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HITTAN. 
• , 

• B EVE Z E T ES . 
• 

ELSŐ FEJEZET. 

A v allásró l -ál t alá b a n . • 

1. §. A vallás meghatározása . 
• 

A vallás alatt értjük az embernek valamely fel
sőbb, az emberi erőt meghaladó lényhez vagy átalában 
lényekhez való viszonyát s ezen viszony eleven érze
téből származó kegyes és erkölcsös életnyilatkozatot. 

A vallásra eszerint kettő kivántatik meg: l.ször, 
hogy az ember fogalommal birjon az emberi erőt 
meghaladó Lény léteiéről és 2-szor, hogy ezen Lény 
iránti tiszteletből némely dolgokat megtenni, másokat 
pedig kerülni tartsa 'szoros kötelességének, mint bol
dogságának egyedüli alapját; más szókkal, hogy iB 
merje és tisztelje az istent. 
. A vallás ezen meghatározása teljesen megegyez a szent 
Irás tanitásaival is, ahol ez a szó; vallás, nem is fordul elő, 
hane~ e helyett a szentirók ilyen kifejezéseket használnak; 
lstenzsmeret, Istenfélelem, Istennel való jd1 ds, Istentisstelet, 
Istennel tett szövetség. 

"Hogy ami Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a ' dicsőség
nek amaz Atyja, adja nektek a bölcseségnek és jelentésnek 
lelkét, az ő ismeretében.' Efez. 1, 17 • 

• 

/ 
• • ._-
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.Ez pedig az örÖkélet, hogy tégedet egyedül ismerjenek 
lenni igaz Istennek, és a kit elbocsátottál a Jézus Krisztllst." 
Ján. 17, 3. . 

.A bölcseségnek feje az Urnak félelme: jó értelm ök 
vagyon mindazoknak, kik azokat cselekszik, annak dicséreti 
megmarad mindörökké.· Zsolt. 111, 10 . 

• Én az erös, mindenható Isten, járj én előttem 

a 
szüntelen és yl ~ • I. M óz. 17, 1. 

• . És napon az Urnak egész 
, 

husvéti bárányt megkészitvén, és égö 
az Urnak oltárán, a Jósiás király parancsolatja szerint. · 
2. Kron. 35, 16 . 

• Kicsoda volna nékem 'mennyekben te náladnál több? 
r5) és te náladnál egyébben nem_ g;y:önyörködöm . a földön." 

Zsolt. 73, 25. 

2. §. A vallás szükségessége. 
• 

Ha az ember akár saját életét, akár a maga körül 
nyilatkozó természet tüneményeit figyelemmel kiséri 
s azokat komoly vizsgálódása tárgyaivá teszi, kénytelen 
elismerni; hogy saját ~, valamint a terméSlieté is 
valamely f~lsőbl:t- erőt91 és hatalomtól ,fqgg. S habár 
találkoztak is egyesek, a kik egy felsőbb hatalom lételét 
kétségbe vonták, vagy azt egyenesen megtagadták, az 
emberiség nagyobb része minden időben hiven ragasz
kodott Istenhez. Innen van" hogy a történelem tanu
sitása szerint minden népnek, még amiveltség leg
alantibb fokán állóknak is volt bizonyos vallásuk. A 
vallás tehát elutasíthatlan szüksége az embernek. 

-. Azokat már, akik egy felsöbb hatalom lételét kétségbe 
vonják, közönségesen skeptikusoknak nevezik, ezen görög 
szóló I oXBmo!,-,,, = óvatosan körültekinteni. Az ily kétkedésnek 
oka lehet egyfdől az önálló gondolkozásmód s vizsgálódási 
hajlam, midőn valaki magára nézve nem találván ki~légitök
nek az Isten létét bizonyító erősségeket, nem merI ugyan 
határozottan megtagadni az Istent; de nem is hiszen annak 
léteiében. Tehát se nem tagad, se nem állít, Ez esetben a 
kétkedés az észnek gyakran csak átmeneti pontul szolgál a 
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hitetlenségről a hitt'e, a szabad és önálló meggyőződésre. De 
származhatik a kétkedés valakinek önereje és értelmi ereje 
tulbecsüléséből és félreismeréséből is, ami aztán igen könnyen 
aláássa a hit egész épületét s utat nyit az erkölcstelenségre. 

Azokat pedig, a kik az Isten létét határozottan tagadják, 
Istentagadóknak, vagy görögösen atheistáknak nevezik. En-
nek oka szintén leginkább értelmi tehetség.ünk Illibecsülésében '-.Sii> 
és szellemi erőink helytelen megitélésében keresendő. Egyéb-
aránt kérdés lehet az is, ha vajjon a szó szoros értelmében 
volt-e valaha és van-e tulajdonképpen csak egyetlén egy 
atheista is s nemcsak azért soroznak-e némelyeket az athetisák 
közé, mert a főeröröl alkotott fogalmaik különböznek a közön-
ségesen bé vett s uralkodó Istenfogalomtól ? . 

Helyén lesz itt megemlítenünk a pantheismust is vagy 
mindenistenitést. A pantheista önálló Istent n.em .j sme.r . § ey 
annak a világtól függ.e!!en lét~t és ~zemély'iségét tagadja. Igaz, 
hogy Istent a világtól szorosan elválasztani nem Jehll\, az ö 
szelleme áthat és éltet mindeneket; .Re az_ért a vilá[ és Isten Fp..::: tr s_ 
nem Jefíet egy mert ekkor, a vallás anita:mma-

" dássá vagy fajulna)'I~~en J!. világban .va,! 
ugyan, de abban bir. 

o • 

3. §. A vallás alapja. 

A vallás alapja az érzelem; mert minden igaz \ l 
vallás tulajdonképpen a - sziv vallása. A sziv az a 
központ, honnan a vallás ' átszivárog az értelemre és 1.- +. " 
az akaratra is; niinélfogva a vallás az' em eri ter-

--, . min en ehyeges erőit, az érző, ítélő és végre-
hajtó tehetSégeket egyaránt foglalkoztatja s jótékon 
munkásságban tartja. 

S csakis azt a vallást lehet tökéletesnek mondani, amely 
az érintett ellenkezőleg 

a lesz s 
elveszti azt az üdvös melyet az 
karolni van hivatva. Nevezetesen ha a vallást 

~--;Iemre s minde~l visszautasitunk, amit 
_ .. _" _ foghat- és "l<í nem magyarázhat : ugy a 

~allá..s..... .oem ell!elkedik ki a .J!:özönséges ismeretek sorából s 
rendesen hidegen hagyja a keblet. Ilyen a szoros értelemben , 

• • 

, 
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(JJ'A V'~ /I"'J V~.!t éavalJá,s. Ha a vallás csupán az vagy a kedély 
világából szivja táplálékát s az még azt a jogát 
is megtiltja, hogy az isteni dolgok körül vizs álód' ék, vagy 
a cselekedeteket semmibe vesz! és . lb-"nyagolja: ugy a vallás 
nem egyéb ábránaozá8nál, rahngásnál, vagy mysticism .. s-

. e ~nGI, melynek legszerencsétlenebb kinövés e a ya1<oyzg6sry-
vagy fanatismus, az emberi léleknek az a~ eltévelyedése , 

~ mely szerint a vakbuzgó ember mindent alárendel vallásos 
érzelmeinek s az ezekből származó szenvedélyes cselekvés-

-e. 1: módnak. Ha végre a vallás csak az akaratot s ennek nyilat-
4Y(~ II ,.r kozatát, a cselekedetet tartja szem elött s a maga egyedüli 

alapjának: akkor belőle az a hit, mely 
az akaratot . néha 

még 

de az 
a csele-

-
-~--ITesíi azt'lildott -égé'szszé, amint a szent könyv is tanítja: 

,Adjad, szerelmes fiam, a te szivedet nekem és a te 
szemeid az én utai mat szorgalmasan megőrizzék." Péld. 23, 26 . 

• Ez az örökélet, ho gy tégedet egyedül ismerjenek igaz 
Istennek lenni. " J án . .'17, 3. . 

,~a ezeket tudjátok, ~old,?gok lesztek, ha ~selekesz itek 
azokat. Ján. 13, 17. " . 

• 

4. §. A vallásos meggyözödés vagyahit. 

