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Bevezetés.
l. A ker. egyház fogalma és céljd.

Azokat, akik Jézus lanításail elfogadják s azokat csé.
lekedeleik állal megvalósitani lörekednek, keresztényeknek
nevezzük.

Azok a keresztények, akik Jézus tanításait egymással
megegyezően fogják fel s ennek alapján bizonyos egységes
életcéll és hitelveket fogadnak el, alkotják az egyházközsé.
geke!. Több együttérző és e,gy célra törekedő egYházközségbői alakulnak a látható egyházak. A látható egyházak a
Krisztusban való hit közösségénél fogva ismét egy nagy lelki
egyesületet képeznek. IEzt a nagy lelki egyesületet nevezzük
egyetemes vagy látha atlan ker. anyaszentegyháznak.
Az egyházat sohasem' kell úgy tekintenünk, mint egy
örök időkre berendezett isteni intézményt, melyet válloztatni
nem lehet, nem szabad. Amint az egyházat a lkotó keresztények gondolkozása, felfogása a tudomány és művelIség
előhaladásáva l fejlődik és tökéletesedik: úgy ez a fejlődés
az egyházban, annak hilelveiben és alkotmányában is
kifejezésre ju!.
A ker. egyház célia szép és magasztos. Abban áll t. i.,
hogy az egyesülésben rejlő erővel őrködjék a názáreti Jézus
boldogitó elveinek eredeti tísztasága fölqtt, azokat átvigye
az emberek lelkébe s állaluk szebbé tegye és megterméke·
nyitse az élete!. Szóval arra törekszik, hogy Krisztus szelleml0,
minél szélesebb körre szórja a maga súgarail. Nem önma-

gáért létezik, hanem tagjait segíti az üdv és boldodság
elérésében.
,

2. A- ker. egyhlhtörténelem fogalma és felosztása .
•

A ker. egyháztörténelem a ker. egyház alakulásának.
feilődésének , küzdelmeinek az előadása. Feladata: kimútatni
azt, hogy az egyház mennyiben feleli meg hivatásának? Mik
vollak haladásának vagy hanyatlásának okai és tényezői?
A ker. egyháztörténelem kétféle lehet: egyetemes. es
részleges . Eg yetemes, ha az egész keresztény egyhez lork-·

,•

-4nelével (oglalkozik; részleges akkor, ha egy korszaknak, egi
felekezetnek vagy egy országnak a történelm ét adja elo.
Az egyetemes ker. egyháztörténelmet fl tárgyalás k öny~
nyebbségéért fl kövelkezó korszakokra osztjuk:
f .l.
korszak. Az őskereszténység. Az egyház mégalakú·

lásától a szabad vallásgyakorlat kivivásáig. Kr. u. 33-313· ig.
ll. korszak. Az egyházi fan kifejlödése és az egy házi
hatalom megalapítása. 313-800-ig.
III. korszak. Az egyházi és pópa i uralom. 800- 1215-ig.
IV. korszak. Az egyházi és pápai hatalom hanyatlása.
1215- 1517-ig.
V. korszak. A reformáció és Q katholikus egy házi
visszahatás. 1517- 1648-ig.
VI. korszak. A protestántizmu s gyözelme és áldásos
hatósa. 1648-tól napjainkig.

I. Korszak. Az

őskereszténység.

03-313.)

ELSO FEJEZET.

Apostoli kor.
3. Az

.első

ker. egyhéz mega1akú1ása.

Jézus egyházat nem a lapitott. Amint az idő és a lka lom
kedvezett, hirdette az isten- és emberszeretet evangéliumát.
Hegyi beszédében és gyönyörű példáza taiban azt igyekezett
megmagyarázni, hogy az igaz vallás nem külsőségekben és
üres szertartásokban á ll, hanem lélek és é let. Törekvése
oda irányult, hogy egy lelki országot a lapilson, amelyben a
hit. a bizalom, a hűség, a sze re let és a testvériség uralkodj é k.
Ezt a lelki o rszágot nevezte islenországának. Amikor pedig

tanításait halálával kellel! megpecsételni. akkor kész vo ll
meghalni az igazságért.
De azok a szép e lvek és magasztos igazságok, melyeket hirdetett, nem maradhattak terméketlenül. Mióta végleg
eltávozott a tanítványok köréból. ezek mind erősebben
érezlék a belső szükségét annak, hogy a mesler állal az ő
lelkükben gyujtott világosságot lová bb terjesszék. Erre a kedvező alkalom Kr. u. a 33-dik évben meg is érkeze tt.
Nagy ünnep volt Jeruzsálemben. Az aratásérI és a
törvé ny kiadásáért va ló háldsdás. Az ünnepre sokan gyűltek
fel az ország külömböző részeiböl. Az apostolok is össze-

' ,-
~
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gyülve imádkoztak. Ekkor vették az erőnek és bátorság-nak
lelkében azl a szentlelke I, melyet Jézus megigért volt. A szent1 ~lek csodálatos hatással volt a tanitványok lelkére. Azok,
akik azelőtt bezárkozva imádkoztak, a szentlélektől indíttatva
kiállotlak 87. ünneplö sokaság közé és nyiltan vallási teltek
ft megfeszített. de föltámadott Krisztusról. Különösen elragadó

volt Péler apostol szónoklata, amelynek hatása alatt 3000-en
elfogad ták J~zus tanitásait s e nnek j!,léűl me~ker.:sztelkedtek
(Csel. 2. rJ Igy alakult meg az elso kereszteny egyházközség Jeruzsálemben.

Az új

igazságokat pedig

az ünneplö

so kaság széthordta a különböző tartományokba,
'
A jeruzsálemi első gyülekezel nem volt szervezett
egyházközség, de azért kiinduló pontja a keresztény egyház-

nak. Tagjai magukat tanítványoknak és testvéreknek nevezték. Ellenségeik pedig názáretieknek, vagy galíleabelieknek
gunyolták.

-

4. Az apostolok munkissiga .
•
•

Az embe r természeténél fogva ragaszkodik ahhoz, amit
megszokolt, ami lelkéhez van Forrva. Különösen a ' vallásos

fe lfo gás és va llásos intézmé nyek kötik magukhoz az embert.
Ezért van, hogy az ujabb nézetek s a tisztultabb vallásos
eszmék is csak nagy küzdelem árán tudnak Iért hódítani.
A kereszténység is, amely a zsidó és pogány világ romjaíl

nemcsak eltakarítani, hanem azok helyébe uj szellemi életet
aka rt teremteni , csak nagy küzdelem árán érvényesülhetetI.
De az apostolok, akiknek a mester lelkükre kötötte az ő
ta nilását, nemesen . vivták meg a harcot. Az igazság meg-

acélozta lelküket. megnövelte bátorságukat. Készek voltak
minden áldozatra, csakhogy a reájuk bizott lelki javakat
közkinccsé tegyék, Allítólag az egy János kivételével mindnyájan vértanúi halállal pecsételték meg az igazságol. Munkáss~guk a kereszténység első száz évére terjed . ki s azért
ezt a korsz~kot apostoli kOl'szaknak nevezzük.
Jézus közvetlen tan ítványai közül különösen Péter, ifj,
Jakab és János tünik ki ,akiket oszlopapostoloknak is neveznek, kiknek munkásságát a következőkben ismertetjük :
l . Péter, Az apostolok mindnyájan egyenlők voltak,

A többiek fölött hatalmat egyik sem gyakorolt. De kiváló

buzgósá.gáért a szetirás Pétert említi az első helyen.
Simon , a Jóna fia , halász volt Betsaidában. mielőtt
Jézus tanílványává lett. A Péter nevet, ami magyarul sziklát
jeleni, Jézustól kapta. Azonban jelleme nem volt olyan
szilárd, mint a szikla. K önnyeh hevült. Gyorsan lángra gyult
benn e a lelkesedés tüze. De éppen olyan gyorsan ki is

-6al udt. Hamar csapot! át egyik s;élsőségböl a mási~b~.
Amikor ' Jézust maga mellett látla, kész volt meghalni IS
érette' de mikor elfogták a Mestert, akkor meglagadta.

A kereszténység

.

ügyének mégis nagy szolgálaloka~ lett
Az öskereszténységnek egyik oszlopa volt. Nemcsak a Jeru·
zsálem i gyülekezetei alapította, hanem gyülekezetet. s:z;~rve
zeit Samariában. Sőt Pontusban, Galatiában, Kappadoclaban ,

Kisázsiában, Bythiniában , (I. Pét. I. r, I. v,) Antiokhiában
és Korinthusban is hirdette az evangeliomot. Bár emlékezet
,

van róla, hogy pogányokat is térített, de mégis általáb,?n
úgy ismeretes, mini a zsidó-keresztény irány képvi:előJe ,

a mely irányzat szerint csak zsidókból lehelnek keresztenyek.
És ha pogány akar a ker. egyházba térni , annak előbb

zsidóvá kell lennie. Ű maga zsidó módon élt s másokat is
a zsidó szertartások gyakorlására rábeszélni igyekezett. (Gal.

