a zsid6knál~ 
, mint a törvény kiadatás~ .. nak ünnepe; a keresztények aztán 

ehez a szent lélek kitöltését kötötték, minthogy ekkor buzdul
tak fel a . tanítványok Jéius ügye mellett s lelkesedésöknek 
gyümölcse 'az egyház megalapítása lett. Esik husvétt61 50' 
napra. . 

Akarácsont késé5bb, csak Kr. u. ' 360-ban kezdették meg
ünnepelni a Jézus születése emlékére, ekkor hozták be t. i. a 
ayermekek keresztelését is. Ez ünnep felállításával egyéb

I ~ránt kiákarták szorítani a ·keresztény.ek a pogány szaturná
liákat s azért is tették azt december 25-re, amikorra a pogány 
szaturnáliák, vagyis a nap ünnepe esett. 

. . A husvétot megelé5zé5 péntek, melyet nagypéntek nek ne
veznek, a Jézus halálának} a pünköstöt megelé5zé5 második csü
törtök, melyet áldoz6 csütörtöknek neveznek, a Jézus menY-i 
bemenetelének . emlékünnepe. ,Az elsé5nek megünneplése azon 
kegyeletnél fogva jött szokásba, amellyel · az emberek elhunyt 
jeleseik iránt viseltetnek; a másodiknak megünneplését szük
ségessé tette az a . mondakör, mellyel az egyház lassanként 
Jézust körülövez te. 1)gyanezzel egyébaránt .még számos ünnep. 
keletkezett az egyházban, de amelyek a refotIIláci6val nagy 
részben megszüntek S ma csak a kereszténység egy része üli 
meg. 

Az ünnepek közt találjuk még az uj éve, is. Ezt az elsé5 ' 
keresztények szintén nem ünnepelték, annyival inkább, mert 
akkor a pogányok Jánus istennek szenteltek ünnepet; késé5bb 
aztán !l1int Jézus nevenapját ünnepelték meg, ma inkább 
polgári ünnep. , 

Az elé5sorolt ünnepek közül a karácson t, husvétot és 
pünköstöt részint két, részint három nap ünneplik meg. Ré- · 

, 
• 

Vedd például nz 1873-ik évet: 
i-szö}: . 1873 :' 19 = 98, maradék j 1 = a, 
2-szor. 1873: 4 = 468, maradék l = b, 
3-szor. 1873: 7 = 267, maradék 4 = 'c, 
4-szel'. 11 X 19 = 209 
5-ször. 209 + 23 = 232 
6-szol'. 23? : 30 = 7 maradék 22 = cl, 

• 

7-szel'. 2 + 44 + 132 + 4 = 26 maradék O =- e, - ----'---
? 

8-SZOf. 22 + 22 + 0 = 44, tehát 1813-ban 
míha esik á prilis 13-Ta a husvét. 
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aebben még több napon is ünnepelték ezeket, nevezetesen a 
husvét utáni egész hét ünnep volt; karácsont 1094· körül négy 
nap ünnepelték meg, 

A hét valamelyik napján'ak ünnepnappá való szentelése 
csaknem álialános szokás minden valamennyire miveIt népnél. 
Igy a régi görögöknél a hétfő! a I;erzsáknál ~, kedd;,a,7 ~ssz\
riaknál a szerda; az egYlPtomlaknal a csutortok; a torokoknel 
a péntek; a zsidóknál a szo'mbat ünnepnap; a keresztények a 
hét napjai közül a vasá~napot ünneplik meg. . 

, 
72. §. A keresztelés . 

. 