A vallásban helye van annak a meggyőződésnek, 
a mit hitnek neveznék. A vallásos hit azonban nem 
egy jelentésü a közönséges értelemben vett hittel vagy 
vélekedéssel, midőn az' ember valamit sejt, gyanít, sőt 
igaznak tart, anélkül, bogy arra s 
alapos okai lennének. A . 

~ -l.;';' __ n ~vJi_ meo-~ől<§dés s a ' . 
- üJönböz1iF,'1íogy a tudás tárgyai 

(
esnek, a hit tárgyai ellenben 
lásunk körén. A tudás tehát 
pe 19 l'kö~ített.-I-1f 

11'", .,. fl < l! . 

• 
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. A hit az olyan dolgoknak valóságok, amelyeket remél- /7"' 

lünk és amely dolgok azoknak bizonyos mu- (2 
tatójuk. " Zsid. ll, 1. " Pál apostol a hitet. E 
szavakban is a hitnek főjegyét ismerjük fel, l-ször, hogy 
az erős meggyőződés, mi által a vélekedéstől és gyanftástól 
külőnbözik, 2-szor, hogya vallásos meggyőződés tárgyai nem. (g_" 
láttatnak, azaz nem. esnek tapasztalásunk alá. 

.. . . Egészen különböző dolog tehát' hinnI valamit és hinni 
valamiben. , Hinni lehet véges dolgokat, megtörtént eseménye · 
ket vagy egyes emberek tekintélyén nyugvó állitásokat ; vallá-
sos iJjtiínk a2!onban ~gyedü!..a.Yég!!etet1.en.Is.tenben hl!;tároz6dik . . _~ 

Innen nyiÍván van a vallásos hit és hitva'nás vagy con
fessi o közötti különbseg is. A vallásos hit, az embernek az a 
benső kimagyarázhatatlan állapota, mely szerint minden gon
dolatunk, érzésünk és cselek.e.d!l..tii.nk Istwre irányul. A hit · 
;alJás pedig a valfásos hÍtnek csak egyet, si~kadozott s néha 
nagyon is halvány és hiányos kifejezése . . Ez puszta szavakból, . 
amaz életből 'és cselekedetekből áll. . . 

• 

5. §. A. ,vallások különfélesége. 

Jóllehet a vallásnak, minden 
ugyanaz az alapja, 
által annak az egyes 
miveltségi...!okához ,képest 
kozun -: . .. . .. 

emberben egy és 
mindaz-, 

a, s:c:okása és 
e formáivaf talál-

A vallásfejlődés legalsó fokán a pogányság áll, 
melynek lényege a , mulandó terem\Jpén~...is.t.eDité.s ..... 
hálványimádás. A pögányságtól ennélfogva a sok Iste,n 
imádás elválhatlan. Egyébaránt a pogányságnakis 
különbözö flljl!lttS.égi fokai vannak. A legalsó fok a 

]J jet~'yi8m2bs, ezen portugal szótól [!ltiSSQ.- yar:gsszer. 
vaX:ázstuskó, az isteninek érzékiek ben. többnyire élet
telen lát:gyákban való tiazteleie . . A ' f~tisimádó tisztelet
tel borul le egy darab kő, fa vagy tuskó stb. elött. 

~ A fejlettség magasabb fokán áll a sabeism.us .vagy 
"' e-.:;égj testek ,imádása, melyben a nap hold és cWlagok 

az isteni tisztelet tárgyai. Ide ta'f'to'~nak a babyloniak. 

, 
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j', ,nl' phöniciek, syrok stb. A régi görögök és rómaiak val-
- lása szintén a pogány vallások közé tartozik ; de mind 

a feticismusnál, mind a sabeismusnál feljebb áll, a 
mennyiben ezek már nem ér,zéketl~n dolgokat, hanem 
az ef!lbert tekintették a . maga s~ellemi tulajdonai_v_a~ 
a legtiszteletrem~ltóbbnak. 

A pogányságnál jóval magasabb fejlödöttségi fokon 
áll a 3!sidó vallás, melyet a törvény vallásának lehet 
nevezni. Ebben az isteni lény már csak egyetlenegy; 
de az . kinek az e mberek engedel-

1'1 ' 'r~/ mes tartoznak lenni. E ~ellett az Izrael Istene 
(Ji csak egy né nek ~stene. - - - -

fi. fejlettség legmagasabb fokán áll végre a ke-
resztény vallás melyben az Isten 

C J-- mint az meg, ki nem tesz 
r(lt1/~J .. 

az i zlam. vagy maho
medanismus, igy nevezve alapítójáról, Mahonledröl ; 
de ez nem egyéb, mint a zsidó és kereszté .y- vallás 

összekötve a legérzé~i~Q fogalmak,kal és 

A pogány vallást a 
tatlan Istennek 

« Róm. L 23 . 
• 

: " A halha
el!lDerneK, 

mászó állatoknak liiu.· 
Ol 50 __ 

az igazságát hazugságra változtatlák és tisz· 
telték és szolgálták a teremtett állfttokat, hátra hagyván a 

-. , teremtőt ki mindörökké áldandó. ·- Róm. 1, 25 
. •• zsiCIó""vmfás t igy- :" ..... . 

"Ha figyelmetességgel hallgatandjátok az én beszédemet 
és megtartandjátok az én szövetségemet, nékem lésztek min
den népek felett kiváltképpen való népem. Ti pedig lésztek 
nékem papi országom és szent népem.' 2. Móz. 19, 5, 6. 

,Ime az én szolgám, kihez én támaszkodom, az en vá
lasztottam, kit az én lelkem kedvel.« Esa. 42, 1. 

A keresztény vallást igy: 
• Mert nem vettétek a szolgálatnak lell,ét a félelemre, .. 
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hanem a fi uságnak lelkét vettétek, ki által kiáltjuk Abba, 
azaz szerelmes Atya. ' Róm. 8, 15. 

Nincsen különbség vagy sidó vagy gör.ög között, mert 
minde~eknek ngyan.azon egy Urok, aki gazdag mindenekhez, 
akik őtet segítségül hivják .• Róm. 10,12. . . 

Ha az összes emberiség létszámát 1153 mIlllóra tesz· 
szűk ebből a pogányságra 678 millió, a zsidóságra 5 millió, 
az i~lamra 120 millió és a kereszténységre 350' 'Pí1TI6 esik . 

• 
• 

6. §. A vallások felosztása. 

Általában véve a vallást tárgyára vagy azon 
lényre nézve, kit valláso tisztelet illet, a mennyisé
get tekintve, felosztják . zör eJl}' lsten .i~!&.dgsrq 
vagy monotheismusra. Ide tartoznaK azo a vallások, 
melyek . egy Isten hivésen alapulnak, mint a , zsiclQ, 
k_ere~ztény és ' vallások ~ . zor két lsten 
'imádásra vagy melye ben két ellen-
kező s egymással folytonos harczban álló lény imád
tatik. Ilyen a Zoroaster vallása, Ormuzdnak és Ahri,
mannak közül az első a világosságot, 
a másika setétséget vagy a jó és rosz elvét kép
viseli, személyesíti. @)zor sok lsten imádásra -vagy 
po ytheismusra; ide tartoznak a pogány vallások 

,általában. 
Ha' pedig a vallás tárgyának minöségét tekintjük, 

a vallások fel oszlanak érz"éki és érzékfeletti vallá
sokra. Az elsöben látható. és érzékünk alá esö tár
gyak tiszteltetnek Istenek gyanánt, mint a fetici~[PJls
ban, .s\lb~isllU!Jlban stb. Az utóbbiakban y.dsten 
érzékfolotli lénynek, szellemnek tekintetik s mmt ilyen 
Imádtatik. Ilyen a zsidó, de mindenekfelett a keresz-
tény vallá~, h~ azt_ ~eiyesenl~giuk fel. ~ , 

A vallások sokaságát bajos 
azt mondják, hogy körülbelöl 
nyelv, RZámszerint ' 
mondhatjuk a 

, 

Az ókorról 
létezett, mint 

szintén azt 

IMr}, cop,' 

/11"17-1", 

• 
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Bármily különbözök legyenek is a vallások egymástól , 
mindazáltal mégis vannak egyes pontok, amelyekben minden 
vallás megegyezik egymással; például valamely felsöbb lény 

tisztelésében, a jó es rosz megkülöMöz' 
az ezekről alkotott fogalmak sokban elütnek 

Mindenik vallással össze vannak kötve bizonyos 
:.::..:; ' mint imádság, vallásos szertartások és ünne · 

azt a kérdést illeti, bogy, melyik vallás 
e tekintetben jegyezzük meg azt, hogy 

, 

- .., ., 

• 

le,ppe; megfo!::,. 
csak a gondolatban 

c sak akkor mon· 
fogalmainkat 

@li nem áll ha· 
meg vallás ' erejéC es bal· 

megfelel a gondolkozás ismert 
nézve igaz val~s ma0"d. -

MASODIK FEJEZET. 

