
a t i z e n k é t a p o s t o l t a n í t á s a . 1 ) 

Philotheos Bryennios, jelenleg nikomediai metropolita, 1875-ben 
azzal a kellemes hírrel lepte meg a tudós világot, hogy egy görög 
nyelven irt értékes keresztény kéziratot fedezett fel Konstantinápoly-
ban a Szentsir zárda könyvtárában. A kézirat másolatát egy Leo ne-
vezetű irnok 1056-ban junius ll--én kedden végezte be. Keletkezése 
Kr. u. 120—160-ra tehetó'. Tartalma: 1. Szt. Chrisostomus János-
tól az ó testamentum synopsissa. 2. Barnabas levele. 3. Szent Kele-
men levele a korintusiakhoz, követve a „második levélnek nevezett" 
szent homiliával. 4. Az ó testamentumi könyvek czimei héber és 
görög nyelven. 5. A t i z e n k é t a p o s t o l t a n í t á s a . 6. Cas-
sabolai Maria levele (kétes) Szt. Ignáezhoz. 7. Szt. Ignácz tizen-
két levele (kétes). 8. A Máté és Lukácsnál levó' genealogiak magya-
rázata. A gyűjtemény „ Jerusalemi kézirat" nevet visel, mivel a zárda 
a jerusalemi patriarkasághoz tartozik. Bryennios 1875-ben már ki-
adta belőle a korintusiakhoz irt leveleket, miáltal az európai tudósok 
figyelmét nagy mértékben felköltötte. Az azóta elmúlt hét esztendőt 
„a tizenkét apostol tanitása" czimünek áttanulmányozására forditotta. 
A hosszas várakoztatást igazolta, midőn a mult évben e nagy müve 
megjelent. Ritkán látunk napjainkban ily részletesen kidolgozott mun-
kát. A Prologomena száznegyvennyolcz levelet tartalmaz tiszta és szép 
klassikai görög nyelven, melyben valamint az egyházi atyáknak ugy 
a modern critikusoknak minden ide vonatkozó nézete ismertetve van 
és fel van használva.2) Bryennios nem elfogult codexe iránt, annak hi-
báit és hiányait készségesen kimutatja. 

x) AiSor/y) Tiov §w§£xa omoaiolm £x xoö UpoaoXofUTixoö yzípoypá-
cpou vuv TtpüJtov sx5t5op.£V7] [x£xá TrpoXeyojiévuv xal aíj[xe«í)a£tűv, x. x. X. 
uuo OcXoé-eou Bpusvvcou, [AyjXporaXÍTQU Nu?op.7]§£Íac;, £V Kwvaxavxtvou-
noXei 1883. 

2) Közölve van benne az „Apostoli Constitutio" VII-ik könyvének 1—32 
fejezete Ultzen kiadása szerint; „A szent apostolok szabályainak kivonatja" Hil-
genfeld kiadása után; „Barnabás levelének XVIII. XIX—XX. fej.; „Hermas 
második parancsolatja (SVTOXTJ). Mindenik szöveg mellett idézve vannak a „ta-
nitás„ megfelelő helyei. Mi a bevezető részt és a me^egyzéseket a legtöbb he-
lyen rövidítve közöljük, némelyiket egészen mellőztük, mig néhol a magunk vagy 
mások megjegyzését adjuk. 
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Azt hisszük, hogy e nevezetes Codex rövid megismertetése és 
fordítása a magyar olvasó közönség eló'tt is érdekes fog lenni. Jelenleg 
főleg csak általános vonásaival foglalkozunk. 

A Bryennios által terjedelmesen idézett külső bizonyítékok nem 
elégségesek arra, hogy korára vagy még tartalmára is határozott vé-
leményt lehessen mondani. 

A tanításnak sajátlag két czime van u. m. „a 12 apostol ta-
nítása" es „ az Ur tanítása a népekhez a tizenkét apostol általK ; de 
ezek közül még az első és rövidebb3) sem lehet az eredeti. A szöveg 
nem vonatkozik azokra, a kiket mi rendesen a tizenkét apostol alatt 
értünk s igy azt kell hinnünk, hogy a megszokott és tekintélyes „12" 
számot az iratnak szerzője vagy javítója tartotta czélszerünek fel-
venni. Ez eljárás éppen nem volt szokatlan ebben az időben sőt az 
ó szövetségi és uj szövetségi apokriphus iratok csaknem mindnyá-
jan valamelyik tekintélyes író nevét vették fel a nélkül, hogy annak 
legkisebb része is lett volna szereztetésökben.4) Ettől az eljárástól 
nem maradtak menten a kanonikusnak nevezett könyvek sem. 

