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IV. RÉSZ. 

A keresztény anyaszentegyházról. 

1. fejezet. 

Az egyházról általában. , • 
• 

49. A keresztény anyaszentegyház. 

Azok a vallásos gyülekezetek, melyek j ézus ta
nitásai alapján állottak elő, egyutt alkotják a jézus . 
egyházát, vagy a keresztényanyaszentegyházat. 

jézus nem alapított egyházat. sőt ő maga ezt . 
a szót nem is használta, hanem csak 'gyülekezetröl 
beszélt, . de az 6 követői a killönböző helyeken 
ala~ult gylilekezeteket már egyháznak nevezték. Vol
tak tehát korinthosi, éfezosi, jeruzs~lemi stb. egy
házak. Az egyházakat a jézus · követői alkották. Ma 
már az egyes gyUlekezeteket nem egyháznak, hanem 
egyházközségeknek nevezzUk, mert a 'sok egyház· 
község egyeteme alkotja a kere~ztény anyaszentegy
házat. Pál apostolnak és másoknak buzgósága kö
vetkeztében sok gyillekezet keletkezett jézus halála 
után nem sok idő mulva. -

- A Jézus · követői magokat -egy jó ideig keresz
tényeknek nevezték csupán. Idővel ' azonban a ke-

. . resztény egyházban az egység megszakadt.Neve
zetesen egyik rész Róma körUI csoportosult, a ró
mai pUspököt ismerve el fejének s ezt római kath .. , 
vagy másképpen nyugati egyháznak nevezték. 

A kereszténység másik felének Konstantinápoly 
lelt a középpontja, az ottani patriarcha pedig az 
egyház feje s ezt elnevezték földrajzi · fekvésén~1 
fogva keleti egyháznak. A római püspök pápa n~
ven lett a nyugati kereszténység feje, keleten pedIg 
a konstantinápolyi pátriárcha. 
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. Később, a . 10. század óta mégjobban meg
oszlott a kereszténység.- A nyuga'ti egyházban refor· 

. mátorok léptek fel, akik különböfő egyházakat al
kottak. Nevezetesen Luther Márton német reformá
tor megalapította . az evangélikus, vagy lutheránus 
e!!yházat, Kálvin követői a református, vagy kálvi-

. nista egyházat, Dávid Ferenc követői pedig az uni
tárius egyházat. Ezeken kivIlI megalakúlt az angol 
nemzeti egyház, vagy másképpen: anglikán egyház. 

A keleti egyházak nem2eti egyházzá alakultak, 
melyeknek a fejei rendszerint az államfők lettek . 

. Ilyen keleti egyházak . a gorög, bolgá,r, szerb, román 
és a nagy háború előtt az orosz. 

A róm . . katholikusok ait tanítják. hogy csak ők 
jutnak az üdvösségre, s többi más ortodox nagy 
konservativ egyház azt hírdeti önmagáról, hogy csak 
az, ők kebelében lehet lehet az üdvöt föltalálni. -

Az unitárius és más szabadelvüegyházak pedig 
azt tanítják, hogy egyedül üdvözítő egyhá!! nincsen. 
A jó és Istenfélő ember mindenik egyházban üdvö
zül, a gonosz és hitetlen pedig egyik egyházban sem. 

-
50. Az egyház célja. • 

. 

fl . keresztény egyház célja az, hogy az t!.!1lbere· 
ket olyan társadalmi életre vezesse, amilyent j ézus 
akart megvalósitani a földön s melyet lsten orszá
gának nevezett. 

Az egyház amint mi felfogjuk' első sor-
b.a~ az. emberek közötti testvériséget akarja megva
losltam. A közös imádság, az lsten igéjének együt
tes hallgatása lelki egységet kell , hogy teremtsen s 
~eg k.~1I mindenkit gY,öznie .arróI, hogy egymással 
torődnunk kell s egymasnak szerető és segítő test
vérei vagyunk. 
. ~z egyháznak második nagy célja. a vallásos 
19azsagok művelése, ápolása és terjesztése. Mint min -
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den ezen a világon, a vallásos igazságok is az em
beri szellem általános fejlődésével lépést tartanak s 
éppen azért a vallást is állandóan művelnünk és fej-
lesztenünk kell. ' 

51. Az egyház kormányzása. 

Mint minden más társadalmi intézmény, az egy
ház is csak szerveze(ben jelelhet meg hivatásának s 
a szervezet csak vezetőkkel, lwrmányzókkal és' enge-

, Ctelmeskedökkel vagy kormányzottakkal valósítható 
meg. Az unitárius egyházat a vezetők az egyházta
gok képviselői által' alkotott törvény és szabályok 
szerint kormányozzák. 