A k i j ,e l e n t é s r ő L 

~ 7. §. A kijelelÍtés fogalma. 
, 

Mihelyt az emberbe oltott vallásos érzés kifejlö-
, I 

dött. azonnal tárgyát, vagyis aJo Istent keresi. De az 
ember , az Iste.nt csak . akkor találja meg, ha magát 
az embernek kinyilatkoztatja. Istennek már minden 
müködését, mely által saját lényét s akaratát az 
embereknek tudtul aqja s magát velök megismerteti , 
kijelentésnek nevezzük. 

-
A kijelentés tehát a vallás forrása. Mint minden jó 

adomány és tökéletes ajándék, ugy ez is a világosság Atyjá· 
tól, Istentöl származik. Kijelentésnek nevezzük azért, mivel 
azt, a mi e). van rejtve, Istennek- lényét és akaratát nyilván
valóvá teszi. Innen van a liitin .,revela/jo" és görög 
"a"J')'l.,:D,u,?t;'" elnevezés is, mely' mindkettő valaminek földeri 
tését és leleelezését jelenti. ' . ... 

• 
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A kijelentés, mint a világosság sugarai a setétbe, behat 
és vissz~sugárzik a ~\ilső , természetben szint'!!l'y.,_ mint az 
emberllelekben, Ha a vallásos , érz s a szemhez hasonlit-

-, -~. -"ju';;k, ugy' a l Jelentést napfénynek nevezhetjük. Valamint szem 
nélkül nem áihatjuk a napot, lW' 

-... találhat juk meg' afrIstent; , 
. !rena- legéleseEb szem is keresi a napot: lliti: ki-

• 

~...:'jelentés nél üL v~!ltásos érz_~$\ink , sem..Jalálhat kielégittet:-:'é~s.lt':"'. _. 
, AKIJelentés nagyobb és becsesebb mindM emberI mün-él es -

találmánynál. A lelkesedésnek minden nyilatkozata, a szel-
lemnek minden művei e forrásból fakadnak. A mint az 
apostol irja: . 

• A mit az · Isten felől tudhatnak az emberek, nyilván 
vagyon 6 bennek, mert az Isten megjelentet,te nekik.· Róm. 1, 19 . 

• A melyeket a szem nem láto'tt, sem a fül' néin hlfllott, 
az embernek is gondolat jába' nem mentek, melyeket az Is\en 
készitett az ötet szeretőknek , Nekünk pe-iig az Isten meg
jelentette azokat az ő lelke által." 1. Kor. 2, 9 és 10. 

8, §. A kijelen tés módjai. 

A mily számosak az Isten l~l!ln~ái, oly számow 
azok a módok ,iíl, melyek által magát az emberekkel 
megismertethetL A kijelentésnek eszerint több módja 

, van. Nevezetesen kijelentette magát IsteQ(!)szö~ ~.te1;- ti::) 
mészetben ~zor ,az emberben és an}!ak lelkíi§.mere- _ (1;) 

-reben ;@ szor egyes emberek és népek történetében ;_ (!l 
e,J?szer egyes k~válá egyéniségek tanaiban. A termé- c) 

szetben, a lelkiismeretben és a népek történelmében 
nyilvánuló kijelentést, minthogy azt minden ember 
megnyeri, egyetemes kijelentésnek nevezik; azt pedig, 
amelyet Isten csupán egyes, kiváló egyéniségekkel 
közöl s általok tesz érthetövé, különös, vagy tényleges 
vagy történelmileg közített kijelentésnek hivják. S 
tula' donké en ez utóbbi kijelentésen .alapuló vallást O 
szokták kijelMtMt vaJíéi.snak- nevezni; ellentétben a 

...:te'l'!miszeu 't'allással~ -.m~nek alapjÍlul az egy~_temes 
kij elentés szolgál. ' 
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r'\, Az Isten kijelentette magát nekün\y-ször a természetben ; 
( J mert "a mint a mü a müvészre utal, ugy utal a termész~t .is 

p az ö teremtőjere. Ezért mondja a Zsoltár iró: . 'Az egek hir· 
. t etik az erös Istennek dicsöségét és az ö kezeineK mun á
r~ "iffl'iirdeti ama kiterjesztett erösség" stb. Zsolt. 19, 1-7. 

V ' Kijelentette Isten magá 2'szor az emberben és ennek , 
lelkiismeretében ,- mert. a lelkiismeret szava mi bennünk nem 

-r---iiegy;;;;)'eb, min " a /Isten szava, mely jutalmaz, ha, jót és bün
tet, na rossza cse ekszünk. Ezt fejezi ki az apostol: . Mivel· 
hogy, a Pogányok, kiknek irott törvényük nincsen, természet 

1" 

szerint a törvén hez illendö cselekedeteket cselekesznek, azok, 
noha nékiK törvényök nincsen, mindazáltaJő magok magok
nak törvényök, Ugymjnt kik megjélentik, hogy a törvénynek 
.cselekedete az ő szivekb,?, b"iratott, kiknek lelkiismeretek és 
az ő gondolatjok, melyek egymást vádolják vagy mentik, 
egyetemlle bizonyságot teszen," Csel. 2J 14. és l ó. 

Kijelentette lsten inagát 3-szor az- egyes etnberek ,és 
népek törlénehnében,- mert az emberek sorsa, valamint a 

JI népek története nem esetlegesek, han em- isteni törvények <0 - ;;'zerin! eWreh"áladó.Jejjemények, Az egyes emberek sorsát 
,- illetőleg, hogy ezekben is atb Isten hatalma nyilatkozik, 

fényesen b,izonyitják a szent törl éneteknek nagy alakjai, mint 
Abra~ám", Nóé, JÓzsef.stb., de még világosabb bizonyságai 
ennek a népek történetei: a pogány birodalmak lebanyat-

__ , .;,;lása, a keresztény vallás győzelme annyillláöztetések között, 
- a nHjavitás. Nem egyszer bétlilt már, a mif bölcs Salamon 

'IanItott : • Az igazság felmagasztalja II nemzettsége!. a bün 
pedig vesz~elmére vagypn a népeknek." Péld. 14, 34, 

Kij'ele,ntette Isi'en mag át 4-szer egyes k'!Ycf!,Ó egyéniségek 
tanaiban ,- mert azok a bölcs és eröteljes emberek, a kik 
ai emBeriség kebeléböl koro~kénUíieniel!>íldl).ek s szellemök 
fé,nyével késő századok embereinek utmutatóul szolgá lnak, 
mindannyian az Isten " kik által a lJlagll 
s~ánd~kát és te''I'eit .Nem tLy"gyUlk, 
a kil< szólni fogtok, hanem a ", lelke az, a ki 

J2 ..... szól:!~ f2K.!i á,l\alatqk" mondja 10, 20. " 
A: kij ~lentett vallás a t~rl!!~sze!ivel nemcsak hogy nem 

~llenk~betik, hanem eIDr.!!!..ást kö!csön'Qsen támogatj ák és vi
lágosítják, A kijelenteti" vallásnak is a teNriészelt vallás szol
gál alapul és kiindulásu!. A természeti vallás az, mely az 
igaz kijelentést a hamis kijelentéstöl megkülönböztetni segél; 
mert csak az a kijelentés lehet igaz, amelyet a te,'mészeh 

• ~! 
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. 
!Vallás is igaznak ismer el j miután gondolni sem lehet, hogy 

-"-::'J":'"l~D a . iJ~1entett-v8l l~ban i!iáskf nt. nyilatk,:zzéK, mint a ~ 
• ' természetI vallásban. -- • 

9. §. A Krisztns által történt kijelentés. 