2, 14.). Megnősült s utazásai ban magával vitte feleségél. is,
aki, állitólag még előlle vértanúi halállal halt meg,
A hagyomány szerint Péter Kr, u, 63, körűl Rómába
ment s 011 a Néró császár féle üldözéseLalatt 67-ben fejjel
lefelé keresztre feszitetett, Azonban sem ezt, sem azt a fel-

,

levést, mintha Péter 25 évig római püspök lett volna, történelmileg igazolni nem lehet.
.

2, Ifjabb Jakab , Jézussal rokonságban volt. Allitólag
hozzá nagyon hasonlított. A zsidó-keresztény iránynak ren dithetetlen hive. A mózesi törvényeket maga is megtartotta
s másokkal is megtartatni igyekezett. Nem csak a keresz-

tények, de a zsidók előll is nagy tiszteleIben állott. A köz-

vélemény "igazságos" jelzővel ruházta -fel. A jeruzsálemi
gyülekezetnek volt a vezére. Palesztinán kivűl nem is terjesztette a kereszténységet. Bármennyire megtartotta a zsidó
törvényeket, a tanács. mégis azok megszegésével vádolta\.

Ezért a népet ellene felbuilogalla s 63-ban megkövezték,
3, János , a Zebedeus fia , halász volt, mielőtt Jézus
tanílványáúl elhíV'ta volna. Mély érzelmű, gyöngéd és figyelmes tanítvány volt. Ezért a Mester szeretetét leginkább
megnyerte ,s a "szeret apostol.ának" is nevezik.
A Jézus iránti szeretetét az is bizonyítja; .hogy ő vo lt
az egyetlen tanítvány, aki Mesterét a keresztfáig elkisérte.
Azután 40-ig Jeruzsálemben marad. Ö is az egyház egyik
"oszlopa" volt. Vallási iránya az ellentétek elsimításában s
a különböző párlok kibékítésében nyilvánult. Ezen sajálságá nak sok hasznát vette később, amikor Efézusba ment.
Itt a különböző keresztény irányzatok már harcoltak egymássa l. János az ő békítő természetével elenyész lett e az
e llentéteket s ezért minden pári előtt nagy tiszteletben á llotl.
Szerinte nem a pusz ta hit, nem a jó cselekedetek. ha nem
a ::>z.eretet a fő . Késő vénségé ben Domitianus császár uraJl~odása alEltt Pathmos szigetére számüzelett. Onnan ismé t

•

-
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vis$zakerü Jt Erézusba , a hol m iután hosszabb beszédet nem

mo ndhatotl. az vo'lt jelmondata: "Fiacskáím, sze ressetek
egymás t". Itt is ha lt meg 100 eves korá ba n.
~_-

-

,

5. Pál apostol.

Pál apostolna k e red eti neve Saul volt. Ta rsusban, Cilicia
fövárosába n született. Atyja ra bbit a ka rt neveltetni belöle s
azé rt már korá n Jeruzsále mbe, a bölcs Gamnfiel iskolájába
_ vitte. A ta núlás melle tt sátorponyva készítésével foglalkozott,
a minek késöbb sok haszná t veUe. Mint búzgó farizeus. hevesen üldözte a ke reszté nyeke t. Söt késöbb e ngedélyt kért 'és
- Ilyert a rra , hogy Da maszkusba is elmenje n a kereszte nyek
üldözésére. Ez ú~á ba n nagy lelki ha rcot állott 'ki, amelyne k
'következté ben az a fordulat á Hott be lelki világá ban, hOb'Y
a keresztények legdühösebb üldözöje a legbuzgóbb apostollá
változott át. (Csel. 9, r.l
Innen kezdve Pá l a postol á lla ndóan küzd , fárad és
buzgólkodik a kereszté nység ügyéé rt. Neki köszönhe tjük,
hogy a kereszté nység a zsidó nemzeti ha tároka t átlépve,
világvallássá le hetett. _A pogány-ke resztény irány föképviselöje vagyis a többi apostolokka l szemben azt tanította, hogy
pogányokat is föl le het venni a kereszténye k közé. Nem csak
ta nította ezt, hanem a szerint is csele kede tt. Apostoli műkö désének nagy részét a pogányok megté rítésében töltötte el.
Azért öt "a pogányok apostolá nak" is nevezik. Müködésének
közpo ntja Antiókhia. Itt nevezték elöször a Jézus köve tő it
kriszt usiaknak, vagy keresztényeknek . (Christianus).
~...Pál Antiókhióbóf indulva ki . téritői útjaiban diada lmasa n
hordozta végig a kereszténység zász laját a nagy ró mai birodalomba n. Három nagy térítő útja volt, melynek mindenike
sok küzdelemmel járt, de szé p sike rrel végződö tt. Fá'rado'
z~sai ~övet~ezté ben Kisázsia, Macedonia I; és Görögors;ag
varos8 1ban szám os keresz tény gyülekezet ála kult .
Harmadik té r itői útja végével, 59 körül Jeru zsálembe

ment. hol a nép a zsidó vallás elhagyása miatt, elle ne tá madt
és halálát kí ván la . Azonba n a róma i katonák
mentve, mint ró mai polgári Félix helytartónak
Cézáreóban két évig fogságban tartotta. Fes tus .
helytartó, miutá n Pál római polgári jogára

életét- megadták át. ki
a kóve tkezó
hiva tkozott:

Rómába kü ldötte. Itt újab b kél évi könnyü fogság ulá n, Néro
császár re ndeletére Kr, u. 63· ba n lerejezték.

,

-
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Az üldözések.
- 6. A keresztlnyek üldöztetése.

,
I. A kereszté nyek első sorban a zsidók tOl-I' , sz~nvJe? te~
soka t. Az az ellentét, a mi I;,l zsidó . tö,:uén,y-va ~~ es ezus
'szeretet-va llása között fönn~lI o tt , ml~~mka bb klelese?et,tl_ A
nemzetiségükre büszke farizeusok mgy szem mel nezl~.{ .~
testvériség evangeliumá nak terjedését. Az apo~tolo~ koz~1
Pétert és Ján ost a papi tanács elé állíto tták. Meghltottak ne~lk
az evangeli um hirdetését. De ők nyiltan szemükbe mondta~, :
Istennek kell inkább enged ni. hogynem az emberekn~k .
iCsel. 5. r. 29,) Ezért meg akarták őke t ölni , de a bolcs
Gamaliel tanácsára szabadon bocsátották. .
.
Azonban már István, a jeruzsá lemi diákonusok egYike,
nem menekűlhetett a zsidók gyü!öle lé töL Mivel gyak ran

vi tatkozott velük s e lszán tan bizonyságot tett Jé zus ról : kivi tték
őt a városból s ott megkövezték. (Kr. u. 36-ban). Ö lett a

kereszténység első vérlanúja (Mártir). Ugyancsak a zsidók
O'yülöletének eseti áldozatúl a tanítványok közül az idösebb

Jokab és az ifjabb Jakab 63-ban.

A zsidók részéről a keresztények üldözése 70-ben meg·
szünt, Ekkor Titu s, a római császár fia és hadvezére. Jeruzsáleme t elfoglalta. Katonái a várost és a templomo t földig
lerombolták. A népnek egy részét legyilkolták, ugy, hogy mintegy millió ember veszitette élelé!. A

megmaradottak

pedig elmenekültek a vi lág különböző részeibe.
'
2. Sokkal . többet szenved tek a keresztények a pogánYoktól. Ezek mi ndent elkövettek, hogy rossz hirbe hozzák
őket. Istenteleneknek nevezték azérl, meri bálvá nyokat nem
imádtak. Lázadóknak azé rt, mert a császá rna k szo bra előtt
nem hajoltak meg. Mivel a pogányok bűnös és kicsapongó

é lvezeteiben részt nem vettek, azérl embe rgyű l ölőknek s a
társadalom ellenségeinek híresztelték. Ha va lami te rm észe ti
csapás, "Vagy vé letlen szerencsétlenség pusztított , azért is a
keresztényeket okolták. Sőt azt is terjesztették róluk, hogy
titkos összejöveteleik a lka lm áva l embervér! isznak. A pogány
papo k és a bál ványokat készítő iparosok eszelték ki ról uk
ezeket a mesékel. A babonás nép pedig könnyen elhitte .
Sőt a császárok is e ngesztelhe tetlen gyűlql e lel lápláltak
irántuk, mert az á llam e ll ensége in ek tartották őke t.
Először írásbeli rendeletekkel igyekeztek a császárok a
kereszténység terjedését föltartóztatni , de miután ezek hi ába ~
valókn a k bizonyultak, fegyve res erővel támadtak a védtelen
kereszténye kre. A következő lO császárt em liti a törlé.

~....,.~
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nelem, akik alatl üldözésnek voltak l<itéve : Néro,
Domitianus, Trajanus, Hadrianus , Marcus Aurelius, Septimus
Se ver,us, Decius, Valeriahus, Diocletianus és Galerius,

Az üldözés több, mint 200 évig tartott. Ez idő alatt a
legválogatottabb eszközökkel kínozták és- gyötörték a kereszté nyeket a Jézus nevéért és tudorpányáért. Nem kimélték a
szent életű kegyes püspököket, sem a védtelen nőket. Vagy
megégetlék, vagy megkövezték, vagy éhes v"dállatokkal
tépették széjjel őket. Egy milliónál többen estek áldozatúl e
re ttenetes üldözésnek.