, Minden keresztény egyháznak vannak kormány
zó szervei, de azok nem egyformák. A római ka
tholikus egyházat például a papok kormányozzák, 
miért is az ottani kormányzatot pap uralmi (tJierar· 
chikus) kormányzatnak nevezzűk . A protestáns egyhá
zakban a papok és világiak egyűttesen vezetik ' az 
egyházat. ' . 

Az unit,árius egyház szervezete és kormányzata 
a következő: Az ,egyház~özségek együttesen alkot-
i~k áz egyetemes egyh~at. , ' . 

Az egyházközségek három csop.ortra vannak be
osztva, u. m. anya-, társ- és leányegyházk,özség. 

Anyaegyházközségek azok, melyek önállóan fenn
tartanak egy lelkészi állást. 

Társegyházközségek pedig azok, melyek közö
sen tartanak fenn egy lelkészi állást. A leányegyház . 
községek pedig nem tudnak egy 'önálló lelkészi ál· 
lást fönntartani, valamelyik anyaegyházközséghez 
csatlakoznak és annak felUgyelete, gondozása, se, 
gítése alatt állanak. Midőn pedig , csak nehány uni
tá.rius család van valamelyik idegen felekezetti köz
s~gben, azt szórvánY!lak nevezzUk. 
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, ,Az. egyházközségek önmaguk korrriányozzák ma
gukat az egyházi főhatóságo k felügyelete meltett. 

Az egyházközség ' legfőbb szerve a közgyűlés 
melynek tagja minden családfő, aki az egyházi ter: 
hek hordozásába részt vesz. A közgyülés Kebli Ta
nácsot (Presbiterium) választ, melynek 4 24 tagja 
lehet az egyházközség népességéhei képest. A kebli 
t,~nácsi, tagok, megvá~a~ztása ,3 évre s~ól, de a tag 
ujra vafaszthato a gyülesbelatása szerint. 

A k'özgyiilés egy gondnokot, pénztárnokcít és 
jegyzőt is választ. . , - . 

Az egyetemes egyházba való bekapcsolódás 
. miatt az egyházközségek egy-egy csoportja az 'egy

házkört alkoija. Az unitárius egyházban jelenleg 8 
egyháikör van; u. m. 'l. Kolozs-dobokai kör, 2. 
Aranyostordai-kör, 3. Marostordai-kör, 4. Küküllő- ' 
kör, 5. Keresztur-kör, 6. Udvarhely-kör, 7. , Felsőfe-

• hér-kör, 8. Háromszék-kör. . . 
Az egyházkörnek élén az esperes és két világi 

felügyelő gondnok áll. Az esperes t és a felügyelő 
gondnokokat a köri közgyiilés választja, még pedig 
a felügyelő gondnokokat élethossziglan, az esperest 
pedig hat évre. ' 

A kör ügyeit a köri közgyűlés végzi el, mely 
minden .évben egyszer szokott rendes körülmények 
között tartatni. E gyiilésnek tagjai hivatalból, a kör 
területén levő egyházi tanácsosok, a Jelkészek és 
énekvezérek, felekezeti tanítók és azegyházk'özségek-

. nek rendes képviseletei, ami rendszerint ~ gondnok 
személyében szokott kifejezést nyerni. Az egyházkör
ben az esperes és felügyelő gondnokok mell~tt van 
egy közigazgatási és ' egy fegyelmi biróság valamint 
egy köri jegyző és egy közügyigazgató. 

Az egyháznak igazi szíve ' a főtanács. Ennek 
!>zervezete idők folyamán változott. Jelenleg azo,n 
tagok ból áll, amelyet korábban a főtanács m.ag~ va
lasztott és választ ma is; részint az egyházközsegek, 
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részint pedig a közgyűlés küld oda tagokul métve, 
képviselők Ul. - . ' 

Az egyházi főtanács választja az E. K~pviselő 
Tanácsot, mely a főtanácsnak való felelőssége alat! 
az egyház Ugyeit vezeti. A főtanács választja a leg-
főbb egyházi tisztviselőket. , 

• , 

, ll, Fejezet 

Ünnep,ek, istentiszteleték~ , 
• • 

52. Az ünnepek. • 

. 