Mindazon férfiak között, akik életök feladatául , 
tűzték az emberiséget Isten ismeretére v.ezetni s ben· 
nök a vallás· erkölcsi élet.et felébreszteni, l.egrlsö helyen 
áll a Jézus Krisztus, kit nem hogy feljűlmulni, de még 

-sem sikerűlt senkinek. Az általa 'közlött ki· 
7 , világosabb mjI!4en addig ismert ki-

min e mái napig egyetlen a Il!!\ga 
--,nemében, melyet a kereszténység özeí kétezer év 

óta legbiztosabb .kala1:lzául. tekint az j dvességre; mert 
Krisztus óta minden kijelentés az ö am v nyai és 
követöi részéröl csak az ö világosságából vett vilá· 

az ö lelkéböl nyert léle , a mínt ö maga is 
: "Mikor eljö az igazságnak ama lelke, 

mely titeket minden igazságra vezérel, az engem fog 
dicsőíteni; mert az !lnyimböl veszi, a mit nektek me . - -jelent. " Ján. 16, 13. és 14. - . 

A pogányok között sem hiányoztak nagy szellemek, kik 
világos ismereteik és erkölcsös életök által kortársaik felett 
~agosan ottak, inint Homer,' $oIóri; S,9krates, Pláto stb., 
kIk ~~telve ama n~gy_gQ.lJ! olaJtól, hogy a p.épet; melynek 

. kebeleben éltek, a vadság állapotából felemelj é,k ' s rendelte
tésök, valamint az is eni lénynek tisztábh ismeretér vezérel: 
Jék, kétségbevonhatlan jeiét adták annak, hogy ők is a4.-istem_ 

,...... kIJelentés eszközei voltak. 

• 
» 

.. A zsidóságnál már tisztabb fényben kezd tündökölni a 
kIJelentés. Mintha Izrael népe lett volna .kivála~lva Istentől 

~ avégre., hogy a vallást kiképezze : itt szülelett meg az eaJ 
':'~' Isten LIsztelete ; itt éltek a róféták, kik szent lelkesedésöffin 

Istennek lelkét önlelkükben erezték . itt a vallásnak ezen 
klassiku. népében fejlödölt ki az Iste~fog~lom oly világosan, 
hogy az Izrael népe a @ld J!Jjnden..né,péEek viLágosságává lett. 

• I " ~ 

/(Íy z/~,' ;t 
-aVt' -

Azonban a zsidóság is csak hajnalpirja volt ama telje· 

• 
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sebb kijelentésnek, mely a Jézus Krisztusban érte el tetö
pontját. Az ókor embereiben Istennek lelke csak vendeg volt; 
beköszöntött és ismét tovább szállt; Kpsztusban , elle~ben 

• 

maradandó lakást vett rajta az Urnak lelke meg-
-' '--- ,,,,,. elen tette ö ki nekünk Istent, 

-

-

• 
IS 

meg és ismertette meg velünk 
; minélfogva az ' általa közlött kij elentés 

áll minden más kijelentésnek. . 
• az Isten sok rendben és sokképpen szólott 

volna régen az Atyák~ Próféták által: ez utolsó időben 
szólott nekünk az ő.J!ja által. Zsid. 1. 1. 

.Az ő teljess~géböl vettünk mindnyájan kegyelmet is, 
kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott; de a kegye
lem a Jézus Krisztus által Jett." Ján. 1, 16. és 17. 

10. §. A kijelentés folytonossága. 

Valamint Isten a maga munkálkodásával soha 
fel nem hágy: ugy a kijelentésnek is folytonosnak 
kell lenni. Ezt kivánja m~r a dolog természete is ; 
mert az ig,!l:~s~g,ra csak fokonként jutunk , el; l11.inden 
megi~rp.ef Igazság' csak épcsö egy m1:s, ' in-ég nagyobb 
és felségesebb igazsiígri Ezért mondjC az apostol: 

. - . 
"Nem hogy immár a czélt elértem volna, vagy hogy 
immár tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy azt 
elérj em. " FiL 3, 12. 

A kijelentés folytonosságának szép példáját látjuk a 
zsidó nép vallásában. Ádámnak ugy jelentette ki magát Isten, 
mint ~eremtQ . • Teremté Isten az embert az ő képére. " 1. Móz. . 
1, 27.1<6é ugy ismerte Istent, mint m,egtartót . • Ennekutánna 
mig a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyál' és 
té l, a nap és az éjszaka meg nem szünnek." 1. Móz. 8, 22. 
Abrahám ' ugy Ismerte Istent, mint mindenhatót . • Mikor pedig 
Abrám 99 esztendős vnlna, megjelenék Áorámnak az Ul' és 
monda neki: .Én vagyok az erős mir!dellható Isten. " 1. Móz. 
17, 1. Mózesnek ugy nyilatkozott 1sten, ' mint , Én va-
gypk az Ur, ki az Egyptomnak földéböl hogy 
legyek néktek Istentek. Legyetek azért szentek; én 
szent vagyok." 3. Móz. 11, 45. Dávidnak és a prófétáknak 
ugy jelentIki Isten magát, mint türelmes, könyörülő és ke-

-
• 
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gyeLmes. . Irgalmas és keD"v.elmes az Ur, ké~edel rnes a ha
raD"ra és ÍO"en ke D" elmes. ;;:.;zsoTt. f03 , 8. • Vajjon elfeletkez
hetik-e az anya az ő kis gyermekéről, ugy, hogy ne könyö
rüljön az ő méhének fian? ha a7.0k elfelejtkezének is, de én 
nem felejtkezem el te rólad." Esa. 49, 15. 

A keresztény vallásban szintén feli smerhetjük a kijelen
tés foJytonossagá.t. Krisztus ugyan tökéletesen kijelentette az 
Isten akaratját. O mindazt, ami azelött az embernek szivében 
csak se"teJemk'll'pen élt; mindazt, amire nekünk az életben 
és ha (dban ~zükségünk van, a legtisztabban megisiner te"tte ; 
de az általa hirdetett nagy és utolérhetetlen eszmék csak 
apránként, hosszu idö folytán válnak az emberiség közkincsévé 
s vajmi távol ar unk még ma is attól, hogy elmondhassuk: 
»Élek tőbbé nem én, hanem él bennem a Kri sztus." Gal. 2, 20. 

A kijelentésnek ezen folytonossága már a legszebb bi
zonysága az Isten bölcseségének, a ki épp ugy bánik uz 
emberiséggel, mint az okos szülő a maga gyermekével. Az 
uj szülöttet nem viszik mindjárt a teljes világosságra s akit 
édes tejjel kell táplálni, annak nem adnak nehéz, megemészt
hetetlen eledelt. Igy apbIsten is a kijelentést, melyben koron-
ként az emberiséget r szesíti, mindenkor annak !elki fej lett 
ségéhez alkalmazza. Ide -ézéloz már J ézus is, rriidőilaz~tc-'\/:::- :"";-

- mondja :-;lVIeg sok dolgok vagynak, melyeket néktek )<ellelle 
mondanom, \ de most el nem hordozhatjátok." Ján. 16, 12. 

HARMADIK FEJEZET. 

A szent 
, , 

irásról. 
, 

11. §. A szent irás foglalatja. . 

A szent irás azon iratok gyüjteménye, mely 
magában foglalja a értelemben vett ki-
jelentést s alapul zsidó és kere.sztény val· 
lásnak. Neveztetik . szent irásn~k éS Isten 
igéjének. . ' .' , . 

, 

A biblia név magában a bibliában nem fordul elő; 
ezen elnevezés ~ görög egyházi atyáktól, nevezetesen Chri· 

, 

Ferenc7. : Hittan . 2 
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sostomustól származik s tulajdo.nképen lf,9nyve,!<e.t jelent, mi~Jt 
a ,,~t~'tOV" szónak többese, NeveztetIk még a blbha 
könyvek éS szent irásnak, megkülönböztetésül 
miuden más amelyeknél eredetét, tartl\)mát és 
~zéJj!t tekiutve' becsesebb, miÍÜhogy Pál apostol 
szermt: ía'vességre,« 2, Tim, a, ló, Ha 
a bibliát ez elnevezést szorosan 
véve, hibásnak mondauunk, mert jóllehet Isten is szól 
hozzánk kiválasztott emberei által, tehát Isten szava is van 
a bibliában; de másfelől találunk ebben beszédeket, a melyek 

. tr} éppen nem,az Istenfli, !;tanem a gonoszokéJ , Istennek ellellségei,t 
A""Tólllíek közt Máté 4·ben is, a ,hol a Krisztus megkisérte· 
tése van leirva, a gonosz lélek nyilatkozik és ,(oly!at J5e~ze l· 
!(e es Jézussal. A bibliában tehát szorosan megkülönbözte· 
ten öTsten szava attól, a mi emberi közlemény, a mi képes 

• kifejezés és költői szépítés, Nem az egész biblia Isten 
igéje, de Isten igéje van a bibliában, mert Isten szelleme 
nyilatkozik ezen iratokban s iróit. ezen szellem vezérélte és 
lelkesítette, a mint Péter apostol mondja: .Nem ember aka· 
ratj ábó l szárl!lazott' régen a Prófétáknak prófétálásuk, 
hanem a szent lélektől indíttatva szóltak az Istennek szent 
embe~ei.« Pét. 1, 21. 