7. Az üldözések fejlesztö hatása.

•

•

Az üldözéseknek célja az volt, hogy a kereszténységet
megsemmisits.ék. Azonban beteljesült Jézus mondásának
igazsága , hogy akik csak a testet ölhetik meg, azok a lélek
eIetének nem árthatnak. Az üldözések nem tartóztathatlák
fel a kereszténység terjedését. Sőt mennél kegyetlenebbek
voltak az üldözések, annál erősebben ragaszkodtak
vallásuk iga zságaihoz. Ha · akadtak is némely~k, allÍ~
a szenvedéstől való félelemből, vagy a nagy kínok miaU
megtagadták Jézust, de a többség annál nagyobb bátorsággal tett róla bizonyságot még a halál pillanatában is. Ez a
nagy elszántság rokonszenvet és bizalmat ébreszteU a kereszténység iránt s
.
ták el annak taní,ásail.
Ezenkívül az
helyekre menekülve,
miedenüvé
vitték
igazságaIT.
Az
még fokozottabb mértékben inditották a
behatóbban foglalkozzanak hitük igazaz egyházi atyák, akik arra töresága ival.
kedtek,
hitelveit tisztázzák s azokat
az
, va gy hi/védők, kik a
kifejtsék.
pogányság rá galmai va l szemben védelmezték vallásukat.

Az üldözések még kegyesebb, erkölcsösebb életre sarka ltá k a kereszté nyeket. Komoly önvizsgálatra tanították,
nehogy ell enfeleik szemében még a .gyanúra is alkalmat
szolgállassa na k .

•

-
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. ,
Az óskereszténység hife és e rkölcs i Iranya .
8. Különbözö hittani
irányok.
,

Az öskereszteny egyházban va lame ly egységes hitformá t
(dogma) hiába keresnénk. Jézus ilyent nem hagyolt a lan í!ványo kra. Azl kivlfnla hiveitöl, hogy kövessék öt. A ta nitványok sem készíte ttek hitvallásI. Mindenik a maga egyénisége sze rini magya rázta -a Mestc.r ta níhisail. AzI á ltalában
elfogadlák, hogy ft názareti Jézus öz igaz Messiás volt, aki

•

á rlal1 811yl szenvedte a ke reszthalált. De lsten nem hagyla
az árta tlant végleg e lpuszlúJni. Halo tt ai ból föltámasztotta s a
mennybe vitte. Azonban lesz még Krisztusnak egy dicsöseges elj övetele (parusia) ~ a mikor egy hatalmas birodalmat
fog a lapítani s abban ezer évig fog uralkodn i (chili as mus).
Bármilyen nagyon bízlak az őskeresztén yek Jézusban
s 8Z Ő ismételt' eljövelelé ben, őt mégis mind en tekintetben
8Z Isten hatalma, befolyása és · vezetése a lalt go ndolták, aki
ITlindent az Istentől ve U s neki mind enben a lá van rendelve.
Es így az őskeresztény egyház hite az lsten egységé t ille·
tő l eg unitáriusn a k nevezhe tő.
Miután azo nba n az ős k eresztény egyházhoz különböző
hitű és felfogásu em berek csatlakoztak, miután Jézus szabad~
ságo t a dotl követőinek arra. hogy va llási ké rd ésekben is
é lj e nek az értelem és gondolkozás jogával : ezérl különböző
hitnézeteI< és hittani irányok keletkezte k. Ilyenek voltak:
I. Az ebjonilák. (Eb ion = _szegé ny). A legősibb kereszté ny álláspont képviselői , akik azt ta rto tták, hogyapogá·
nyokból le li keresztények is kötelesek a mózesi törvényekeC...........;..,r--·
megtartani. Hitükre nézve szigorúan egy lsten imádók voltak
s tillakoztak minden e lyan irá nyzat ellen. amely Jézust az
emberek sorából ki~akarta emelni. Szerintü k Jézus a József
és Mária fia, kit lsten Mesiássá választott. A zsidó törvényel{.
hez való me'rev ragaszkodás mia tt csak szűk kö rben működ~
hetlek s a keresz ténység fejlődésével lépést tartan v nem
tudlak. Azonban Palesztiná ban az V. századig fennmaradtak.
2. A gnostikusok. - Ezek a keresztények egyszerű hitét.
relsőbbrendű ismeretlel akarták hel yettesíteni. A vallást böl·
cseletté vá ltoztallák. A ~ bölcsésze t segélyével vizsgá lták a
teremtes litkát, lsten és a világ viszonyál. Ta na ikat él ke resz·
lényen kivül a sy r. pe rzsa és zsidó va ll ásból és a gö rög
bölcsészetböl merítették.
3. A monlanis/ák. Alapilójuk Mon/anus , ki a ll. század
közepe n azt hirdette, hogy ö a Krisztu s által megigé rt Pa rak.
Jetus . Szerinte közel van a Krisztus eljövetele és eze r eves
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orszaglása . Ezert sz igorú erkölcsi élelet követelt

fl.

kereszté.

nyektöl. Kövelói , bár nagyon üldözték ökel. a VI. szazadig
rennmaradtak .
.
.
·l A manikeusok. E felekezet alapítója Manes. aki ft
Zoroászler lanitasaiból és a Jézus ~lIásából akart egy új
vallási alapítani. Szerinte a világosság es sötétség harcban
allanak egymassal s fi viIagosság szelleme elküld i a maga

próféláil (Abrahám, Buddha. Zoroaszter, Jézus), akik. által megszabadítje az embereket 8 sötétség országától.
5. A monarkiánusok. Részint a pogány hitregék , részi nt

a görög s különösen a Plató-bölcsészelének befolyása ala lt
már a II. században egy á ramlat indult meg a keresztények
között. mely

ft

Jézus szeméh'ét 8 "IogoszM·szal e~esítve.

öl mind inkább eszménl'esilette s embernél többnek tekinte lte. Ezá ltal a kereszlénység egy Islenben való hitét. a két
isle nség lelé lerelte. Ezen mozgalom ellen lé ptek lel azok.
a kik a kereszténység ósi hitét meg akarlák védeni s akiket
a szi gorú egység elvének a védelméert

monarRicinusoRnaR

nevezünk. A II. és III. században ezekel teki nt hetjük az
un itá rizmus képviselöinek. Kezdeibe n a ke resztények löbbségél alkották. de sza muk lassankini a padolt. Kiválóbbak
volla k : Ar/eman, Theodo/. Praxeás=. Callisfús, Noe/us, Sabellius. Berillus és különÖse n Samoscilai Pál ántiókiai püspök.
akit püspöktársai állásától meg is fosztottak azért, mert azt

la nito:Ja, hogy Jézus nem az égböl jölt le, hanem vallásos
és erkölcsi tehetségei álta l a z emberiségböl emelkedeIt ki.
9, Istentisztelet és ünnepek,

-

-

A z első keresztények islenliszleleleiknél nem a külsö

látványosságra lektelték a lösúlyl, ha nem a lélek emelésére
é s a z érzelmek nemesilé sére. Az istentisztelet éneklés-. imádság -o bibliaolvasás-, magyarázás- és az úrvocsorából áll~tt
(Csel. II. r. 42. 46.) Az istenliszlelelel aszerelet vendegség ;z4rl a be_
Enekeik a z ó-testamentum i zsoltárok \·oltak. de eleg
kor~eletkezlek keresztény himnuszok is. A bibliamegyará zat is kezdetben az Ú -szövelseg egyes helyeinek a z olva:
sásából és érlelmezéséböl állotL K ésöbben pedig a z apostol!
levelek olvasása jöt! gyakorla tba . ~1inde n k inek meg voll
engedve az irasmagya rázat, ak i erre kedvet és. hi\'alásl
érzett magában. A ken yérnek megszegése. vagy az Un -acsora
is a z istentisztelet alkotórésze '\"011. a mei).-el kenyérben és
borban minden alkalommal ki oszlollak a hiveknek .
A zsidó-keresztények szívesen m en le k B jeru zsálemi
lemplomb8~ va gy zsinagógákba islen tiszteletre. de azérl a

-

-

12 -

,
~,;l

keresztény istentisztelet helye az egyes hivek. magánháza
volt. Az üldözések korában ped ig e rdőkben es ?arlar:tgok~
ba n vagy sí rboltokban (katakomba) végezték az Istenh~zte
letei'ket. A II. és III. századba n ke le tkeztek k~l~~ . imahazak.
de azok i~ minden külső fé ny és p~ mpa n('lkuh~k voltak . .
Az Urvacso rán kivül gyakoroltak fl keresztse!! sze~t8.r
tasat is. Ezt rendesen a fe lnötteken haj tottá k veg re. akik
megismerhették a keresz té ny elveket és kö telezté~ ~ag:ukat
azokn a k megtartásáta. A keresztelési a ,. Jézus nevere vlz~e
me ríléssel hajtották végre, me ly utan a kezeknek a fejre
léte le (cheirothezia) következett.
..
..
A zsidó-keresztények a szom bal napot unnepeltek.. Kesőbb azo nban Jézus fe ltá ma dásának emlékére a vasá rnap
lett közös keresztény ünnep. Husvétot a fe ltá madás ö rö ..
mere, piinköstöt az egyház mega lapitasa és ft sze ntlélek
I{ilöltetése emlékére e lég korá n kezdettek ünnepe ln i. Karácsony csak késő bb a IV. században leli ke reszté ny ünnep .