A második czimben előforduló „Krisztus" szó még későbbi hoz-
záadás. A látszat nem felel meg a ténynek — mondja Bryennios — 
mert ebben nem is a Krisztus tanit, s mert akkor nem mondaná „ha 
el tudod viselni az Urnák teljes igáját" (6. fej.)5) E czim csak a hat 
első fejezetre vonatkozik, az első azonban, az egészre czéloz s Bryen-
nios szerint is idegen kéz müve.6) 

3) Bryennios ezt tartja a későbbinek. 
4) v. ö. 0 Test. Apocr. Dániel-féle toldalék, Ezdras apoc. könyve, Esther 

told. Jeremiás levele. Uj Test.: Mária szülét, evang. Máténak, Protevang Jakab-
nak, Nicodemus levele mely a Pilátus nevével hozatott kapcsolatba stb. 

5) L. Bryennios Prol. 3. 1. 
6) Gordon Sándor jeles exegeta éles látással három fo részt külömböztet 

meg a tanitásban. Egyik az, mely az ebionismus jegyeit viseli magán, milyen az első 
fele s különösen a 9. és 10. fej. Ez valamely régibb forrásból maradhatott fenn. 
A J é s n s K r i s z t u s név csupán ebben és itt is csak egyszer fordul elö' (9. fej.) a 
J é z u s név szintén s csak háromszor (9. és 10. fej.) Krisztus magára egy-
szer sincs meg. A másik részt a Kurios (Ur) szó külömbözteti meg a harmadik-
tól, mely Ho Kurios-t használ. Kurios a névelő nélkül tizennégyszer szerepel s 
Gordon szerint mindannyiszor Jahveht kellene olvasni helyette, mig ellenben a 
hol névelővel van (9) ott Urnák fordítandó, értvén alatta a Krisztust. Igy aztán 
a 9-ik fejezetben i i j Svojia Kupiou: az Isten (Jahveh) nevét involválja, a miből 
az következnék, hogy a Jahveh alatt az Atya, Fiu és Szentlélek értetnek. Ámbár 
tudjuk, hogy Gordon ur tisztán az illető kor szempontjából és nem a maiból 
tekinti e felfogást, még sem követhetjük őt eddig. L. „Teaching of the twelve apost-
les" 1884. 
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Szereztetése idejét, Bryennios Kr. u. 120 és 160 közé teszi, azonban 
még e hosszú időköz sem öleli magában a kellő időt, mert az első 
része (1—6 fej.) különösen oly nagyon közel áll az evangéliumok és 
apostoli iratok szelleméhez7) hogy annak korábbi időt jelez, mig az 
ezután következő későbbre esik.8) 

Mind eme bizonytalanság azonban nem csökkenti az irat ér-
tékét, mely annak tiszta, világos és egyszerű tanitásában rejlik. Hi-
telessége nincs kétségbe vonva s tartalma oly fontos, hogy annak ér-
vényre jutása csak az idők által megcsontositott dogmatismuson ha 
fog hajótörést szenvedni. Ez irat megerősiti az ujabbkori szabad elvű tu-
dósok által a kereszténység első százairól tanitott nézeteket. Ujabb 
bizonyitékot szolgáltat az uj testamentomi iratok tiszta egységtana 
mellett. 

Négy részt lehet megkülönböztetni benne. 
Az első és főrész (1—5 fejezetek), mely a j e l l e m r ő l szól 

mind külalakjára, mind béltartalmára nézve elüt a többiektől. Feje-
zetei hosszabbak és a j ó és r o s z é le t , vagy az is az élet ké t út-
j á n a k festése áradozó, néhol nem is éppen következetes, a miből az 
látszik, hogy későbben toldott hozzá vagy az, ki az egészet öszsze-
áltftotta, vagy valamely corrector. 

Ez kétségen kivül a legrégibb rész, s ha Jeremiás XXI. 8 ver-
sét: „ezt mondjad a népnek, ezt mondja, az Ur : imé én előtökbe ve-
tem néktek az életnek és a halálnak útját"; és 5. Móz. 30 r. 15— 
20 verseit tekintjük, azok kibővítésének gondolhatjuk, mi, ha nem 
is áll egészen, de az látszik, hogy író annak befolyásaa alatt volt. 

Ha tartalmát tekintjük, nem egy helyen az ebionitismus ön-
megtagadást követelő szabályai állanak előttünk. Az egésznek fogla-
latja Jézus tanitásának összege: a s z e r e t e t . Szeressed Istent és 
szeressed felebarátodat, mint magadat. Szereteted és cselekedeteid 
legyenek önzetlenek, vagyis „a mit nem kivánsz magadnak, ne tedd 
azt embertársadnak." Áldjad a kik átkoznak, imádkozz ellenségedért, 
kerüld a test kivánságait, türj, szenvedj, add a szegénynek a mi fölös-
leges. íme az evangeliumi szegénység, az önmegtagadás, mint az élet 
ú t j a. Ezzel szemben áll az, a mit a törvény rendel az embereket ille-

') Az apostolok még mind, miként Pál, utaznak és ugy tanitnak. Meg-
határozott egyházi rend nincsen. 