Ebből már kitünik az is, hogy mit kell értenünk az 
ihletés vagy inspiratio alatt. 

Az a tisztelet, a melylyel az emberek kezdettől fogva 
a biblia iránt viseltettek, annak mondhatni égi fényt köl, 
csönzött: nevezetesen azt tartották, hogy annak irói az Isten 
különös ihletés ében részesültek, mely szerint ök csak azt 
irták le, a mit 'Isten nekik sugallott s mintegy iollba mon· 

<lZ dott. Innen' szárm'azott %t~ , /tIt. ~edés hogya bibliának 
egyes ételei ért készek volta sMan a tudományok által 
m..!.gál~JZ!.tott ig~zságok!l:t megtagadni , mint például, hogy 
a föld f0.!9g" a nap körül, holott a bibliában irva van, hogy 

'7'r"', <~Jozsué megállitatta a na,got; hogy a föld alakulására "ezred· 
"évek ke!lllttek, hQlott ,Mózes szerinl Isten a világot ~t nap 

(!) alatt teremtette stb. Az ihletést ebben az értelemben ma. 
I!lár józan ember n~,!ll fogadja el s általában nem képzel· 
hető a szent" irás sa n~yobb visszaélés, mintha azt a 
csillag· és természetvizsgálat;"a földrajz es történelem kézi 

/ "':' ("'.':"'<~könyveKéTIt te){intjűk. 1l. .~zent, irás _egyedüli U,8. az embe
t r ~~~'!)'k7ö~~tt a kegyes és istenes életet e/őmozUilani; annak 

v Ihletése nem a szavakban, hanem magában a tárgyban kere· 
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sendö s e tekintetben bátran elmondhatjuk, hogy a biblia 
szent könyv, irói Isten lelkétöl voltak ihletve, annyira, hogy 
Simon Péternek Jézushoz intézett szavait a bibliárl\ is 
alkalmazhatjuk: • U r~m, kihE;z ~enn~ örök életne~ beszéde 
vagyon nál ad. a J an. 6, '-6'8. - , 

12. §. A szent irás felosztása. 

A szent irás két főrészből áll: az ó és uj testa
,mentumból, vagy ó és uj szövétségböl; amaz magá
ban foglalja a próféták által Krisztus elött részint 
héber, részint chaidei nyelven irt szent könyveket; 
ez az apostolok és evangelisták Krisztus halála után 
görög nyelven irt müveit tartalmazza. Az ó testamen
tumot nevezik még törvénynek is, az u1at pedig 
.evangeliumnak. . 

A testamentum Sl<Ó tulajdonképpen végrendeletet jelent 
s vannak helyek a szent irásban, a melyekben a testamen
tum szó éppen e jelentésnek felel meg. mint a Zsidókhoz 
irt levél 16. és 17. verseiben, a hol ezeket mondja az apos
tol: .A húl testamentum vagyon, szükség, hogya testamen
tumtevőnek halála is meg legyen; mert a testamentum az 
embernek halálával erős; inert mig él a testamentumtevö, 
a testamentum erötelen, a A szent irás rá alkalmazva azon
'ban a testamentum vallásos intézetet tesz s ezt fejezi ki a 
.szövetség elnevezés is, ugy tekintetvén a szent irás, mint 
szövetség, melyet Isten kötött az emberiséggel elöbb Mózes, 
később a Jézus által. 

• 
Az ó testamentumot tőrvénynek nevezik azért, mert 

főbb részét azok a törvények tészik, melyek a zsidó vallásnak 
alapjául szolgálnak. . 

Az evangelium görög szó s örvendetes izenetet jelent, 
mintegy kifejezéseül annak az örömnek, amelyben az embe
riség Jézus születése s az általa hirdetett tudomány által 
részesül t. . -

• , 

13. §. Az ó testamentum. 

Az ó testamentum 39 különbözö iratból vagy 
könyvböl áll, amelyek kq,lönbözö emberek által és 

• 2· 

--------------- ' 

, 
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különböző időkben irattak s már a zsidók által fel 
voltak osztva kezdetben törvényre és prófétákra, 
azután pedig törvényre, prófétákra és szent irásra . 

..4) Első gyüjtemény az ó testamentumban, a törvény 
vagy a thora. . 

A törvénygyüjteményt vagy a thorát, mely az o testa
mentumban öt könyvre felosztva fordul elö s innen penta
teuchnak neveztetik, a zsidók egy egésznek tartották s mint 
ilyent egészben véve Mózesnek tulajdonították. Jóllehet ez_ a. 
törvénygyüjtemény .ss ak lassanként alakult r.l~g s ha alap
vonásai Mózestől származtaK is, egészen a zsidók fogsága. 
idejéig ujabb meg )lj~bb határozatok ~s mond~k . csaloltattak 
hozzá. : 

- A Mózes őt .könyve jelen alakjában már korábban meg 
volt s oly iratok felhasználása és átdolgozása által jött létre, 
melyekben először kiséri ették meg az ősidők száj hagyományait 
irásba tenni. " ' . , 

Az első könyv magában a világ teremtetéséröl 
s az emberiség eredetéről való Ionen genesis-
nevezete. Továbbá magában népének, a 
pátriárkáknak : Abrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és az ő 
fiainak történeté!, még" szinezve, 
ahonnan valószinü, hogy volt még egy 
régibb és egyszerübb . alak a is. 

A 2·dik, 3-dik és 4-dik könyv, amelyeket sorban exodus, 
leviticus és numeri vagy az Izrael kijöve ~ eléről, a papok 
tisztéről és a népnek megszámlált rendiről it'olt könyveknek 
neveznek, a magok őseredeti alakjukban agenesisnek fo!yta
tását képezik. Lassanként azonban a törvény fi I!ijSág kjfe!-

. ~~~~é~~.1 ennek szellemében uj abe .. !n~g; ujab _ v Joz~{on 

. Az 5-dik könyv, mely önmagában önállóan egy egészet 
képez, összevontan bezárja a ' Mózesi törvényeket és történe
tet. Innen deutoronomium vagy a törvénymásu nevezete. 
Ez a könyv kiváló prófétai hangon és czéiból van irva, a 

~.....I<24..-7:Jé,emi~s pró~éta szellemében. A Mózes könyveit · történeti 
Ji:önyvekneI< is nevezik. 

B) Másodil~ gyűjtemény az Ó testamentum ban a 
próféták, amelyek közt szintén vannak történeti és vannak 
tulajdonképeni értelemben vett prófétai könyvek. 

a) A prófétai történeti könyvek. A héber történeti könyvek 
• 

• 
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prófétai s val)ás-politikai szellemben va.?nak szerk~~ztve. A 
réo-ebbiek eo-ész öszmteségben adnak elo valót és kol~elIiényt 
egyformán; "a ké.sőbbieken meglátszik, h~gy azoknak irásá
nál a papi érdek IS szerepel. Az egész gyuJtemeny egymással 
szoros összeköttetésbe van hozva. 

1. A Jozsué könyve előnkbe adja a dicsöitett földnek, 
Kanaánnak meghódítását. E könyv irója nem egy helyt hasz
nál költői forrásokat, ami arra mutat, hogy e könyv is későbbi 
keletü. 