"I
~I

f
I

hi

,

k
~

I
I

,

10. Erkölcsi élet.

-

Jézus a szeretetet tette a keresztény va llás főpara n ~
csolatává. E parancsola t su lyát érezté k az első ke resz té nye k
s arra igyekeztek, hogya testvériség nagy gondolatát min é l
szélese bb körbe n megva lósil!!lák Ezérl rendeztek a sze re tet
ve ndégségél (agape), ami a bbó l <illoll, hogy a gazdagabbak
ft szege nyeket megvendégelté k. A szegé nye ke n és s zeren ~
csétleneken segiteni kö te lességüknek ta rlottá k. A pogányok
lé ha és könnyelm ü élveze tei ben nem vetlek reszl. Bizo nyos
komo lyság és ö nm egtartóztatás jellemzi az e lső keresz~
lényeket.
" ....:--'
Azonban nem kell azt gon dolni. hogy közöttük is ne m
voltak gyengék es bünösek. A mély vallásos é rzés melle tt
a képmutatásnak, a sze re te I mellett fi gyülöl ködésnek. az
önzetlenség me ll e tt az önzésnek is szomo ru pé ldái marad~
ta k fenn. Sót o lyanok is akad tak , a kik hitökat megtagadták.
De a milyen nagy sü lyi fe ktett e k az e lső ke resz! é nyel{
ti tiszta erkölcsi é le tre, eppen a nn yi ra szigorua k vo ltak ft
?úr:tös.ökkel szemb~n. Mind e nt elkövettek. hogy a zokal meg~
J8v llsak. Az urvacso rá tól e lti ltolták. Ha ez sem hasz~
nált, a gyülekezet b ől kizárták.
1 t. EgyháZi hivatalok és szervezet.

Az ·· első
kereszte
n y gyü lekezetek Inl'nde·
k e a" na' II o'
I
lk
III
,
ell}' há z kozsege 8 01011. a me ly ö nm aga' l 1,0 "
I d
b
"
"
h
k
rmunyoz
"
I··
azé r I a k u on ozo egy tlZ özsegek között megvo lt a a iellde
,

I
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J<özősség. Az apostolok mindenütt kiváló tiszteletben reszesüllek, noha semm iféle hatalmat nem gy"a korol tak a gyülekezetek fölölt. Az apostolokon kivül volta,j{ evangélisták és
próféták, akik részint buzgalmuknál, részint szónoki lehetségüknél fogva váltak ki a gyülekezetekből.
A közszükség azonban korán megleremleUe az egyes
hivatalokat is.' Igy az egyházközségek választottak presbitereket vagy episkopusokal, akik között kezdetben semmi
különbség nem volt. Sőt a neveket akárhányszor fölcserélték. Főkötelességük volt a valláserkölcsi élet feleli órködni.

Hivalalukba a kéznek a fejre tétele által avallattak be.
Az alamizsna gyüj lésre s annak a szegények közötti
kiosz lására a jeruzsálemi gyülekezet mintájára diákonusokat
választottak, akik a presbiterek segéde inek tekintettek. Nőket
is választottak ez utóbbi hivatalra, akiket diákonisszáknah

neveztek s inkább a betegek ápolására a lkalmaztak.
Amint az egyházközségek számban növekedtek, lassan-

kint a presbiterek között is bizonyos különbség állolt elő .
Azokat a presbitereket, akik a tanitásban kiváltak. nagyobb
tiszteletben részesiteUék s egy-egy gyülekezet élére állilva,

az episkopus névvel csak őket illelték. Igy fejlődölt ki a
püspökség. Azonban e hivatallal kezdetben semmi méltóság

vagy hatalom nem járt, hanem a 'püsI.Jök csak e lső volt az
egyenlők között (primus inter pares).
Az egyetemes papság eszméje és gyakorlata is hamar
kiveszett a ker. egyházból s a zsidó papság mintájára alakult egy külön papi rerid , amely nem csak addig ismeretlen
hatalmat követelt magának, hanem ruházatában is meg-

kü lönböztette magát az egyház többi ta gjaitól. A papság
klerusnak nevezte szemben a világiakkal. kik a laikus
alkották. Sőt a papság között is bizonyos fokozati
keletkezett. aminek folytán a püsp'ökök hatalmat
és méltóságot nyertek a többi papok feleli.

II. Korsza!!. Az egyházi hatalom megalapítása
és az egyházi tan kifejlődése.
(313 - 800.)_

,

.

ELSO FEJEZET.

A kereszténység k(jls6 gyözelmei.
12. Nagy Konstantin.
KonstantinI nem annyira a belső érzés és meggyőző
mini politikai érdek inditolla a kereszténység védel"e. A hanyatló róm ai birod almat akarta egységesse és
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erőssé lenni. Azt gondolta, hogya birodalom, eg~Sége.8
vallás egységen alapszik. Mivel pedig ~ poganysag t;'~r

hanyatlóban volt, míg a kereszténység m,md nagy~bb hodtlásakat tett, korán átlátta, hogy az egyseges val~as csak a
kereszténység által lenetséges. Ezérl már ~~alkodasa k~zde
tén (306) erre támaszkodott s minden erejevel ezt segltette.

Amikor a trónra lépett. az egész római bi~odalom t;em ~?It
az ö hatalmában. Egyik ellenfele Maxenhus volt. KettuJuk
között háhorura került a -dolog. Maxentius mellé a pogányok
állottak, míg Konstantinhoz a kereszténye~ csatlakoztak,

akiket ,keresztes zászlóval vezetett a csataha. A monda
szerint azért. mert fényes nappal kereszt-jelt látott az égen
ilyen fölirattal: "In hoc signo vinces", vagy "tuto nika."
- Almában pedig Jézus figyelmeztette, hogya keresztet tegye
következő

,,

évben pedig sógorával Licinius-szal, ki' a birodalom keleti
feléh uralkodott, egyetértve, a keresztényeknek az 'egész

s

~

hadi jelvénnyé, Elég az, hogy a keresz l még jobban lelkesitette

a keresztényeket s Konstantin a Tiberis

312-ben fényes

győzelmei

arálott ellenfelé n: A

birodalomban sz,bad vallásgyakorlalol

folyónál

I

adol t. Egyben a

keresztet birodalmi jelvénnyé tette.
Később Konstantin és Licinius között is ellentét merült

r

fel. Ez az elleniéi annyira kiélesedell, hogy hábo" l lett belőle. A háború

ismét a pogányság é~ kereszténység, élet-

halál harcává fejlődölt. Konslantin győzött s ez által az
egész birocj;llomnak úra lett 323-ban. Gyözelme az egyház
győzelme volt. A ker. vallási államvallássá lettle s az egyházaI gazdag l<iváltságokkal halmoz la ej. Maga lett az egyház feje s a püspökök az ő kegyel kereslék. Minde'nl kész

volt meglenni, miáltal az egyhá~ és birodalom egységét biztositani vélte. De mert nála a politika volt irányadó, azért,
maga az ősi keresztény hít. alaUa vereséget szen vad ett

Niceában (325). Csak élele végén kereszlelkedett meg. Igy
bár jellemében sok pogány vonás volt , mégis ő lelt az e lső
keresztény római császár.
'
Mivel Rómából az ősi pogány~ vallást teljesen kiirtania

nem sikerült, székhelyél Byzanczba helyezte ál, amelyel
azóta Konstantin városának, vagy Konstantinápolynak neveznek. A ker. egyház iránt. mútatott jóindulatáért a történe-

lem "nagy"-nak nevezle. Meghalt 337-ben.
13, A kereszténység további hóditásai a római birodalomban,
Nagy Konstantin halála után fiai: Konstans , Kons/antius és Konslantinus következtek a trónon, kiknek uralkodása mintegy 50 ével tölt be. Ez alatt ' az egyház rolyton

•
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l

erősödött, mert ök is a k ereszténység támoga tói v oltak.