Isten tiszteletére s az emberek lelki szükségle
teinek kielégítésére az egyház ünnepeket határozott 
meg, mely 'alkalmakkor a mindennapi élet gondjait 
elhagyva, a lelki élet kérdéseivel foglalkozunk.. Ezek 
az unnepek: t. Vasárnap, a hetedik nap, melyen 
minden jó keresztény a templomba megy s tartóz
ko.dik minden testi munkától; ,karácsony, Jézus szU
letésének emlékUnnepe, ujév, mint polgári Unnep; 
,nagy péntek jézus halálának; husvét feltámadásának, . 
áldozó csütörtök mennybemenetelének, pünköst a szent
lélek elküldetésének 'és a keresztény egyház meg-

. alapításának emlékUnnepe. · K!llonösen kiemeljUk a 
vasárnapok köz !ll 8zentmihálynak vasárnapját, mikor 
az lsten jóságáért mondunk kUlönösebb és mélyebb 
hálát. Karácsony, husvét és pUnköst három napos 
Unnep, a többi csak egy napos. ' '-

• , 
53. Az istentisztelet. 

, Az igaz 'vallásos szellem ápolására istentis.~t~-
teket tartunk, mikor IS a Mvek egyetemében aka205 
éneklés, imádság, a vallásos élet Jgazságai,!:a.k,,~al(
gatása által hitünket, buzgóságun~at eroslljuk es 
mély ít jük. , , -

-~-------~---- ' 
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Jézus a felől nem intezkedett, ~ogy .hánr.szo.r 
tartsunk istentiszteletet. A gyakorlat ugy feJlődoU kl, 
hogy vasárnap kétszer, u. m. délel6tt és ~élut~n, 
hétköznapokon pedig csakegy~zer, a r~l?;geh ?rak- , 
ban tartunk templomozást. A hetköznapI Istenttszte
let csak egyházi énekb ő I és imából á!l, a. vasá~napi 
még egyházi be~zédb6.1 is. ' A prote~tans Ist~nttszte
letnél' 'az egyházI beszednek nagy jelentősege van. 

Az oly ember, aki Istent féli és embertársait 
becsUli, buzgósággal részt vesz az istentiszteleteken. 
KUlönösen az egyházközség előljáróinak kell jó pél
dával járniok elől, hogy ,az ők buzgóságuk és nemes 
igyekezetUk másokban is hasonló elhatározásokat 
ébresszen fel. 

, ' Ill. Fejezet. 
, 

Szertartások (Sacramentumok). 
, 

54. A Jézus által rendelt szertartások. • 
, , 

Mi a jézus tanításai alapján két vallásos szer
tartástgyakorolunk: . a keresztséget és az urvacsorát . 

Jézus történetéből világosan megállapítható, hogy 
ő fényes szertartásokat nem tartotta fontosnak s 
csupán két vallásos szertartást rendeltel, a keresztséget 
és az urvacsorát. A keresztséget ő, maga is fontos
nak tartotta, mert megkeresztelkedett de fontosnak 
tartották a követői, akik az első ker~sztény száza
dokban a megkeresztelteket előzetesen meatanitották 
a Jézus tanításaira. b . 

Az urvacsorát Jézus halála előtt való estve sze
rezte azáltal, hogy tanítványaival megette a hüsvéti 
bárányt és ekkor kenyeret és bort adván, lelkökre 
kötötte, hogy az ő emlékezetére azt máskor is gya- . 
korolják. 

, 

, 
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Ezeket a szertartásokat szentségeknek (Sacramen
tum) nevezték. A katholikusok még öt szentséget 
kapcsoltak hozzá, u. m. bérmálás, gyónás, házasság, 
utolsó kenet és papszentelés, úgy, hogya katholiku
soknak hét szakramentumuk van, míg a protestánsok
nak kettő. , • 

. 55'. A keresztség. 
, 

-• 
A keresztség ténye által a. szülők bizonyságot 

te$znek arról, hogy gyermekeiket a keresztény anya
szentegyház törvényei szerint kivánják nevelni s ezáltal 
a gyermeket ünnepiesen beavatják az egyház tagjai 
sorába. ' . 

Az evangélium is azt mondja: Elmenvén tanít
satok minden népet, megkeresztelvén az atyának, 
fiunak és szentléleknek nevében. (Máté 28, 19.) Min
den jó keresztény megkeresztelteti gyermekét még 
csecsem ó korában, mert ezáltal beavatja az egyház 
tagjai közé s mintegy kötelességet vállal lsten elótt, 
hogy gyermekét az anyaszentegyhá:.;; szellemében 
fogja nevelni. . , 

Hogy a keresztséget miko! és miképen kell 
végrehajtani, arra a szentírásban semmi határozott 
utasítást nem találunk. Régente, amikor a keresztény 
vallás ' még nem -volt általános, a keresztény vallásra 
áttéróket keresztelték meg. Ma azonban a keresztény 
egyházakban általában (;secsemó korban keresztelik 
meg a gyermekeket. _ 

Kivételt képeznek a baptisták, akik ma is fel
'nóttkorban keresztelik meg ai: embereket. 