A keresztelés a kisdedeknek a keresztény egyházba 
való külső beavattatása. Történik ugy, hogy a pap, ki
nek iisztében áll a keresztelést vég-rehajtani, a kisded 
fejére tiszta vizet önt, mialatt ezeket mondja: "Én ke
resztellek tégedet N. az Atyának és a fiunak és a szen.t 
léleknek nevében," Máté 28, 19., mi' nem egyebet jelent, 
mint azt, ,hogy aki megkeresztelkedik, kö.teles aszermt 
-a tudomány szerint élni, mely az Atyának akaratából 
il fill által kihirdettetett és a szent lélek ereje álial el
terjesztetett; más szókkal köteles a keresztény hitben 
megmaradni és annak megfelelő erkölcsös, nemes és 
tiszta életet folytatni, amint azt a tiszta viz is jelképezi. 

Minthogy azonban a kisdedeknek, mint még t'rl.elem 
nélküli lényeknek elkötelezéséről tulajdonképpen s~ó se 
lehet: szokásban van, hogy iegyenek keresztszülők, akik 
a sziilőkkel együtt őrködjenek a kisdedek erkölcsi ne
, '<!kedése felett s őket minél korábban megismertessék 
a keresztény vallás boldogító elveivel. 

A vizzel való keresztelés tehát egymagára még sen
kH se tes,?, az Isten , országa tagjává, valamint a keresz
teletlenség sem foszt meg attól senkit, mert ide hit és jó 
cselekedet kivántatik, amelyekre a kisded még nem al
kahnas. Ezért van, hogy később, midőn a kisdedek már 
felserdültek, az egyház őket tanítás által a hitben meg-, 
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erősíti, vagy konfirmálja , ami ennélfogva a kel'csztclés-
!lek nlÍntegy kiegészítése. A konfirmáció által tétetnek 
aztán az ifjak ' z egyház ön(illó tagjaivá s midőn ezzel 
egyfelől számokra a keresztény jogok biztosittatnak, 
m';,fclől ők is nünden cselekedeteikre nézve mÜl!;okra 
"állaljók az erkölcsi felelősséget. 

• 

A keresztelés egyébaránt egyike a legrégibb szertartások-
• nak s már Jézus eliítt gyakorlatban volt. Tudjuk, hogy Ke

resztelő János is megkeresztelte azokat, akik követői vé lettek 
s maga Jéz1)s is megkereszteltette magát általa. Azonban a ke
resztelés módja idő folytán nagy változásokon ment át. Igy 
például kezdetben a keresztelés háromszori vizbemerítéssel 
tö,tént meg, mi végre ' később a templomokba is nagy meden
céket tartottak, hogy azokba a megkeresztelendő kisdedeket 
egészen bemeríthessék. A keresztelésnek ' az a módja, amely 
most gyakorlatban van, t. i. hogy a vizet a keresztelendő fejére 
öntik, csak a 8-ik évszázad óta van szokásban és lehet védel
mezni egyfelől az -illem, másfelől az egészség szempontjából. 
Különben is a 'viz itt csak jelkép lévén, a mennyiség semmit 
Se határoz. 

Továbbá kezdetben csak nagy embereket kereszteltek 
meg, akik hitökről már vallást tudtak tenni. Ezt különben a 
dolog természete is' igy hozta magával, minthogy kezdetben 
a keresztények a zsidókból és pogányokból lettek s a keresz
telés által léptek be a · keresztény egyházba. Ma azonban a 
keresztény szülők gyermekei is keresztények s a keresztelés 
tulajdonképpen nem elkülönÍtés más vallásoktól, csak külső 
beavatás a keresztény egyházba s igy mBtán meg lehet keresz
telni a kisdedeket is, mint keresztény szülőknek keresztény 
gyermekeit, amit Pál apostol igy fejez ki: "Ha a törzsök szent, 
az ágak is szentek." SŐt a gyermekek keresztelése által még 
alkalom nyil ik arra, hogy a szülők és keresztszülők köteles
ségeikre emlékeztessenek s elevenebben érezzék a felelőssé'get, 
amellyel gyermekeikért az egyháznak, az Istennek és a társa-
dalomnak tartoznak. . 