A

pogányságot üldözték.
Utánuk hitehagyott Julián lett a császár, aki trónra
lépiekor keresztény volt. Azonban Konstantin fiai , családjá-

nak nagy részét kivégeztellék. Ezért gyü lölte nemcsak fl.
Konslantinus családját. hanem annak vallását is. Ez fl. gyű
lölel arra indította, hogy elhagyja a ker. vallást s fl. pogány
vallásI akarta visszaállila/li. Ezérl kapta melléknevét. Azon -

ban bármilyen nagy erőve l és gyűlölettel fogolt a keresz'.
lénység kiirlásához, az idő kerekél haladásában föl nem
larlóztathatla. Húsz hónapi uralkodás után a perzsák ellen
folyialotI háborúban halálosan megsebesül I. Halála elöli igv
kiálJolI fel: "Mégis le gyözlél, galileai l"
.
Nagy Theodosius már eltiltotta fl pogány islentiszteleteket és a bálványoknak való áldozást, söt a zt fel ségsértés·
nek nyilvánilotla. Uralkodása a latt teljes gyözelmek aralott
az egyház. Sőt akkora hatalommá lelt , hogy egyik püspöke :
Ambrosius még a császárnak is megtagadta aZ Urvacsora ki·
szolgáltatását, amig ez bünbánatának nyilválJos jeiéi nem adta .
Halála ulán a birodalom aZ Ö fiai: Arkádius és Hono·
"ius között oszlott meg. Árkádius kel eten , Honorius nyuga ton
úralkodotl. Ebben az időben az ős i valla s má r csa k a falvakba szorult s azérl nevezték ..falusi" (paganus). vagy
pagany va llásnak. Azonban föleg kelelen va kbuzgó baralok
keresték fel mindenüt! a pogán yoka t s e rősza kkal kénysze'·
ritellék az ösi hH elhagyására. Igy eseti a z Árka diu s ut óda :
II. Theodosius uralkodása id ejében a keresztények üldözésének áldozatul egy Hypath ia nevü kivá ló nő. aki az
afexandriai bölcsésze li iskola jeles vezelöje volJ (415).
Ugyancsak alatta a vakbuzgó sze rzetesek császá ri fe lh a la l"!lazás ala pján megsemmisítetté k a pogá nyságra emlé kezte tő
sok becses mükincsel. Jus/inián császár pedig végső csa pást
mért a pogánysá gra az álta!' hogy az ünne pi játé ko ka t végleg eltiltotta s az utolsó pogán y böcsésze ti is kolá t A thénben
529-ben bezaralla.

14_ A kereszténység hóditRsai a római birodalmon kivii!.

A keresztény vallás ne m egy né p. vagy biroda lo m va llása. Hivatása 8Z, hogy ft világ mind en részé be n e lt erj edj("n
s mennél több embert boldogitson. A ki csiny Pa lesztiná bó!
indult ki hóditó .útj á ra s El római birodalom meghódittisa
után diadalmasan já rta be Európa kül önbözo népeit.
1. A g6th ok már korá n e lfogadták a keresztény vt} lI ásl.
Teofilus püspökük részt is vett a niceai zsinato n. U/Filos
(3 11 - 388) szerze tt nAgy erdemeke t El keresz té ny.-;ég terjesz-
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tése körül. Az általa feltalált góth betük segi tségével a bibliál
. ,
.
_
anyanyelvükre leforditotta. ..
2. A gothók példáját ko vetve ~ztnten. kO,ran . felvell~k . a
keresztény vallási az Alduna menten lako rom3..1. ~.olonlstak
utódai is. Nicelas nevű püsp?kük. Kr; u. ~OO koru! akkora
buzgalmal fejlett ki a keres~len.yseg.. erdekebe~~ hogy ~ pogányság utolsó mara?ványal IS kIIrtotta. amlerl kesobben

a szentek közé iktattak.

3. A frankok között Chlodöig király 1erjesztette el a
kereszténységet, aki azl a fogadási tette. ~ogy ha háborújaban a keresztények istene segiteni fogla, egész népével
erre a hitre tér. Győzött s fogadásál megtarlotta, amiért a
pápa "legkereszlényibb király és az egyház első szülöttje"
névvel tüntette ki.

4. Az angolszászok, kik előbb, mint szövetseges társak
mentek Brittániába, de azután az ország nagy részét elfog-

lalták, szintén fölvették a ker. vallásI. Ethelberth kenti király
ugyanis egy frank hercegnőt 596-ban felegségül vett. Ezt az
alkalmat Nagy Gergely pápa arra használta, hogy 40 bene-

dekrendí szerzetest küldött az' országba. A következő éyben
már a király is megkeresztelkedett. A szerzetnek feje Agoston Canterbury érsek lett. Ezzel a kereszténység alapja le volt

téve Brittániában. Előbb az ősbritlek s később a 8. század-

·ban az írek és skótok is csatlakoztak a keresztenyegyházhoz.
5. A németek szinlén a frankok támogatása mellett let-

tek keresztényekké, A térités munkájában legtöbbet fáradozott Winfried angol szerzetes, akit a "némelek apostolé "nak is neveznek. Különösen nagy sikert ért el Hessenben,

ahol kivágatta a szent tölgyfáI.

melyről

a közhit azt tarlolta,

hogy aki bántalmazni merészeli, az azonnal meghal. Mivel
neki semmi bántódása nem volt, ezért a nép hite a pogá ny
istenekben megingotI s tömegesen tértek át a kereszfény""'-vallásra. Nagy buzgóságáért és az elért szép sikerekérI a
pápa püspökké szentelte s Bonifacius névvel tűntetle ki .
Bonifadus püspökségeket szervezeti s kolostorokat alapilott.
Különösen nevezetes a fuldai zárda, amelyet azérl alapitott
a szászok szomszédságában, hogy azoknak is a meglérésél
ez áUel elösegitse. Az innen kikerülö szer:tetesek az lán buzgón terjeszlellék a kereszténységet. Végül Bonifaciusl 52
társával a friezek között egy pogány csapat meglámadta s
az agg főpapot agyonverte 755-ben.
.
6. A szászokat Nagy Károly frank királ y 33 évig tartó
~~b?ru,:al. kényszerítette a ~. s~ázadban a kereszténység
f~lvetelere .. Hogy ezt a val~ast, allandóvá legye 8 püspökseget alapItolI, amelyek mmd megannyi erős várai Jeite k
az egyháznak.
Elhatott . ~ keres~ténység . Európán kivül is. Igy Arr'ikóban. Abessz:nwban mar a 4. szazadba n elfogadték a ker. hitet.

•
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Perzsiában ·szintén a '4< században el volt terjedve 6. kereszténység. A Kaukázus vidék lakói is fö lve lték a keresz~
lény hitel.

-:

Hogy a kereszténység keleten nagyobb hódításoka i nem
tehelett. annak két oka van. Egyik az, hogy a perzsa má gusok felizgatták ellene hiveiket. akik rettenetes pusztitasQ kal vittek véghez közpltük. A másik az, hogy gyöze lemre
jutott Mohamed vallása s ez útjál állotta a kerészlényséll
terjedésének.
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15. MohallleJ ~~ vallása.

~
•

Mohamed Kr, u. 581·ben Mekkában . született.
árvaságra jutott s egy nagybátyja nevelte Ile . Gyermek korá- -

ról nem sokat tudunk. 25 éves korában egy gazdag kereskedő özvegyének ; Khadidsánek lépett a szolgálatába . Innen
kezdve a kereskedői pályán ' működött. de ábrándozó lelké·
vel gyakran vallásos elmélkedésbe mélyedt.
Az arabok ósi pogány vallása, mely csillag- és [a imádásb\Í1 állott. nem elégitette ki. Ezért a mellett tanulmányozta
a zsidó és keresztény vallást. Elhatározta, hogy ezek alapján új
vallást alapit. Különös látomásai voltak. amelyeket ő úgy
tekinteti, mint isteni kijelentéseket. 40 éves korába n hirdetni
kezdte az új vallást Mekkában. AzoJ1ban itt bár hivei is
voltuk. saját rokonai ellene támadtak. Elete nem volt biz·
tonságban a szülővárosában, azérl innen 622-ben Medín ába
menekült. Itt zavartalanúl hirdethette tanait. Nem csupá n az
igazsá.g erejével, hanem [egyveres hatalomm'a l is kész volt
tanait terjeszteni. Igy hamar meghódította egész Arabiál.
amely. őt a legnagyobb prófétának tektntette. Meghalt 632· ben.
Vallása a szigoru egyisten ~ésen alapszik. Csa k egy
az lsten: Allah. Ez az egy lsten a maga aka ra tát jele ntette
ki úgy az ótestamentum i próféták minI Jézus és az a postolok által; de ezt az isteni akaratot a le gtisztábba n Mohamed hirdeUe. Az lsten lminden ember elébe bizonyos sorsol
szabott. amely sorsban m.e gnyugodni ta rtozik. Innen ezt a
vallást ízlamnak nevezik, a mi megnyugvást jelenI. Követő it
pedig moz/imeknek.
A jövő életet érzéki színekkel festette Moh a med. Abba n
három 6sztályt külömböztetett meg. Első a menn y, hova az
igaz hívők és hitért a csatákban elesettek jutnak. Második
a középhely, hova a lelki tehetetlenek mennek. Harmadik
a pokol, a bü-nösök és hitetlenek lakhelye. Megköveteli
hiveitől, hogy tiszták. igazak. becsületesek legyenek. A böh
töL imáI. alamizsnálkodást üdvös cselekedeteknek tartj a .
Mohamed tansi fl. Kor6nban vannak megírva. am elye t
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hívei szentkönyvnek teTInak. Ez 8 könyv halála után kelet·
kezetl. Egyik rokona: Abubeker gyüjtötte össze a prófétB
tanításai!. Hívei két fő felekezetre oszlanak u. m. a szunniták és sziiták felekezelére. eapjeikel imánoknak, a szerzelesekel del'viseknek. templomaikal mecseteknek, tornyaikat
mináreteknek nevezik.
A mohamedánok a próféta példá.jára vallásukat fegyverrel is lerjeszlelték. A más vellásuak iránt türelmetlenek.