8) Hogy ki lehetett irója nehéz szintén meghatározni, mert magáról semmi 
emlitést nem teszen. Az irat iránya után azt kell következtetnünk, hogy zsidó 
keresztény — s legalább az első rész irója — ebionita volt. 
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tőleg: „ne ölj, ne lopj, s ne kívánd el embertársadnak se feleségét, 
se vagyonát; ne hazudj és ne gyűlölj." Itt a törvény, amott meg az 
evangelium szavai, mindkettő' tisztán theistikus szempontból fogva 
fel. Felette sajátságos, hogy ebben a szabályban egyszer sem fordul 
elő sem a Krisztus neve, sem semmi hivatkozás arra, hogy ez a ke-
resztényekhez szólana. E szakasz második részében az evangelium ta-
nítóiról, a szolgákról és némely oly cselekvényekről, — milyenek a pa-
rancsolatok megtartása és képmutatás — van szó, a melyek saját-
lag az előbbi részhez tartoztak volna. Ezeknek ellentéte; a h a l á l 
ú t j a következik az ötödik fejezetben, s részint az előbbiekben elő-
szabott szabályok ellenkezőit, részint pedig más ahoz hasonlókat tar-
talmaz. 

Az e g y h á z t a g j a i r ó l . A 6—14 fejezetek a gyakorlati egy-
házi élet szabályait irják körül. Két rész különböztethető meg benne, 
u. m. a) ima, b) szertartások. Az ima megint kétféle, egyik az urima, 
másik pedig az áldozatra előkészítő és hálaima. Amaz megegyezik a 
Máté evangéliumából ismerttel.9) Ez imát naponta háromszor kellett 
elmondani, melyben valószínűleg nem a hármas szám fontossága, ha-
nem a nap három főrésze: reggel, dél és estve, volt az irányadó. 

A mig az úrim áh an krisztusi szellemű imát tanít a „Tanítás" 
addig mind az áldozati (urvacsorai), mind pedig az ezt követő hála-
imában az ó-testamentumi szabályok lebegnek szeme előtt. Meg kell 
jegyezni, hogy „a Dávid szent szőlőtője" nemcsak nem vonatkozik a 
Krisztus vérére, mint Pálnál, hanem azt egészen kizárja. Ugy a ke-
nyér, mely a halmokon szokott szétszóratni, szintén nem vonatkoz-
hatik a Krisztus testére még képletesen sem.10) Ezek szerint tehát 
a T a n í t á s nem erősiti meg, sőt lerontja ama nézetet, hogy a ke-
nyérben és borban a Krisztus valóságos testét ennék és vérét innák a 
hívek. Figyelemre méltónak tartom azt is, a mi a tizedik fejezetben 
a halhatatlanságról van mondva, „mely Jézus által jött tudomására az 
embereknek." Ez nézetem szerint némi ellenmondást rejt magában az 
Ur jövetelének várásával (16 fej.) s ujabb bizonyíték arra, hogy a két 
rész egymástól független volt eredetileg. 

A tizedik fejezetben levő ima a héberek mindenható Istenéről 
szól, kitől és a kiért vannak mindenek, s a szellemi ételre és italra 
vonatkozó szavak nem oda tartozók. Ugyanitt a gyülekezet (ecclesia) 

9) Az eltérést illetőleg 1. 8 fej. jegyzet az urimáról. 
10 Y. ö. A. Gordon Modern Rewiew 1884. No. 19. Általában véve a Gor-

don ur értekezése egyike a legfigyelemreméltóbb tanulmányoknak e tárgyról. — 
Nagyon örvendünk, hogy megismerhettük nézeteit. 
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szó, nézetünk szerint a zsidó „választott nép" helyett van és a ke-
resztény liiveket jelenti, kik lélekben egyek a Jézus tanitása ál-
tal. Az egész pedig nem lehet egyéb mint az egyes hivek lelki épü-
letére és előkészületére irt magánima. 

A szertartásokról röviden kell szótanunk. Az é t e 1 e k és á l -
d o z a t o k tárgya ugy meg van szabva, mintha a zsidó keresztényekről 
volna szó, kiknek enni ugy mint áldozni csak tisztát lehet. A keresz-
telés nagyokra vonatkozik s első helyen bemártásból áll, de ha al-
kalom erre nem volna a most is használt fejreöntés kielégitő. A 
keresztelést meg kell hogy előzze a bojtölés, mit nemcsak a keresz-
telendő, hanem a keresztelő is megtart. Az úrvacsora osztás min-
den vasárnap megtörténik, még pedig szintén a bűnök Őszinte meg-
vallásával. 