2. A birák könyve a birák korszak ából való mondákat 
és tudósításokat tárgyalja; de csak töredékesen s a mint lát
szik nagyon különböző, részint igen régi források alapján. E 
kőnyv keletkezése Izrael országának meghóditása utáni időkre 
tehető. Ennek mint egy függelékét képezi 

3. a Ruthról nevezett idylii .könyv, melyben e nőnek 
története van leirva_ 

4. Sámuel két könyve, a melyeket a 7.sidók a királyok 
l-ső könyvéhez is számítottak, magában foglalja a királyság 
eredetének történetét, egészen a Dávid uralkodásának a végéig~ 
Különböző, nagyobbrészt történeti kutfők alapján van össze
á llítva, prófétai kinyom atta I és a Dávid királyi ház álláspont
járól. 

5. A királyok két könyve, a mely a zsidóknál mint a 
királyok 2· dik könyve fordul elő, magában foglalja a két or
szágnak, Judának és Izraelnelj: történetét azoknak elenyésztéig. 
Ezeknek a könyveknek részint az egykoru évkönyvek, lészint, 
főleg Izrael országát illetőleg, s;;intén csak a szájhagyományok 
szolgáltak kutforrásul. 

6. A Kronikák czimü két könyv az ó testamentumi 
történetnek ismétlése. Szerkesztve vannak a korábbi köny
'· ekből, még pedig a fogság útán, amit kétségbevonhatlanul 
mutat e könyvek irálya és hangja .. 

7. Ezsdrás és Nehémiás jegyzeteket foglalnak magok
ban ezen férfiaktól s hü képét állitják előnkbe az Izrael népe 
fogság utáni elsö napjainak. 

- A Kronikák két könyvét, valamint Ezsdrást és Nehémiás! 
a tulajdonképeni szent irás okhoz sorozták a zsidók. 

_ . b~ A tulajdonképpeni próféták. Az irásban fennmaradt 
profetal beszédek költői és szónoki átdolgozásai jobbára azok
nak a .. be~zédekn~k, amelyeket a pr.óféták magok tartottak a 
nép e~ott es amelyeket vagy ők magok dolgoztak ki, vagy mások, 
akIk oket hallgatták s beszédeikből jegyzeteket készítettek. 

, 
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A régebbi prófétákat vallásos erő és költői emelkedett
ség jellemzi; a későbbieknél a jelképes cselekedetek és jele
nések inkább irói felhevültséget viselnek magukon. 

A kisebb próféták a syr·assyr korszakból 800·1ól 700 ·ig. 
1. Joel, 800 előtt, J éruzsálemben egy iszonyu sáska 

pusztítás következtében bünbánatra hivja fel Izrael népét. 
Prófétálása tiszta és mély. . 

2 . .A.mos, egy zsidó pásztor, IL Jeroboam alatt prédi
kál Izraelben 800 körül, az ott uralkodó bálványimádás és 
fényü7.és ellen. Előadása szabályszerü és szónoki. 

3. Hoseás ugyancsak Izraelben prófétál 780 kőrül, fel
emelvén szavát Izrael hűtlensége ellen, minthogy ' Jehovától 
elpártolt. Hangja kemény, éles, a népköltészet körébe tartozik. 

4. Mikeás. Ezsaiásnak kortársa 730 körül, jövendőt .
mond azon veszélyekről, . melyek Juda országát Assyria és 
Egyptom felöl fenyegetik. Hangja mély és lelkesült. 

5 . .Ide tartozik. még Zachariásnak is 2-dik része, mely 
valószinüleg 770-ik év körüli kelettel bir. 

6. Ugyancsak ez időből való nagyobb próféta Ezsaiás, 
a ki tekintve méltóságteljes előadását és honfiui vallásos 
érzületét, a legnagyobb prófétának mondható. Ö 759 ·től 
700-ig működik. Az ő neve alatt előforduló jövendölések 
különböző helyekre és időkre 7onatkoznak és nem származ-
nak mind csupán csak tőle. ' 

Kisebb próféták a Kald-korszakból 640-töl 590-ig. 
1. Náhum, ki költői emelkedettséggel jövendöli melr 

Ninivé közel elpusztulását 630 kÖrül. 
2. Sophoniás. Jozsiás alatt 620 körül, megjövendöli 

Jéruzsálem közel veszedelmét és vigaszt nyujt az ezt követő 
messiási ·korszakkal. 

. 3. Habakuk. A kald hatalom nyomása alatt 605 körül 
hús panaszokat hocsát a Jehovához s hallatja annak isteni 
feleletét. 

A Kald-korszakból való nagyobb próféták: 
1. Jéremiris. Ez papi családból származott s 629-től 

Jéruzsálem szétromboltatásáig működött, figyelmeztetvén 
népét, hogy miként kerülheti el a nagy romlást s tapasz
talván, hogy szavát nem hallgatják, e . miatt panaszokba tör 
ki. Inkább honfiui papi szónok, mint költö. 

2. Ezékiel 594-től 572-ig. A fogságb p. hurczolt népet 
elkiséri az idegen földre. Előadása mutatja a papiasan mívelt 

• 
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férfiu!. Szereti jövendöléseit allegoriákkal és látomásoki, al 
felékesíteni. 

A Kald-korsza.kból való Esaiás kiJnyve utolsó része is, 
nevezetesen a 40-dik részlől 59-ig, a melynek ismeretlen szer
zője Jehova szolgájának képét rajzolja, ki népének bűnei 
miatt szenved s meghal ártatlanul. 

A fogság utáni próféták, a kik zsidó ország, föleg a 
jéruzsálemi templom helyreállitása mellett buzognak, ezek: 

1. Haggeus, 520 körül. , 
2. Zakhariás, szintén e;1: idéiben. 
3. Malakiás, 440 körül Nehemiás alatt a p:wok ellen 

kél ki s a jövö itélettel fenyegeti őket erkölcstelenség ök miatt. 
4. Abdiás, kinek kora bizonytalan, az edomiták ellen 

jövendöl; ehez- tartozik 
5. Jónás profetiája, melyben a prófétai elhivatás egy 

régi próféta képében van elöállitva. 
6. Dánielt a zsidók későbbi kelete- miatt a szent irá

sok közé sorozzák. Ez a könyv ugyanis Antiochu~, Epipha
nes korából való, 164-ből s szerzője egy Dániel nevü pró
féta történeté t irja le benne a: fogsá;g idejéből. Érintve van 
benne a messiási korszak békövetkezése is. 

G) Harmadik gyüjtem,ény az ó testamentumi köny
vekben: a szent irások, hagiographok vagy oktató könyvek. 

Ide tartozik: 
1. A Zsoltárok czimü 150 vallásos dalgyüjtemény, a 

mely Dávid király idejétől a Makhabeusokig lassanként gyült 
össze s öt könyvbe volt foglalva. Az egész könyv Dávid 
nevét viseli, holott sok zsoltár abban más iróktól iratott. 
Tartalmuk részint vallás-erkölcsi, részint vallás-politikai. 

2. Példabeszédek könyve, hasonlóan lassanként kelet· 
kezett vallás-erkölcsi életszabályok gyüjteménye, melynek 
szmten öt része van, u. m.: a bölcseség dicsérete (1-9), 
~ü1önbözö példabeszédek (10-24), Ezekiás emberei által 
osszegyüjtött bölcs mondások -(25 - 29), Agur mondásai (30), 
Lemuel király beszédei (31 r.). 

3. Énekek-éneke, egy idylli képekkel telt szerelmi köl
temény, melyet hihetőleg azért vettek fel a szent irások közé, 
mert abban Salamon király játsza a főszerepet. Kés/jbb 
ennek a k!ilteménynek allegoriai értelmet adtak s ugy magya
rázták, mmtha abban Istennek Izraelhez való viszonya lenne 
kifeJezve; majd ismét ugy fogták fel, mint a Krisztus és 8Z 
egyház közötti viszony képét. 
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. 4. A predikdtor k6nyve, a zsidó vallásban később ki-

fejlett skepticus irány nyal, a világi hiábanvalóságokkal fog
lalkozik s ebből kiindulva, az életfolytatásban mérséklettségre 
int; a legátalánosabb vallási igazságok azonban mindenütt 
meg vannak benne tartva. 

A példabeszédek, az énekek éneke és a prédikátor 
könyvének irása Salamonnak tulajdoníttatik. 

5. Jób könyve, egy tartalmára, ugy mint for:náj ára 
nézve egyaránt kitünő tanköltemény, a melynek czélja ki· 
mutatni, hogy mi módon lehet az igazi ember szenvedéseit 
az Isten igazságosságával összhangzásba hozni. 

.6. Jéremiás Siralmai, ezen prófétának öt zsoltárszel'ü 
elegiája Jéruzsálem romlása fölött. 