A mi a keresztelési formulát illeti, e tekintetben szintén 
nem ragaszkodtak a keresztények mindig oly szorosan Máté 
evang. 28-ik rész~nek I9-ik verséhez; mely az ujabb bírálatok 
szennt nem lS szarmazott egyenesen a Jézus szájából hanenl 
kereszteltek csak a- Jézus nevébe, vagy helyesebben 'a Jézus . 

, 
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nevére is, amiből nyilván van, hogy a keresztelési formulá
. val a szentháromság tanát támogatn i nem lehet. 

Végül voltak s ma is vannak, akik a keresztelésben a viz
nek bünmosó erőt tulajdonítanak s úgy tekintik azt, mint az 
ujjászületés fürdIíjét. Amire nézve jegyezzük meg, hogya kis
dedek lelke még· ártatlan s azoknak nincs is szükségük arra, 
houy büneiket a keresztviz elmossa, de nerrl is tanítja azt se,
hol az evangelium. Az idvességnek nem a keresztség, hanem 
inkább a hit lehet eszköze, amire mutat az evangelium i~ eme 
tételben: "Aki .hiszen és megkeresztelkedik; idve~ül, aki pedig 
nem hiszeh·, elkárhozik." Márk. 16, 16_ Hogy keresztség nél
kül is lehet idvezülni, bizonyos magának Jézusnak a gyerme
kekhez intézett eme szavaiból: "Ilyenek-é az Istennek Or
szága", Márk 10, 14., akik abban az időben még nem voltak 
megkeresztelve. . 

Innen sokan a keresztelést szükségtelen nek is állíjták, 
vagy legalább a gyermekek keresztelését nem helyeslik. E2.t az
zal indokolják, hogy a keresztség kötelezettséget foglal ma
gában s á gyermeket akaratja .ellenére semmire se lehet köte
lezni. De ha ez az elv állana, ugy azt is lehetne mondani, 
hogy a gyermeket a tanulásra se lehet kötelezni és kénysze-, . 
ntenl. / 

Azok, akik a keresztségnek bünmosó erlít tulajdoníta
nak, veszélyesnek tartják, ha ' valaki , keresztel~tlenül hal el s 
ezért megengedik, hogy szükség esetében ne csak a pap, hanem 
más is megkeresztelje a gyermeket; ami magában véve nem 
baj, annyival kevésbbé bün; de ha meggondoljuk, hogya ke
reszteléssel intés €s tanítás is van összekötve, hogy az bizo
nyos ünnepélyességet kiván, helyesebbnek kell tartanunk a 
papok keresztelését; 58t miután nem a keresztség kimaradása, 
hanem megvetése az, ami tulajdonképpen hibául tudható fel 
Jézus követlíinek, mint igehirdetést, határozottan papi teen
dlínek kell elismern ünk. 

, 

A konfirmáció, mint a keresztségnek, ugyszólv'án, kiegé
szítése, hasonlóképpen ünnepélyességgel szokott végrehajtatni. 
Flídolog ebben a tanítás, miért azt igen korán nen1 helyes vég
rehajtani. Ekkor bocsáttatnak először urvacsorához a keresz
tény növendékek. 

• 

73. §. Az urvacsora. 
• 

Az lIrvacsora, más néven ul'asztal, kenyél'nek meg'
tör'ése, hálaadásnak pohara, szeretet-vendégség, il rnaga 

• 

105 



• 

, 

• 

• 

valódi jelentőségében felfogva, a legszentebb valhísos 
szprta."tás. Alapszik magának az' Ur J ézusnak rendele · 
tén, ki Miité, Márk és Lukács evangelisták és Pál apostol 
előadása szerint azon éjszakán, mo::lyen elárultaték, il 

páscha vendégség bevégződése után vette a kenyeret és 
l,áláko t adván, megtörte azt és tanítványainak ad ~a, ezt 
mondván: "Vegyétek, égyétek, ez az én teste'm, mely ti 
eretletek meg töretik, ezt cselékedjétek az én emlékeze-

• temre. " Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána 
vacsorált volna s a tanítvlinyoknak rendre adván, igy 
szólott· "Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, 
mely ti érettetek kiontatik. Ezt cselekedjétek valameuy
nyl~zer isszátok az én emlékezetemre." (Máté. 26, 26 ·- 2<). 
Márk. 14, 22- 25. Luk. 22, 19. és 20. 1. Kor: 11, 23--26.) 