A keresztények a keresztelés végrehajtására néz.ve 
nincsenek egy véleményen. A protestánsok szeTl~t 
csak a pap keresztelhet, mig a katholikus fölfogas 
szerint, ha a pap nincsen jel~n s a gyermeket ,a kö
zeli halál eshetósége fenyegeti, megkeresztelheti más 
is. Ezen eljárásnak hitbeli alapja az, hogy a katho-

• , 
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likusok szerint a gyermek a keresztelés ' által válik 
kereszténnyé s mivel szerintük a ne~ keresztény el
kárhozik ettől a veszedelemlől akartak megmenteni. 
Az unidrius vallás pedig azt tanítja, hogya keresz
tény szülők gyermekei is kere~ztények s a gyermek 
korai halálával nem juthat a karhozatra, ha véletle-
nül nem keresztelték is meg. ' 

Az unitáriusok gyakorlata szerint a keresztelés 
ténye legtöbbszö~ a lelkész lakásán tö~~nik, de gy a- . 
kori esetben a megkeresztelendő lakasan, vagy a 
templomban, mindenhol Unnepies ima és beszéd 
(agenda) kiséretében. A keresztelést a pap úgy hajtja 
végre, hogy a csecsem~ .fejére kevés vizet, önt és 
e szavakat mondja: "En megkeresztellek teged az 
atyának, fiunak és szent léleknek nevében" . 

. Ha olyan tér át az unitárius egyházba, aki nem 
volt megkeresztelve, korárra való tekintet nélkül 
megkereszteljük. 

• 

56. Az Urvacsora. 

Az urvaCSOfa az a vallásos sz ertartás, amellyel 
mi j ézus haláláról- az ő meghagyása szerint meg-

. . emlékezün k. . 
" .Jéz~s halála előtt való este összegyiijtötte ta
mtvanya!t s megette velük a husvéti bárányt s a va
c.~ora végén komoly és ünnepies hangulatban meg
torte a kenyeret s rendre adván mindeniknek; ezt 
mondotta: Vegvétek és egyétek, mert ez az én tes
tem .. azután a bort is 'rendre advátr"ez! mondotta : 
igyatok. ebbő~, mert ez az én vérem, amely ti éret
te!ek .klOntatlk. Valahányszor ezt cseleksztiek, mind
anny Iszor az én emlékezetemre. tegyétek. (Máté 26, 
26-29:) (Márk 14, 22-25.) (Luk. 22, 19-20.). 
. Jézus meghagyásából a. következőket kell meg-= 
]eg-yeznünk és megtartanunk : l . A jézusra való em
lékezés magában f oglalja azt, hogy bünbánattal kö-
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zeledik az ember annak a -mesternek az asztalához 
aki életével a legtisztább erények példányképe voll 
2. Embeltársainkkal meg. kell békü[nünk, hibákat meg 
kell bocsátanunk, hibáinkért, netaláni sértéseinkéd mi 
kell engesztelnünk. 3. Erős fogadalmat kell tennünk 
arra, hogy jövőre a rosszat kerülni s a jót gyakorolni 
fogjuk, mert csak ebben qz esetben számítha/unk arra, 
hogy megnyerjük a meg váltás és ujjásszületés meny· 
nyei boldogságát. . 

Mi az urvacsorai kenyeret és b.ort a jézus ta
nításai szerint jelképnek tekintjUlc. A római katholi
kusok az urvacsorai jegyekben a jézus valóságos 
testét és vérét hiszik s éppen ezért az urvacsorát 
nem is két szín alatt (kenyér és bor) szolgáltatják 

' ki, hanem egy szín alatt (ostya). A lutheránusok és 
'reformátusok két szín alatt szolgáltatják ki az urva
csorát, de hitelveik kalönböznek egymástól. A luthe
ránusok azt hiszik ugyanis, hogy az urvacsor.ai je
gyekben a jézus teste és vére vagy alatta, vagy fe
lette, vagy benne való~ággal ott van, a reformátusok 
pedig a jézus testét és vérét szellemileg élvezik. Ez 
a felfogás áll legközelebb a mí hitunkhöz. 