7. Eszter könyve, egy eseménynek leirása a perzsa 
korszakból oly czélból, hogy általa a purim innep kimagya- . 
ráztassék; 

Az eddig említett könyvek mind zsidóul irattak erede· 
tileg és canonicus könyveknek neveztettek ezen görög szótól 
,,""YWy" = szabály, minthogy az azokban foglalt tanok hit· 
szabályzó tekíntélylyel hirtak. Később azonban ezekhez hozzá· 
adtak oly könyveket is, a melyek görög nyelven irattak vagy 
csak ezen a nyel ven voltak ismeretesek s ezért apocriphus, 
(,,"OXPy1ttW - elrejtek) vagy elrejtett könyveknek neveztettek. 
Ezen könyvek közül némelyek történeti vagy tankönyvek, 
mások a kanonikus könyveknek kiegészítö részei. Ezek a 
következ ök : 

1. A Makhabeusok két könyve. Az első elbeszéli a 
Makhabeusok szabadsághar'czát 175-től 135·ig. Eredetile g 
zsidóul iratott, egészben véve történeti bizonyossággal; a 
második töredékesen és legend~szerüleg beszél el egyes 
jeleneteket az első Makbabeus korszakból , valószinüleg egy 
alexandriai zsidó müve. Említve van még egy 3·dik és 4-dik 
könyve is a Makhab·eusoknak. 

2. Judith k6nyve. A zsidók bátorítására iratott, hibe· 
tőleg Hadrian császár koraban 11S-ik év körül. 

3. Tóbiás könyve, az assyriai fegságból való elbeszélés. 
4. Jezus·Sirák könyve 130 körül, zsidóból görög'fe for

ditott polgári erkölcstan. Salamon példabeszédeihez hasonló 
formában. 

5. Böloseség k6nyve, egy szép terméke a bölcselkedő 
alexandriai zsidó vallásnak. V égre .. . 

6. Néhány adalék J él'emiás, Dániel és Eszter konyvelhez. 
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Az apokryphus könyvek nem bírtak azzal a tekintély
Iyel, melylyel a canonicRs könyvek; azonban a reformátorok 
azoknak olvasását is ajánlották. Az ujabb ki adásu bibliában 
ezek nem találhatók. 

14. §. Az uj testamentum. 

IÚ'isztus után a 2-dik század közepén kezdve, a 
mint a keresztény egyház határozottabb alakot öltött 
magára, egy irásgyüjtemény is' keletkezett, amely . 
az apostoloktól vagy ezeknek közvetlen környezöitöl 
származván, köztekirrtélyt nyert. Ez az irásgyüjtemény 
alkotja az uj testamentumot, mely csakhamar az ó 
testamentumi könyvek mellé soroztatott s hasonlóan 
az ó testámentumhoz, mely törvényre és prófétákra 
osztatott fel: ez is evangeliumokra és apostolokra 
lön felosztva. . 

A) Az evangeliutnok, melyeknek tárgya a Jézus életé
nek története, a hozzákötött messiási várakozások teljesülé
sével, számszerint négyböl állanak. Közüllök három, név
szerint a Máté, Márk és Lukáos nevét viselök egymással 
szorosabb viszonyban állanak s ezért synoptikus evangeliu· 
moknak is nevezik. A negyedik, t. i. a János nevét viselő 
az előbbiektől mind formájára, mind tartalmára nézve nagyon 
különbözik. 

A synoptikusok czélja azokat a hagyományokat, a 
melyek évtizedeken át szájról-szájra adattak Krisztusról é8 
az ő beszédeiről, az irás által megörökíteni. Ez t. i. János 
evangeliumanak szerzője, nem csak ezeket a hagyományo
kat irta le történeti hüséggel, hanem mindent megtett arra, 
hogy az ő Krisztussát az ó testamentum ban szereplő Messiás
sal közelebbi viszonyba hozza; az az ugy irt Krisztusról, 
mmt az ó testamentumban megjövendölt Messiásról. 

A synoptikusok keletkezését Jéruzsálem elpusztulása 
utáni korszakra tehetni. Irói között, ha szoros összhangzás 
van is, a mennyiben egy-egy tárgyat mindhárn\an csaknem 
azon szókkal adnak elő, mindazáltal mindeniken meglátszik 
az, hogy a közös forrásokat, a melyek munkái knak alapul 
szol~áltak, kiki a maga saját czélja és egyéni tulajdonsága 
szerint használta fel. Ezen iratoknak különös tekintélyt köl-

• 
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csönzött az, hogy szerzőkül az apostolokat vagy ezeknek 
legközelebbi környezőit tartották. ." 

A negyedik evangelium késöbbi keletü s fehsmerhet~ 
rajta az iró határozott czélja, Jézust az Ó testamentum l 
Messiással azonosUani. 

B) AJ apostolok. Az' uj testamentumnak 2 dik része az· 
apostolok leveleit foglalja magában, melyek közül a Pál 
apostol nevét viselö 13 levél s majd az ezek I!lellé sorozott 
zsidókhoz irt czimü, képezte . az első gyüjteményt. A Pál 
apostol levelei részint egyes gyülekezetekhez, részint az ö 
segédeihez és tanítványaihoz vannak intézve. Gyülekezetek
hez intézettek : l-ször a galatiabeliekhez irt levél, 2-szor a 
korinthusbeliekhe'l' irt 2 levél, 3·szor a rómabeliekhez irt 
levél,4-szer a thessalonikabeliekhez irt 2 levél, 5-ször a filippi
beliekhez, 6-szor a kolossébeliekhez és 7-szer az éfezusbeliek
hez irt egy-egy levél. 

Egyes személyekhez intézett levelek: Filemonhoz egy, 
Timotheushoz 2 és Titushoz egy. E három utóbbit pásztori 
}eveleknek is nevezik. 

Ezen első levélgyüjteménybez lassanként egy második, 
bét levélböl álló gyüjtemény jött, közönséges levelek czim 
alatt; ezek a János nevét viselö . 3 levél, a P éter nevét 
viselö 2 levél s végre Jakab és Judás apostolok nevét viselö 
egy-egy levél. 

Ezekbez a levelekhez jött azután az apostolok cseleke
de\eiről irott könyv, mint amazoknak történeti kerete. 

V égre a Krisztus visszajövetel ének reményt' a zsidó 
háboru k s ezekkel járó nyomorak idején (68 év körül) egy új 
testamentum i prófétai okmányt is hozott létre: a János apos
tol Jelenése" czimü könyvét, a mely azon zsidós érzéki irány
ért, am'elylyel szerkesztve van, s amelytől a kereszténynyé 
lett zsidók lassanként mindinkább kezdettek eltávozni, nem 
egy megtámadásnak volt kitéve s csak nagy nehezen nyer
hette meg szerzője apostoli tekintélyénél fogva, hogy a szent 
lrások közé felvétessék. 

15 . . §. A szent irás czélja. 

A szent irás czélja a vallás-erkölcsi élet feiébresz
tésében határozódik, vagyis abban, hogy az emberekbe 
a jó, kegyes és istenes élet iránt ellenállhatatlan 
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vágyat öntsön s azt v~lósulni segitse; .e .végr~ külön
böző eszközöket hasznal, nevezetesen vdagos'bt, oktat, 
fenyeget és vigasztal. 

A szent irás világosit : mert megmondja, hogy mi az 
Isten mi az ember, mi viszony van lsten és ember között; 
mely~k a mi kötelességeink; honnan jöttünk, hová menyünk 
és mi sors vár reánk az élet után. 

A szent irás oktat: még pedig a jó t anitó modorában, 
ahol kell szeliden, ahol szükség van rá, egész komolysággal. 
Minden személyválogatás nélkül megmondja kinek-kinek hibá
ját s mig a büntől visszariaszt, a jóra folytonosan buzdít, ugy 
hoO'y abibliát méltán tartják az emberiség legjobb nevelőjének. 

o A szent irás fenyeget: azaz felmutatja a bün szomoru . 
következés~it a jelenben és a jövőben s mig az istenes élet 
örömét egyes példákban előnkbe adja, másfelől hasonló pél
dákban megismerteti velünk azt a nyomort, ami a gonosz-
ságból származik. . 