.h ur( szent vacsora által tehát Jézus célja volt hJ 
lálánal.<: emlékezetét követői előtt megörökíteni s igy eme 
szavak: "ez az én testem, ez az én vérem" semmi €'~etre 
sem jelenthetnek egyebet, minthogy a megtöretett ke
nyér az ő megtöretett testét, a kitöltött bor az ő kionta
tott vér ét ábrázolja vagy jelzi. 

flz Ur Jézus halálát azért kivánta emlékezetbe ta1'
tatni, mert az igazság melletti küzdelemre semmi sem 
ad annyi erőt, mint a mások példája; emellett tudta , 
hogy akik haláláról megemlékeznek és azt tiszteletben 

, tartják, tanait is elfogadják, tehát általa a ker. vallás' 
áll an,lósítva le'sz; végre fe!ebará# , szeretetre kivánta 
buzdítani az ' embereket, minthogy az ő halála is a sze
retetnek, még pedig az önfeláldozó szeretetnek volt ,nyi
latkozata, 

lly nagy és nemes célokat kötött az Ur Jézus hrJá
lához, melynek emlékezetére az egyházban ma is kiszol
gáHatik az uri szent vacsora, még pedig, ha bivek aka
mnk ienni ·az ő rendeletéhez, nekünk is kenyeret és Lort 
kell adnunk, illetőleg vennünk az uri szent vacsorában . 
Venniink kell pedig ezeket a szent jegyeket illő komoly
siÍg:g"l , a szent célnak megfelelő érzelmekkel, vagy 
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. amint az apostol mondja, a magunk megpróbálásával . 
ami abból áll, hogy vizsgáljuk meg magunkat, ha vaj 
jon rendben van-e lelkünk állapota? békében vagyunk-e 
magu'nkkal , embertársainkkal és Istenünkkel, mert 
enélkül hiába n való az ur-asztalához való járulásunk. 

Lbből már önként következik az is, hogy az urva-· 
csol'<lval nem élhet minden ember. Nem élhetnek azok. 
akik célját nem értik, m.il\t az őrültek és részegek', vala
mint il kis gyermekek is a,ddig, m.ig a konfirmáció "Ital 
annak ismeretére :nem jutnak. A nagy bühösöket eltil
tani Hem helyes és nem is kell, mert ez reájok nézve a 
meg'javnlásnak eszköze· lelJ et, de kényszeríteni senkit sc 
lehet arra , hogy urvacsorát vegyen, mert az olyan cse
lekedetnek, aÍni kényszeritésből jő, nines semmi eT:kiilcsi 
hec-se és foganatja. 

Ami végre azt a kérdést illeti, hogy hol és hányszor 
vegyiink urvacsorát, e tekintetben a közszokás és gya
korlat lehet irányadónk. Kétségen kivül az udvaesorá
val yaló élésnek legalkalmasabb helye a templom. Ide 
hiv il buzgóság, itt adhatunk kifejezést annak az érzés
nek, hogy mi egymást atyafiaknak, testvéreknek tck;nt
jük. ne azért szabad és lehet. aFal egyebiilt is élni, 
nevezetesen magánházaknál, családi körhen. Különöseu 
1, betegek és gyengélkedők ' erre is vannak kénysze
rítve. A háoyszor élésre nézve kiki alkalmaz
kod jék saját hitfele; szokásaihoz. A fődolog az, hogy 
yalahányszor teheti, ne vonja ki magát senki e SZCllt' 
,'clldégségből és bár mcnnyiszer vesz is abban részt, ne 
mula~sza el magát megpróbálni , hogy legyen az m-vú-. 