Elfol!@lták Syriát. Palasztinát. Egyiptomot. Pérzsiát. Afrika
- északr részét; sől Spanyolországot :'3 s ez által a kereszténység terjedésének útját állo!lákJ •
•

,

MÁSODIK FEJEZET.

A katholikus egyház kialakulása,
16. A szentháromság

kifjelődése.
•

Amilyen arányban távolodtak el a kereszlények Jézus
korától. olyan arányban növekedett elöttük az Ö nagysága .
Úgy gondolkoztak róla, hogy aki olyan ..., eszméket hirdetett. olyan nagy dolgokat cselekedett, az nem lehetett
közönséges ember, hanem isteni tulajdonságai voltak.

A

keresztények ezen felfogását támogatta egyfelől az a sok
legenda, mit Jézus körül font a képzelet. De elősegítette másfelöl az, hogy a görög bölcsészetből idegen elemek csúsz tak
be a kereszténységbe. Igy folyt tovább Jézus istenitésének a
mozgalma. amely 8 szentháromság kifejlödéséhez vezetett.
A~

lsten egységének jelszava alatt hiában küzdöttek többen

az öskereszténységnek ezen meghomályosilása ellen. Egyházi

és politikai érdekböl mind többen csatlakoztak a Krisztus
istenségének' tanához.

Különösen heves harc tört ki e kérdésben ft IV. században Arius és Athanasius között. Arius, alexandriai pres-

biter volt. A szabad

szellemű

antiókhiai iskolában nevelkedett.

Mélyen gondolkozó és bátor vitatkozó férfi volt. Az IsleR
egysége tan ának volt a híve. Ezér! ell enemondolI az egyházban mindinkább lábrakapott azon irányzatnak, mel y
Krisztus istenséget védelmezte. Nem ment vissza ugyan
az őskeresztény alapra, mely Jézus emberségé t tanította.
hanem azt hirdelle, hogy Jézus Istennek legelső teremtménye,
aki által a világot teremtette . Igy tehá I mini teremtmény
nem örök~évaló és nem is lehel a·z istennel egylényegli
(homOUSZIosz), hanem csak hasonló lényegű (homoiusziosz),
Ezért a lanításáérl Áriust Sándor püspök az egyházból kizárta

318-ban.

,
r
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. A vitának ez,ze l ne~ lett vége. ~riusnak hivei nagy
szammel voltak az egyhazban. A keielJ püspökök is az ö
néze lé~ vollak. Na~ Kon~tanl!n császár ezáltal veszélyeztetve JaUa az egyhaznak es bIrodalomnak egységét. Ezért
egyetemes zsinatol hivatott Niceába 325-ben . E zsinaton

•

megjelent Árius. A püspökök is nagyszámban vetlek részI.
Hosszas és heves vita folyi a két pári között. Arius és

hivei hiába mulatták ki, hogy Jézus istenségének kimondásával elejtik az egyistenség ősi hitét s ezáltal elhagyják az
őskereszténységet. Az ellenpárt megnyerte A thanasiust. aki
jeles szónok, kitünő politikus volt ~ igen jól tudta. hogyan

kell az embereket meghódítani. O Ariussza! szemben azt
tanította. hogy Krisztus még a

világ teremtése elölt az

Atyánál voll. az Atya lényegéböl született s nem terem tetett
s ezért örökkévaló, mini az Atya. Vele nemcsak egyenlő .
hanem egylényegű is. (homousziosz). De még az Athanasius ügyessége sem lett volna elegendő ahhoz. hogy ez az
új tan győzelemhez jusson. Megjelent maga a császár is a
zsinaton s egyszeruen ráparancsolt a püspökökre, hogy
fogadják el az egylényegűség tanát. A többség a külső kényszernek engedelmeskedve. elfogadta. Csak Arius és vele pár
püspök maradi meg a hit és lelkiismeret szabadságának
védelmében. Ezért a császár számüzte öket ~ s elrendelte.
hogy iralaik megégetIessenek. Ezzel az áriánizmusl hivatalosan kárhoztatták ugyan, de az még hosszú idon kere~ztül
forrongásban tartotta a lelkeket. Sőt volt idő. amikor az Arius
hivei ismét többségre-jutottak s a császár maga hívla vissza
ót száműzetéséből. De mielőtt az -egyházba felvették volna,
meghalt 336-'ban. Végül Theodosius szigor ú törvényekkel
igyekezett megszünlelni a vallási egyenetl enséget. Összehívalta
Konstatinápolyba a másoöik egyetemes zsinatol, amely a
niceai hitvallási elfogadta s ezenkivül kimondotta a Szentléleknek is az atyával és fiúval való egyenlőséget 381 -ben.
igy kial akult a szentháromság tana s az lsten egyszemélyü ségének a hite han ya tl ani kezdeti.
Arius hívei még ekkor sem pusztultak ki
Azonban
teljesen. Tudománya a góthok . .vandalok, burgundok és longobárdok között meg sokáig elt. Sőt egyes történe tírók állítása szerint Erdélyben ' 1002-ig vol tak áriá nusok.

az

17. Pelagius és Augustinus. Az eredeti bűn és predesztináció tana.

A szentháromságnak keleten lejátszódott hitvitájához
hasonló vita fejlődött ki nyuga ton az embe,. eredeti természete és erk6/csi tehetsége körül. A szellemi küzdelemben
2'

,
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többen vetlek részi, de ti ve?érek Pelagius

es

Augustinus

voltak .
. Pelagius a kereszlfnyek eddig iközhilével megegyezöen
8z1 vallotta, hogy 8Z Adám bűne csak neki árlolt, de az

utódaira ál nem szállott. Eredeti bűn nincsen. Az ember
születésekor jóra és rosszra egyaránt alkalmas és szabad
akarata van. Az ősök büne csak annyiban van hatással az
utódokra, amennyiben a rossz példaadás általában rosszat
szül. De az isteni kegyelem arról is gondoskodott, hogy az
emberiség előlt jó és nemes példaadó élet is lebegjen. Ezért
küldötte el Jézust, hogy ő tiszta tudományával és tökéletes
életével legyen példaadója megváltója, az embernek.

Azonban Augustinus. egyik legkiválóbb egyházi alya.
a lanoknak ilyen nyilt és halározott kifejezésél a kalh. egyházra nézve veszélyesnek larlotta. Ö úgy gondolkozolt, hogy
mire való az egyház, ha az ember önerején is üdvözülhet?

Azért. hogy az egyház halaimáI az egyes emberek fölött is
bizlosilsa, Pelagiusszal szemben azl lanilolIa ; Az Ádám
büne 'az embereket annyira megrontottfl, hogy ezek önere-

j ükön a jóra teljesen képlelenek. Az ember eredeti . búnben
Születik s igy ó magától ·csak rosszat tehet. Elveszett érleime
és szabadsága annyira, hogy minden ember kárhozatra méltó.

Szabadakaral nincs. Azonban az isteni kegyelem, melyet az
egyház közvelit, kiválaszt némelyekel az üdvösségre. A többiek maradnak a megérdemeli kárhozaIban. Ez az előre
elrendelés lana.
.
A kérdés hosszas viia után a zsirtal elé került. Az
Efézusban 431-ben lartoll egyetemes zsinal az egyház érde.

kében a Pelagius tanát kárhoztatta, míg az Augustinusél
hivatalos egyházi tanná emelte. Azonban Et közfetfogás mégis _
~ reformációig a Pelagius tana körül csoportosult, míg az

Auguslinusé feledékenységbe ment.
I~. Az egyházi élei meg romlása.