A szent irás végre vigasztal: vagyis az élet szenvedései 
és kisértései között bátorságot csepegtet szivünkbe s Istenre 
mutatva, nem hagy soha elcsüggedni és kétségbeesni. 

"Az Istennek beszéde élő és ható, sőt hathatóbb min
den kétél ü fegyvernél ; és elhat az akaratnak és az elmének, 
a tagoknak egybekötöztetésöknek és avelöknek oszlás okig ; 
és megitéli a gondolatokat é,s a szivnek indulatait.' Zsid. 4, 12. 

"A teljes irás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbitásra, a fenyítékre, mely igazságban 
vagyon. Hogy tökéletes legyen az isten embere, minden jó 
cselekedetre tökéletesen felkészített." 2. Tim. 3, 16, és 17 . 

• Amelyek régen megfrattak, a mi tanuságunkra irattak 
meg, hogy a békességes türés által és az irásoknak vigasz
talások által reménységünk legyen.' Róm. 15, 4. 

, 

16. §. A szent irás becse. 

A minek oly fontos czélja van, mint a szent irás
nak, a~nak becse is nagy. A S2lent irás becsét mutatja 
:z a ~lsztelet, melyben Mt az emberek eleitől fogva 
észesltették, az a gond melyet iránta tanusítottak az ., , 

az Igyekezet, mely szerint azt minden nép saját 

, 
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nyelvén birni óhajtótta és végre az a buzgalom, a 
melylyel annak terjesztésében fáradoznak. 

A szent irás tiszteletét illetőleg álljon itt a nagy ném et 
költőnek Gőthének ide vonatkozó nyilatkozata: • Azt a nagy 

~---- tIszteletet, melylyel a biblia iránt a föld sok nemzetiségei és 
népei viseltetnek, b~nső értékének köszönheti, s az nem pusz
tán népkönyv, hariem a gé.pek liönyv!), minthogy egy nemzet 
sorsát jelképül állit ja oda Idnden más nemzeteknek, annak 

I' történeimét a világ teremtéséhez csatolja s azt földi és szellemi 
és véletJenszerü események soro-=-

keresztül az kéval óság legtávolabb regiojáig vezeti 
le.'c Ugyancsak ő mOI1dja ismét: .Haladjon. bármennyire a 

,. szel~mi miveltség, növekedjenek barmennyire kiterj edésben 
:---/ és mélységben a természettudományok, szélesedjék bármeny· 

nyire az emberi szellem - a kereszténység fenségén ée 
.1~rkölcsi . miveltségén, amint az az evangeliumokban csillámlik 

l' es fenylIk, tul nem megy." . 
Mikor az I:gaelitá! a 'philisteusoknak, a moabitáknak és 

. más .. ]logánynépeknelf szolgálatában voltak, mindenüket el· 
vesztették, c~ak a bibliát nem. (2.- Kir. 22, 8 stb.) Később a 
nép számüzve élt Assyriában és I>abylonban és elveszité ha· 

. záját, elveszité szabádSágát, de nem - a bibliát. A római 
csiszárIlk által háromszáz évig folytatott ' keresz tényüldözés 
szomoru korszakában, az ellenség dühe kgiEkább.a szentj rás 
ellen volt irányozva, ezer és Százezer biblia égettetett el 

~ nyilvánosan ; de azt végkép megsemmisiteni még sem 
r---'C sikerült. -
( A' hitjavitóknak a biblia volt szegletkövük, melyen ma· 

gokat minden megtámadások között biztosan érezték, ugyan
azért legelsö gondjuk volt azt saját népök nyelvére lefordi· 
tani. Le volt ugyan a biblia már azelőtt is fordit va; neveze · 
tesen az ó testamentum még Ptolomaus alatt lefordíttatott 
görög nyelvre 277..ben Kr._e. Ezt a fordít ást a fordítók szá· 
mától hetvenes (septuaginta) fordításnak nevezik. ' Később 
Hieronymus alatt az egész bibliát lefordltották latin nyelvre 
s minthogy ezt a forditást a trienti zsinat 1545·ben alap
szövegnek nyilvánitotta : Vulgátának vagyegyetemesen elroga-

- - dott biblia fordításnak nevezték. Azonban a bibliának külön· 
böző nyelvekre való lefordítása mégis a hit javítással nyet' nagy 
lendületet, mikor a könyvnyomtatás feltalálá sa által mar 

• annak terjesztése is -meg volt könnyítve. A biblia nyomta-
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tásban legelöször 1440·ben jelent meg Mainzban s jelenleg IP,-,? • 
több mint 150 nyelvre le van fordítva. Magyar nyelven legelö- . 
ször Heltai Gáspár tudos reformátor, kés öbb unitárius pap iI~ ~I I 

adta ki Kolozsvárt 1046 tól 1565-ig. Legelterjedtebb a Károli .' _ , 
Gáspár fordítása 1590 böJ. Van még Káldi Györgytöl, Komá- ~ ,"::.p ." 
rom i Csipkés Györgytöl s legujabban KCÍlmori Sámueltöl is. /J.::/JIOP/Jf.~ 

A biblia terj esztésében társulatok fáradoznak, ezek közt 
leg'nevezetesebb az Angol bibliaterjesztö társulat, mely 
1804-ben alakult Londonban. 

,Az ég és a föld el mulnak, de az én beszédeim soha el 
nem mulnak. " Máté 24, Só. ~ 

• 

17. §. A szent irás használása . 
• 

Hogya szent irást sikl'rrel használhassuk, nem 
elég azt csak szorgalmasan olvasni, ' hanem meg is 
kell érteni; nevezetesen arra kell' igyekeznünk, hogy 
ne a bemt, hanem a szellemet keressük, mert a betü T 
megöl, lélek az, a mi megelevenít. 2 Kor. 3, 6. 
Aztán, a mit helyesen felfogtunk, azt meg is tart
suk, mert irva van. "Legyetek megtartói az igének 
és ne legyetek csak hallgatói." Jak. 1, 22 . 

. A szent irás helyes ismeretéhez megkivántatik, hogy 
tudjuk, mily körjiJmények l,özött? kik által? miko ? mi 

_ -"c.zélból iI'atott az? s mi sorsa volt az egyes könyvek kéz · 
iratainak, ki adá.ainak és fordításainak kezdettöl fogva a 
mai napig? Azi a tudományt, ezeknek eJöadásával 
fo glalkozik: bibliai nevezik. 
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1 
záBolrat megértse . A biblia:nagyarázat elméletét tárgyazó 

, " ... ": • 'Ic I tudományt ·: hermeneutikának nevezik. 
. .Mindeneket megpróbáljatok és a mi jó, azt megtarlsá-

• 

tok. • 1. Thess. 5, 22. 

18. §. A szent irás alapgondolata. 

Ha a szent irásnak, különösen az evangelium
nak, melyen fökép a keresztény vallás nyugszik, 
alapgondolatát, vagyis azt a vezérelvet keressük, mely 
annak mintegy központj ául szolgál, azt a következö 
téteibe foglalhat juk : a keresztény vallás Istennek 

• orseaga. 
Innen kiindulva tárgyalni fogjuk: 
i-ször Isten országának Urát: az Istent. 
2-szor Isten országának polgárát: az embert . 
3-szor Isten országának alapítóját: " Krisztust. 
4-szer lsten országának megvalósítását : az egy-

háeat. . 

Ambár a kijelentésnek nemcsak az uj, hanem az ó 
szövetség is kutforrásul szolgál, mert Jézus is azt mondotta: 
,Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és prófétáknak 
eltörlésekre. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább 
hogy azt bétöltsem. " Máté 5, 17. Mindazáltal az Ó szövetség 
inkább az uj szövetségért érdemel különös figyelmet, a 
mennyiben ennek sok tekintetben világositásául szolgál. 
Altalában az ó szövetségnek csak azon tanításait és paran· 
csait fogadhatjuk el, a melyek az uj szövetség tanításaival 
és 'parancsai val is megegyeznek. Szorosan véve a keresz
tényt csakis Jézus tanításai kötelezik s a mi nincs az ö 
szellemében az nem tartozik a keresztény valláshoz. Jézus
nak pedig ~z első és utolsó gondolatja is az I"tennek 
országa volt. 

,Minekutánna pedig János a t9mlöczbe vettetett volna, 
elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten orszagának 
evangeliumát." Márk. 1, 14 . 

• Az én országom nem e világból ·való ." Ján. 18, 36. 

• 
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