. csora ránézve mindannyiszor egy lépcső. melyen a maga 
tökéletességéhez s e tökéletesség példányképéhez, az 

Ur fézushoz közelebb juthat. 

Urvacsora, igy nevezik ezt a' sze;tartást az.ért, mert Jé
zus, kit közönségesen Urnak neveznek, ~ac~ora alkalmáv,aI 
szerezte. Innen az első keresztények egy ldflg va~sor~ ~ta,n 
is éltek vele, de mivel ilyenkor később számos vIsszaeles eS' 
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botránkozás történt, az urvacsorával val6 élést reggelre tet
ték. Más nevei, mint kenyérnek megtörése, hálaadásnak po
hara stb. szintél1 vagy az ur vaCSOra célját vagy annak kiszol
gáltatása módját fejezik ki. Legszebb neve tán a sz~retet 
vendégsége, főleg, ha azt is csinálnak belőle a keresztények. 

E ~ " "CC kkk " . z az en testem , "ez az en verem e sza va na a e-
resztények nem egy értelmet tulajdonítanak, vannak, akik azt 
betüszerinti értelemben veszik s azt állít ják, hogy az urva
csorai kenyérben és borban a Jézus teste és vére valósággal 
jelen van, S9t még ezek is különböznek egymástól; mert egy 
részök azt mondja, hogy az.urvacsora.i kenyér -és bor a pap 
megáldása következtében változik át a Kristtus testév é és 
vérévé, amit "transubstantiatiónak" neveznek; ezek a róm. 
katolikusok. Más részök ellenben aZOn elvből indulva ki, 
hogy a Krisztu, Isten volt, . tehát ő mindenütt jelenvalósággal 
bir, azt mondják, ~ogy Krisztusnak szükségképpen jelen kell 
lenni az urvacsorában is, amint ezek kifejezik magokat, vagy 
alatta, vagy felette, vagy benne; ezt nevezik "consubstantia
tio"-nak. E nézetben vannak a lutheránusok. Ellenben vannak, 
akik e szavakat nem veszik betüszerinti értelemben s azt 
állitják, hogy a kenyérben és bo~ban a hivek szellemileg veszik 
Jézust. Ezek a reformátusók. Az unitáriusok a kenyeret és 
bort jelkép nek tekintik. 

Az első keresztények a tekintetben is ragaszkodtak Jé
zushoz, hogy az urvacsoránál kenyeret és bort adtak, később 
azonbaIf;' a 12-ik évszáz körül a bort kezdték megvo'nni a 
hivektől; amiből sok viszály támadt az egyházban, mig a re
formáció ismét visszaszerezte a kehely t, melyet a katoliku
sokt6l most is megvonnak. Ezeknek az urvacsorát, amint 
mondani szokták, egy szin alatt szolgáltatják ki, még pedig 
ostyában, amit ők azzal igazolnak, hogy nliután az urvacsora 
a Kxisztus testévé és vérévé átváltozik, szükségtelen azt két ; 
siin alatt venni, mert ahol test v<\n, ott vérnek is lenni ·kell. 
A lutheránusok hasonlóképpen ostyát vesznek kenyér helyett, 
de a bort is kiadják. A reformátusok és az unitáriusok ke
nyeret és bort adnak az ur vacsoráná l. Onként értetődik , hogy 
ltnádság által mindenik egyház megszenteli az urvacsod,t, de 
ennek a me~szentelésnek nem az urvacsorára, hanem az azzal 
élőkre kell befolyást gyakorolnia; .sZüksé!'; nevezetesen, hogy 
ezeket a komoly 's az urvacsora felvételéhez mélt6 h,mgu
latba hozza; bennök büne;k megbánását eszközölje 5 őket 
megjavulásra indítsa. Igy lesz az urvacsora az, aminek lennie ' 
kell, valódi áldozat; igy a Jézus haláláról val6 megemléke-
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zésnek meg lesz a maga erkölcsi haszna, hogy mi is meghal
;unk a bünnek, s éljünk az erénynek és . igazságnak, mint 
~1en n yei pol gáro k, mint Isten országának tagjai. 