A hitbeli visszaéléseket nyomon követle az egy házi
élet megromlása. Ez a romlottság a következőkben nyilvánult :

l. A szenlek tisztelete. A ker. egyházba Nagy Konstanlin
óta mind nagyobb számbEln tértek át a pogányok, akik nem
tudtak kellően behatolni a kereszténység szellemébe. Ezért.
.hogy a régi isteneiket valamivel pótolják, tisztelni kezdték
a keresztény vé rtanukal, mini szenteket. Oket úgy lekinielték.
mint közbenjárókat az Isten és emberek között.lmádságaikal
hozzájuk intézték s haláluk évfordulóját ünneppé lelték. fgy keletkeztek a kath. egyházbantt szentek emlékére a különböző ünnepek. Különösen Mória left az ünneplés tárgya. akinek emlé•

,
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gyümölcsoltó boldogasszony, ft gyertyas zentelő. nagy boldogasszony és kisasszony napi ünnepeket.
2. Ereklyék és búcsújárások. Nemcsak a vértanuk. hakere ülik mft is
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nem azoknak egyes emléktárgyaik, vagy csontjaik is különös

tiszteletben részesültek. Ezeket. minI ereklyéket nagy becsben
tartolták. Ez a tisztelet azonban elfajult s az ereklyékkel
visszaéléseket követeli el az egyház is. Az ereklyéknek csodalevő erői tulajdonítottak. Róluk mindenféle képtelen meséket
I{öltöllek s azután drága aron elad ták.
Azokal a helyeket, ahol ilyen ereklyék voltak búcsujáró

hel yekké tellél<. Azl hillék. hogy Üo/en helyeken hatásosabb
az- imádság. Ezért seregenként zarándokoltak az ilyen helyekre. a me ly zarándokolások ismét sok visszaélésre adtak
a lkalmat.
3. A képek tisztel~te. , Az őskeresztények eJJenszenwel
viselkedtek a képek iránt s a képek tiszte lésél. mint pogány
szokást , eIiIéIték. Azonban egyfelöl a müvés?:eleR. iránti vonzalom, másfelől pedig a köznépnel{ az a vágya, hogy imádása tá rgya l sze meivel is láthassa: megteremtelte az egyházban él ké pek tiszteletét. Már a 4. század végén a kereszté ny
templomok telve va nnak a Krisztus, az apostolok és a szenlek képeivel.
A képek kezdetben nagy tiszteleiben részesültek A nép
nem tudati különbséget lenni a jel és a jelzett, a tisztelet és
az imádás között. Ezért azoknak az imádása is elterjedt.
Különösen miután azoKnak is csodatevő e rőt tulajdonítottak.
A népnek a képek iránt fol yion fokozódott tisztelelével egyes
ámítók visszaéltek. Igy a kereszJénység szellemi magaslatál
a pogányság fokára szállították le.
•
4. "'A szen tségek, Az őskeresztény egyháznak két szersa rl ása volt: a keresztség és az úrvacsora. Az első az egyházba való felvételI}ek ünnepélyes kinyilvánításA, a második
a Jézus halálára eml ékeztető cselekmény volt. Azonban a
győzedelmeskedő egyház e két ,szertartáshoz még négyet
csa tolI, Ú. m. a megkenés által való megerősítés (confirmalio).
a papszentelés (o rd inalio). a szel'zetesavatás és aha10ftkenés.
Hozzájuk va lamely megmagyarázhatatlan titkol (űzött és
szakramentum oknak, miszteriumoknak nevezte. Azf a fel·
fogást terjesztette róluk , hogy ezek az iste ni kegyelmei csodálatos módon közvelitik.
.
Kü-Iönösen az .Úrvacsora ment
, al nagy változason a
4. századtól kezdve. Ugy fogtá.k fel, mini vé rnélküli áldozatot,
a melynek épe n annyi ereje van az e.mbe r üdvösségének mu nI< á lásaba n, mint Jézus halálának, Igy vá ltozott ál miseáldo·
::attá. l Sőt miutá n a tisztító tüzró l (purgalorium) szóló ~tan .is

-

l ./\ mise elnevezés onnan sz.árm/lzik, hogya kereszfenyeKaz \in'aGsora velel elólt II tllnitván)'okllf, IIkik meg az egyh6iba felveve nem voJtllk,
e sZ6vakklll bocs6totfák el tU istenfisz.!clefr61! ite, miss" est: Menjeiek,
cl \'i'li!ytok bocsátvII !

,
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. elfogadtatolt az egyházban 600 körül: ~z_ a nézet. kapott
. lábra. hogy a miseáldozat nemcsa~ ':Iz elokre. ~dy?sséges,
de a halottak purgatoriumi szenved~selt IS megrovldllt, Azonban ekkor az úrvacsorának egy SZIn al?tt valo kIszolgálását
még eretnekségnek tartották. A. vIsszaelesek lassankint az
egyháznak a hivek , fölötti uralmat emeltek es bIztositották.
•
19, A remete élet.

Már a kereszténységet

.

megelőzőleg sokan
világi örömöktől való

I

voltak, akik
a test sanyargatását s a
tartózkodást dicséretes dolognak tartották. Ilyenek voltak a zsidóknál a
názirok es az essenusok.
A keresztények is már a It században kétféle erkölcsiséget különböztettek meg ú. m. alsóbb és felsöbb erkölcsiséget. Az elsőt minden keresztény elérheti, de a másodikat
csak önmegtartóztató és önsanyargató élet által. lehet megközelíteni. Az önsanyargatás kezdetben csak a böjtölésböl,
' 6 nőtlen életből , az imádkozásból és elmélyedésből állott.
Későbben egyesek, hogyannál jobban megtudják magukat
a világi örömöktől tartóztatni, el zárkóztak a. társas élettől
s 8 pusztába vonultak. Ezeket a pusztában, magánosan ~ö
embereket nevezték remetéknek. Számuk a keresztények
üldözése folytán megszaporodott, merf ekkor már az üldözéstől való félelem is sokakat vitt a pusztába. ' Közülök különösen kettő neve'zetes: Thébai Pál és Remete Antal.
Thébai Pál a deciusi üldözések hatása alatt lett
remete. f:lelmét és ruházatát egy pálmafa szolgáltatta. •
Állitólag 90 évet töltött a pusztában.
Remete Antal Felső-Egyptomban gazdag szülőktől származott. Egy alkalommal hallotta a templomban a gazdag
ifjúról szóló. példázatot. Ez oly hatással volt reá, hogy minden vagyonaJ eladta:: árát kiosztotta a szegények közölt s
remete lett. Eletéröl, testének kínzásáról és sanyargatásáról

csodálatos dolgokat regél a hagyomány. f:ppen ezért alakja
a mondák ködében vész el.
A-"femetéknek egy különös csoportja az Ú. n. oszlopszentek, akik még a földönjárás örömétöl is . megfosztották
magukat. Oszlopol emeltek s ezen töltötték egész élelüket.
Közülök különösen kiválik Oszlopos Simon, aki 30 ével
töltött egy oszlopon.
'

-
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20. A szerzetesi élet.
.

•

A remele ele lböl kifejlödött a sze rzetesi e let. A kettő
8,bban k~lön.bözik egy!,,"ástól, hogy mig a remeték a pusz·
lako n szetszorva magan yosan éltek, addig a szerzetesek
magukat bizonyos sza bál YQk nak vetették alá s csoportosan

együ tt lak ta k. Mi vel lakásuk zárt helyen volt, azért azt kolos-

forna~ (clausirum) nevezték. Mivel pedig magukat bizonyos
szaba[yok vagy szerek megfartására kötelezték , azérl szerzetes letl a nevü k .

l. Keleten a szerzetesi élei alapitója Pachomius. ki a
szétszórtan

élő

szerzeteseket összegyűjtötte.

A

Nilusnak

Tabenné nevű szigetén kolos tori építtetett szám uk ra. A belé-

pöknek az é rzékiségröl le kellett monda niok. A kolostor fejének , ak it abbasnak vagy archimandritának neveztek, föltét.
len e ngedelmességgel tartoztak. Főfoglalkozásuk az imádkozás, földművelés és kézimunka volt. A sze rzeleseket .
soká ig nem számították a papi osztályhoz. hanem egy közép·
helyet fogla ltak el a klérus és a laikusok között. Keleten
az összes szerzetesekre érvényes szabályokat Nagy Basilius
cézáreai püspök készítet!. amely á ltal a szerzeiesügyet rendezte. Nemcsak fé rfia k, hanem nők is le ltek szerzetesek,
akiket külö n kol ostorok ba helyeztek el és apácáknak neveztek.
A szerzetesek szá ma ro h amosan sz?porQdotl. Már
Basi lius idejében mintegy 80.000·en voltak. Ugy. hogy alV.
század végén Val ens császá r már jónak éfö szükségesnek
látta számuk korlátozásá l.
2. Nyugalon már Athanasius óta voltak szerze tesek.
Azonban itt a sze rze tesi é let igazi alapítójáúl Nursiai Benedek te kinthető, aki Itáliában a regényes Monte Cassinó-n
529-ben kolostori alapíto tt. Ö má r írásban fogla lta a sze rZ6·
tesi szabályokat. Az á ltala alapitolt rendet Benedek·rendnek
nevezik. A tago kat há rm as fogadalom tételé re kötelezte :
l -szö r, hogy örökre a rend tagjai maradnak. 2-szor, ho~
szegé nységben és nőtlenségben élnek, 3-szor, hogy az elo~
járók iránt föltétl en e ngedel mességgel viseltetnek. Többekevésbé ezekhez a szabályokh oz alkalmazkodtak a később
a laku lt sze rzel-rendek is, amelyek között neveze teseb bek : a
cisztercita. a karthausi, premontrei, a ferenciek. vagy minoriták, a dominikánusok, karmeliták és a szervita rend.
.
Ha a szerzetesrendeknek az egyházi. tudományos es
társadalmi életre váló hatását vizsgáljuk, azt mondhatjuk,
hogy az jó is, meg rossz is voll. Jó vo lt azé rt. mert védelmet nyujtollak az á rta tl anú l üldözölleknek. Művelték ? t~~o
mányt. Terjesztették a kath. hitel. A köznépei ipa rra es foldm űvelésre ta nítottá k. Sőt vo lt idő . amid őn az e lernyedt egy~
házi éle tre is jótékonyan hato ltak.
•

•

•

J
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Azonban ezen jó eredmények mellett káro~ ~alé.sukró l
is meg kell emlékeznünk. Sokaknak a sze~zetesl el.et al~81~
,)
I éJt a tétlen életre. másoknak pedig a lelki kevely~U sZAOgszerzetesi szabályok kijátszása folytán sok visszasegre.
b d sze II ~m ..e InYQrnol
" a
e1és törlén l a kolostorokban. A sza~.
szerzetesek voltak. akik ~den eszkozzel kuzdoUek a sza-

badabb irányzatok ellenl,';:;:3::-l..-- .