Arra nézve, hogy hányszor éljen a keresztény 
hivő az urvacsorával, különböző időben különböző 
volt a felfogás . Az első keresztények, mikor egybe
gyűlhettek, mindennap éltek vele s a szent vendég
ség valóban a szeretet vendégsége volt. A gazda
gok megvendégelték a szegényeket, sőt némelyek 
egész vagyonukat is a szent célra adományozták. 
Későb csak vasárnapokon, majd még később a nagy 
ünnepekre maradott. Mi évente négyszer élünk ur
vacsorával, még pedig ka(ácsony, husvét,- pűnkös~ , 
és szentmíhály vasárnapján, mindenkor a délelőtti 
istentiszteletek alkalmával. 

A betegeknek, gyöngélkedőknek a lelkész otthon 
a lakásukon szolgáltatja ki a szent jegyeket. . 

Az urvacsora vétel komoly és különösen ünnepies 

-
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voltából következik, hogy azzal csak 'a józanok, a 
lelkileg rákészültek élhetnek. A köztudomás szerinti 
nagy bünösöket sem keH azonban kizárni e szent 
ieo-yek vételétől, mert ezzel bíinbánatra . és megjavu
iá;ra vezérelhetjük s ezáltal a társadalom visszakapja 
azt, akit elveszitettnek vélt. 

A keresztény ifjak a konfirmáció alkalmával ré
szesülnek először az úri szent vacsorában. . 

• 

• 

57. A konfirmáció. 

A keresztény növendékek a vallás igazságairól 
14 évts korukban összejogIaló áttekintést nyernek; 
tanulmányaikrói a gyiilekezet színe előtt vallomást 
tesznek, mi által szellemilr;g, erkölcsileg az egyház 
önálló tag;aivá válnak. Ezt a nyilvános hitvallást 
hitf!gz való megerősödésnek, vagy konfirmációnak 
nevezzük. 

• 

Az egy~áz kUlönös nagy · gondot fordít arra, 
hogy a gyermekek kellő val)ásos oktatásban része
süljenek. 

Mikor ez megtörtént és a gyermekek odafejlőd
tek, hogy vallásunk tanait . áttekinthetik, az egyház 
még egy összefoglaló áttekintést ad az ifjaknak s 
mikor az ifjak megismerték szent vallásunk igazságait, 
egy ünnepies istentisztelet alkalmával erről bizony
got is tesznek, mikor is először részesUInek az úri 
szent vacsorában. . 

A konfirmációval elkötelezi magát arra is az ifjú ; 
ho~y , egy~ázának . hűséges tagja lesz s annak elő ha
ladasat teljes tehetsége szerint munkálni igyekszik. 

Az őskeresztények a konfirmációhoz hasonló 
el őkészUlettel vették fel a pogányságból a keresz
tény vallásra térőket. 

• 
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58. A házasság megáldása . 
• 

• 

A házasságot az igaz emberek a hit~ remény és 
a szeretet jegyében kötj.~ s az oly országban is, ahol 
fönnáll a polgári házasság intézménye, minden jó 
keresztény szent kötelességének tartja, hogy egyházi 
á~ásban részesliljön ezen egész életre kiható fontos 
lépés alkalmával. . 

A házassági megáld~s kizárólag a pap kötelessége. 
A megáldás történhetik a templomban, lelkészi hiva
talban, vagy a fel~k valamelyik~nek laká,sán. 

l , 

, 
59. Temetés . • 

A halál minden f1elyesen itélő ember lelkében 
komoly gondolatokat és magábaszállást, az elhunyt 
rokonaiban és barátaiban még részvétet és gyászt 
idéz elő. Elhalt embertársunknak tehát tartozunk azzal, . / 

hogy tisztességesen eltemesslik s a temetés alkal-
m'ávallstenhez forduljunk, hogy azáltal a vallás vigasz
taló, megszentelő és jóra buzdító erejében részeslil
hesslink. Az egyház a halottak tisztességes eIteme
tésére és az akkor tartandó linnepies' istentiszteletre 
nagy gondot fordít. A gyász minden igaz embert 
Istenhez vezérel. 

Minthogy a temetés ily komoly szerta!1ás, ez 
alklllommal minden ezzel össze nem férő szokás, 
mint pl. a torozás mellőzendő. Egyházunk a toro
zást már régebben eltiltotta s nem is vesz részt abban 
senki , aki igaz vallásos ember. ' . 

• 

• 
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