HARMADIK FEJEZET. 

AZ EGYHÁZ DIADALÁRÓL VAGY A JÖVŐ ' 
ÉLETRŐL. . 

• 
74. §. Az örökélet hite. , 

• 
Aki nek rendeltetése a tökéletesség s erre magúban 

erőket és tehetségeket is érez, az nem nyúg:hatik ;nf'g 
azon a gondolaton, hogy a halállal minden munkássúg 
megsziinik s lénye teljesen megsemmisül. I onen az em
berben az örökélet irá nti hit, melyet J ézus maga is 1á
mogat, midőn igy szól: "Én élek , ti is élni fogtok." J án. 
14, 19. "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hioz én 
bennem, ha meghal is él." J án. 11 , 25. És ismét: "Az 
én .a lyá mnak házában sok la~óhely van. Elmegyek, 
hogy helyet készítsek nektek." J án. 14, .2 . 

• 
Az örökélet hite csaknem egykoru az emberiséggel. Min-' 

den nép jobbjai foglalkoztak vele s bebizonyítására erősséget 
kerestek : -

I-ször a lélek any agtalanságában, mely szerint lelkünk 
nem áll részekből, tehát nem is oszolhatik részekre; már pedig 
csak az semmisül meg, ami feloszlik , mint' a test, melyről irva 
van: "A föld porrá lesz, mint az előtt volt." Préd. 12 , 9· 

• Tulajdonképpen a test is csak átváltozik; mi m6don lehetne 
tehát egyedül a lélek megsemmisülésre kárhoztatva? 

2-SZor Isten jóságában és igazságában, mely szerint ő 
maga oltotta szivünkbe az örökélet iránti reményt, azt valósÍ
tatlan nem hagyhatja; mert még a földi atya is . csak ol):'an 
vágyat ébreszt gyermeke keblében, aminek teljesü~ésé~ hISZI 
s annak teljesülésére ő maga segédkezet ki ván nyuJtani. I?e 
örökélet nélkül csorbát szenvedne az isteni tökéletesség IS, 

mely azt kivánja, hogy minden dolog elérje a maga 'célját s 
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megfeleljen rendeltetésének. Ugy, de az ember na~y feladatá
nak e földön csak egy részét oldhat ja meg; tehetségei nagy 
részben kifejtetlen maradnak; tehát lenni kell még egy jövő 
-életnek, melyben a tökéletesség utján tovább haladhassunk, 

3-szor az erkölcsi törvényben, mely szerint a j6nak jutal
mat, a rossznak büntetést kell nyernie; de e földön egyik sem 
történik meg kivétel nélkül; lenni kell tehát egy más életnek, 
hol az erkölcsi törvény követelményeinek elég lesz téve stb. 

Legerősebb bizonyítéka azonban az örökélet hitének maga 
Jézus, az ő története, feltámadása és szellemének megdicsőülése" 
mely;ek nyilván mutatják, hogy az ember élete nem végződik 
a sirnál, hogy szelleme tuléli a tovatünő századokat, Méltán 
elmond hat juk azért mi is r61a az apostollal: "Krisztus eltö
rölte a halált és világosságra hozta az életet és a halhatat-
l ' 'l' 'l l" T' ansagot az evange Ium a ta. 2. 1m. I, IQ. 

• 

75. §. A halál az örökélet világánál. 

A halál , melyet az élők közül senki el ném kerül
h~t , mert irva van: "Elvégeztetett dolog, hogy az ~mbe
rek egyszer meghaljanak," Zsid. 9, 27. az örökélet vilá
gállál elveszti rémes voltát s ugy tünik fel, mint egy ter
mészetes átváltozás, melyben a test és lélek közötti 
összeköttetés felbomlik s mindkettő a maga rendeHeté
sének megfelelő új életet kezd, vagy amint közönsége
·>;cn mondani szokták, feltámad. "Bizony, bizony, mOll

<;lom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és lJ iszen 
annak, aki engem elbocsátott, örökélete van és nem 
megy a kárhozatra, hanem által~ment a halálból oz 
·é1eirc." J li n. 5, 24 . 