,
HARMADIK FEJEZET.
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A pápaság .

21. A pápaság

kifejlődése.

A presbiterek közül a püspöki méltósag, a püspökök
közü l pedig a' pápa emelkedetl ki. Az emelkedes a következő

fokozatok szerint ment végbe:
A püspökök közül kiváltak azok, akik központi városokban laktak s magukat metropolitáknak nevezték. Ez az
elsö fokozal. A metropoliták közül ismét kiemelkedtek azok.
akik a kereszténységre nézve" is kiválóbb tartományi fóvárosban laktak. Ezek magukat pátriárkáknak hivatlák. Számuk
a niceai zsinaton három volt, u. m. a római, alexandriai es
antiochiai pátriárKa. -Konstantin halála után a háromhoz még
kettő járult, u. m. a konstantinápolyi és a jeruzsálem i
Ez a fejlödés második fokozata.
Az öt pátriárka közül három, u. m. az antiochiai , az
alexandriai . és a jeruzsálemi részint hatalmi túlkapásai!{.
reszint a mohamedánok hódításai miatt a 7. századb.{I!l
hatalmát
és tekintélyét elveszítette. Maradt két versenytárs :
•
ti római és a konstantinápolyi. Az első a nyugati. a második a keleti kereszténységet képviselte. Ez a fejlödés harmadik foko~at8.
_
_
A két vetélytárs között a római' pátriárka előnyösebb
helyzetben volt. Egyfelől azért, mert Róma volt a világbirodalom első fővárosa. másfelől azért, mert fi keresztények
!(özött az a hagyomány terjedt el, hogy Péter volt az . első
római püspök, a ki hatalmát Jézustól kapta s azt utódaira is
atruházta. Azért is az itt lakó pátriárkák magukat Péte r
apostol utódának tartották. Ez a két körülm ény kíváló tekintélyi kölcsönzött a római pátriárkának. Ha valamely hittan i
kérdés merült fel. az ö véleményét l<ikérték. A nyugati népek.
midőn föl vették a keresztény vallást,'"> az ő felsőbbségét elismerték. Sőt a császárok hivatalos rendeletek által is tá mogl;ttták a római pátriárka törekvéseit. {gy lassankint a köztud6tba átment az, hogy a római pátriárka az egyetemes
egyház feje.
4.

•
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22. A pápai hatalom megalapitása

).

a.
«
,,.

A külső körülmények kedvezése mellett maguk a római
paUiárkál{ is minden all<.almat felhasználtak, hogy maguknak
összes keresztényekre kiterjedő hatalmat biztosítsanak.

az

Különösen kiválik közülök Nagy Leo (440- 461-ig), Ö nyil-

lan hírdette, hogya pápaság isteni

intézmény s a római

pátriárka arra van Istentói rendelve, hogy az egész egyház

feje legyen, Az ő idejében ment Attila. a húnok fejedelme

Róma ellen. Leó főpapi díszben elébe menve, kérte.a vílághódítói, hogy ne pusztítsa el Rómát. Attila visszatért seregével s a nép ezt a .. körülményt különféle babonával fűsze
rezve úgy tekintette , mini a pápaság isteni eredetének egyik
bizonyítékát.
.
'
Soka I tett még a pápai hatalom megalapítása érdeké-

ben Nagy Gergely (590- 604), A kath, egyház islenliszlelelél
lilokleljes homállyal vonla be, A miseáldozainak külső a lakját
szabályozla. kqtelezővé lévén a lalin nyelv használalál. A

,
,
•

I

,

,

pápai hatalom fejlesztéséért kész volt mindent meglenni. Igy
történt, hogy amikor Phoeas a kelet római birodalom császári

trónjai elődj ének a meggyilkollalása arán foglalla el . a
konslanlinapolyi pátriárkálól megróvásl kapolI. Nagy Gergely
ellenben 'üdvözletét és szerencsekivánatát fejez.te ki neki.
Ezért a császár hálából az egyetemes egyház fejéQek ismerle el.
Ű vette fel elöször a pápa címet, ami eredetileg atyát

jelenI.
.
A pápai hatalom megalapltásához jarult még az "egyházi állam" , amin a pápák földi országá I kell értenünk.
Ehhez a pápák a kövelkező úlon julollak: A frankok III,
Childerik helyébe Kis Pipin udvarnagyal akarlák a Iróma
juttatni", aki külömben is a királyi hatalmat gyakorolta. Ezen
szándékukhoz Zakariás pápa véleményé! is kikérték. A pápa
azt felelte, hogy az érdemli meg a királyi címet , aki a hatalmat gyakorolja. E:üdtal Pipint és utódait 'a trónra segítelte s
egyben hálára is kölele:zte. A hála tartozását már Pipin
igyekezett leróni. A kedvező alkalom hamar elérkezett. A
gyözelmes longobárdok Rómát fenyegeIték s a pápa Ki s
Pipinhez fordult segítségért. Pipin örömmel ment a pápa
védelmére, A longobárcloka t legyőzte s lIálianak tőlük elfoglalt részét a pápának ajándékozta 756· b-all. Ezáltal a pápák, akik istenországának terjesztésére voltak hivatva, földi országhoz jutottak. Világi hatalmuk is ezzel megalapult.

A Pipin fia és utóda Nagy Károly (768- 814) nen'csal,

megerősítette a pápát az "egyházi állam " birtokában , hanem
azonkívül még má s ajándékokkal is kedveskedett neki. Ez~rI
lll. Leo pápa őt 800-ban karácsony napján a Szent Péter

templomban ünnepél
yesen római cs ászál'rá !wronáz!a,
/

•
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pápák ekkor m~g elismerték ugyan ~ császárok
felsőbbségét, de jövendő uralmukat biztos alapokra fektették.
Az egyház veszélyes versenytársa , lelt az államnak.
A

•

•

1.11. korszak. Az egyházi

-

es

(800 -1215.)

pápa1'uralom.

...---

•

,

ELSÖ FEJEZET.
•

•

•

Az' egyház kUlsó hódításai
.
. ,
23. A skandináv és szláv népelt,meg!érése.

Amint növekedett az

.

egyház belső ereje és hatalma:
olyan mértékben folytatta külső hódításait is. Erre akarszakra
esik
skandináv , népeknek: Ei 'svédekneknek, a dánoknak,
a finneknek és a norvégeknek megtérése~ Köztük Ansgár
francia szerzetes s később hamburgi érsek fejtett ki --nagy
buzgóságot, akit ezérl "észak apostolának " is nevezlek ."
A szlálJok meglérése is a 9~ 10. században -történt.

a

Közlük kiváló munkásságol fejleItek ki Curii/us és Methodus
szerzelesek. Az első lalálta fel a róla nevezell cirill·betüket.
amelyeknék segitségével a bibliál szláv nyelvre lefordílolla
s ezáltal a kereszténység terjedését nagyban elöri10zdította.
A>yők

buzgóságuk , folylán a bolgárok és a morvák lellek .
jiéreszlényekké. 'Elterjedt még a kereszlénység a 10. század
végéig a venclek, a lengyelek és .az oroszok között,

.

24. Il magyarok és a I<ereszténység.

-

A magyarokhoz a kereszténység első s~garai keletről

•

jöttek. Elöször Bulcsu, majd Gyula vezére~ mi.nt kezesek
Konstantinápolyban tartózkodt9.k, hol a császári udvarban
megismerkedtek a kereszténység tanaival. Utóbbi mikor onnan
hazajöt1, egy Hierotheus - nevű görög szerzetesi hozott magával,
aki különösen Erdélyben kedvező eredménnyel lerjeszleHe.a
kereszténységet.
.
'Sokkal nagyqbb _erőve~ bódit,oll azonban öseink közö,tI
a nyugati keresztényseg. Geza fejedelem (972- 997) feles,e·
gül vévén Gyulának keresztény hitben nevelt leányát: Sorol·
tát.' korán megkedvelte ~ ~<:reszté~y hitet.s ann~k szelídségre
és Iűrelmességre vezeto Iranyzatat. Azt IS belatta, hogy ez
•

•