Minthogy mi lelket test nélkül csak az Istennek tulajdo
nítunk, következik, hogy lelkünk a halál után is egy bizonyos 
testtel kell hogy birjon, de hogy ez a "test nem a mi mostani 
testünk lesz, .nyilván van a szent irásb61, hol Pál apostol eze
ket mondja: "Elvettetik romland6ságban, feltámasztatik ro
molhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságbán, feltámaszta
tik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztátik erő-
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ben, Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test," L Kor. 
15, 42-44, 

76, §, Az itélet. , 

ih örökélet hitével szoros összeköttetésben áll ,az a 
'gondolat, hogy a halál után leoni kell még egy itéletnek, 

. mel»ben az emberek cselekedetei megvizsgáltatván, ju
tahnat vagy büntetést vesznek aszerint, amint jók, 
avagy rosszak voltak. Ide vonatkoznak Pál apostolnalc 
eme szavai: "Mindnyájunknak meg kell jelennünk 
Krisztus itélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék 
aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy 
gonoszt." 2, Kor, 5, 10, 

E szerint az utols6 itélet Krisztusnak tulajdoníttatik. 
Ezenkivül még a szent irásnak számos helye van, melyekben a 
Krisztus ugy van feltüntetve, mint itélő bir6. Innen már mind
járt halála után kifejlett követői között az a hiedelem, hogy 
nemsokára angyalokt61 körülvétetve ismét vissza fog jönni a 
földre, hogy .itt az igazakb61 magának egy mennyei Jeruzsále
met a:IapÍtson, mely ezer évig fog fen-nállani az Ő kOllnánya 

. alatt, Ezt nevezik chiliasmusnak. 
Minő hatalma van Krisztusnak a tőlünk elvált lelkeken, 

azt mi nem tudhatjuk;de azt látjuk, hogy az ő visszajövetele, 
első követői 6hajtása szerint, be nem teljesült s igya chiliasmus 
alatt egyebet nem érthetünk, mint a jobb idők reményét, mi

,dőn a keresztény vallás győzedelmeskedni fog minden akadá
lyon, midőn a Krisztus szelleme megh6dÍtja a sziveket s az 
Isten országa teljes diadalt nyer már itt e földön. Ezt a bol
dog kort festi látnoki lelkével János apostol is a "Jelenések" 
cimü könyvében, hol a többek között ezeket irja: "Láték uj 
eget és uj földet, mert az első ég és az első föld elmult vala, 
És látám a szent várost, az uj Jeruzsálemet, mely , az Istentől 
szálla alá a mennyből és elkészitve, mintegy férje száinára fel
ékesített menyasszony." Jel. 21,· I. és 2. 

77, §, Az .itéletet követö jutalom és büntetés. 

Az ember a következő nap történetét sem tudhatja: 
mi módon tudhatná azt, hogy miből fog ,\Ilani az a ju-
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ialom és az a büntetés, melyek az élet után reá vára
koznak? Egy dolog felől azonban bizoOllyosok lehetLink. , 

• 
hogy egyiknek ugy, mint a másiknak igazságosnak kell 
ICllni: mert azokat az igazságos Isten kezéből vesszük 
el , ki előtt nincsen személyválogatás. Róm. 2, 11. . 

• 
A szent irásba n találunk ugyan helyeket, amelyek az 

itéletet követő jutalmak és büntetések leirására vonatkoznak. 
Amazokat a boldogs~g, ezeket a kárhozat neve alatt lehet 
összefoglalni és mindenikről az van mondva, hogy azok 
örökkétartók lesznek. Amire nézve jegyezzük meg, hogy 
valamint a jutalom, ugy a büntetés örökkétartósága is csak 
viszonylagos lehet, amennyiben a jók és gonoszok állapota 
közötti különbség örökre megmarad és nem általános, azaz 
nem olyan, hogy azt elveszteni vagy attól menekülni ne 

. lehetne. . 
Ugyanis, ha lelkünk. a földi élet után egy uj pályatérre 

lép, annak ott is szükségképp fejlődnie és tökélyesülnie kell, 
ennélfogva nem lehet feltenni, hogy az a lélek, mell' itt földi 
hüvelyétől megválva, amott jutalmat vagy büntetést vesz; ezt 
a jutalmat és büntetést változalanul élvezze és szenvedje még 
akkor is, ha ő maga lén'yeges változáson ment át, például meg
javult, vagy még rosszabbá lett. 

Mindezek egyébatánt kivül esnek vizsgálódásunk körén . • 
A jövő élet titkai örökre elrejtve maradnak szemeink előL 
Elég nekünk azt tudni, s erről meggyőződést szerezhetünk 

. magunknak, hogy a jók és nemesek sirját hálakönnyek ön-
1:őzik s emléküket még a késő nemzedékek is tiszteletben tart
ják; ellenben a gonoszokat átok -kiséri még sirjokba is. Ez a 
tudat mindnyájunkat arra inthét, hogy a jelenben - ne felejt
kezzünk meg a jövőről -se. Éljünk ugy, hogy halálunkkal az 
igazak közé számíttassunk s mint az apostol mondja: "elérjük 
hitünk célját, a lélek idvességét." 1. Pét. I, 9,. 

78. §. Visszapillantás a negyedik részre. 
• 

Megismervén a keresztény egyházat, mint a leg
sZé' nl",hh célu intézményt, mely nemcsak földi, lHlnem 
mennyei érdekeinket is felöleli s ez élet gyakran yi
szontagságos küzdelmei között hiztos révpartot mutat, 
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llOl lelkünk meg-pihellhet: kötelességiink azt megbe
csiiIni, szolgá la tába n hiveknek lenni, érdekeit tehetsé
günk szerint előmozditani s minden erőnkből igyekezni 
azou, hogy terjedést vegyen a földön; mert azzal a jú, 
szép és nemes terjed és gyarapodik. 

LáttlIk, hogy az 'egyházaknak is, mint minden más 
társulatnak, megvannak a maguk szokásai és szertartásai, 
amelyeket tagjainak tiszteletben kell tartani. Azonban 
ne g'ondoljuk, hogy ezek a szokások és szertartások 
annak legerősebb támas~ai és biztosítékai; mer! ezek 
koron ként változtak és változni fognak ezután is. Ami 
az egyházat· biztosítja, az a szent lélek, melyneJ< meg .. 
alapulását is köszöni. Amig ez nem szünik meg müköu
ni. aI'l1ig tagjait ez isteni erő · lelkesíti, addig kiilsőleg bár 
változásokon mehet át az egyház, 'lényegében nem fog 
niegváltozni. Ellenben, ha a szent lélek abból ·elkötözik, 
aZdZ tagjait többé nem ,lelkesíti semmi magasabb, meny
nyeibb cél és érdek, akkor a szertartások semmivel sem , , 

fognak többet érni', mint a koporsón a diszítések, mi.41t 
• 

a halotton az ékes szemfedő. • 
Végül, ha tapasztaljuk, hogy a világ' gyakran ellen

tétbe helyezkedik az egyházzal; ha tapasztaljuk, hogy 
mint Jézusnak, annak ügyeért, nekünk is gunyt, üldö
zést, tán halált kell szenvedni: ne essünk kétségbe, ha-

• 
nem tekintsünk bizalomIl]al a jövő elébe, mely az igaz-
ságnak előbb vagy utóbb meghozza a maga diadalát, 
megadja az Isten országáért, azaz a szép, jó és nemes 
eszmékért halálig kiizdők méltó jutalmát itt, vagy az 
örökéle,tben, 

, 

• 

, 

, 
, 
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