Egyikben ugy, mint a másikban legnagyobb a morális tenden-
tia. Ha keresztelkedni akarsz, böjtölj és bánd meg bűnödet, ha pedig 
az urvacsorában óhajtanál részesülni, akkor előbb keresztelkedj meg. 

A p a p s á g . A „Tanitás" irója nagy fontosságot tulajdonit a 
papoknak, illetőleg prófétáknak. (11. 13. és 14. fej.) Az igaz pró-
féta csak Isten Ítélete előtt áll, az igaz apostol pedig lélekben be-
szél, s azért jogot tarthat arra, hogy a kiket meglátogat azok el-
tartsák. Az apostol eme szereplése a Pál és a többi apostolok mű-
ködését juttatja eszünkbe, de a hamis próféták elleni intés azt mu-
tatja, hogy voltak olyanok, a kik nem "egészen teljesítették sem a 
prófétai sem az apostoli magas hivatást. A „Tanitás* szelleme sze-
rint a zsidó papság szerepe meg van szűnve s a keresztény hierar-
chia még nincs megállapítva, ámbár a mint megjegyeztük, a papo-
kat némi tekintély illeti meg. Minthogy a népért szolgálnak, jutal-
mat várnak tőle a mi részint a tizedből, részint pedig abból áll, hogy 
a hivek készségesen fogadják és ellássák. Az apostolt jellemezze sze-
génység, szerénység, munkásság, a hivek pedig legyenek tisztelői és 
adjanak neki készséggel, mert ő az Isten szolgája közöttük." 

T o l d a l é k . A mi fennebb csak érintve volt az a műnek befe-
jező részében, a t o l d a l é k b a n (15—16 fej.) tisztán kiegészül, 
t. i. hogy a hiveknek állandó egyházi tisztviselőket, még pedig püspö-
köket és szolgákat (diakónus) kell választaniok. Azoknak száma a 
szükségtől függ, de hogy megválasztathassanak, legyenek méltók az 
Úrhoz, mivel ők a próféták és tanitók helyén végzendik a teendő-
ket. Ok tiszteletben álló férfiak a prófétákkal együtt. 

Ugy tetszik, hogy az itt felmerülő sajátságos zavar csak ugy 
magyarázható meg, hogyha felvesszük, hogy a püspökök állandó 
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helyen laktak, mig a próféták és tanítók tiszte a vándorlás maradt 
továbbra is. A „Tanításnak" sem egyik, sem a másik részéből nem 
tüntethető ki az, hogy a püspöki tiszt hierarchikus tekintélyű lenne. 
Az látszik a szertartási szabályok megszabásából, hogy a püspök fel-
ügyelt arra, hogy a szabályok megtartassanak, s ellenkező esetben a 
hibák helyrehozassanak megtérés és megbánás által. 

Szóval el lehet mondani hogy az egész „Tanitás" minden tekintet-
ben a legegyszerűbb és legtisztább kereszténységet tanítja, melynek 
tanaiból hiányzik még csak árnyéka is az egyházak legvitatottabb 
kérdéseinek, milyenek a Jézus csodálatos születése, csodás dolgai és 
halála. Abban az Ő istensége nincsen tanitva s még az alexandriai 
phfilosophiából átvett christologiának sem látszik nyoma rajta, ugy hogy 
ez inkább szolgálhat toldalékául a három első evangéliumnak, mint 
akár a Pál leveleinek akár a negyedik evangéliumnak. A 16 fej. mint 
fennebb megjegyeztük más irányú, mint a többi, s mint ilyen a Krisz-
tus eljövetelét tanitja, a miben megegyezik Pállal s még inkább az 
titánná keletkezett apostoli iratokkal. 

És ezzel átbocsátjuk az érdekes keresztény iratot a magyar ol-
vasó közönségnek. 

A tizenkét aposto l tanítása, a) 
Az Ur tanitása a népekhez a tizenkét apostol által. 
1. fej. Két ut van, egyik az életé, a másika halálé1); de a két 

ut között nagy az eltérés. 
Először tehát az élet utja ez: szeressed Istent, a ki teremtett 

tégedet; másodszor: szeressed felebarátodat, ugy mint magadat2). 
Valamit pedig akarsz, hogy ne essék meg rajtad, te se tedd 

másnak.3) 
Ezeknek a parancsolatoknak a tanitása ez : áldjátok azokat, a 

kik titeket átkoznak és imádkozzatok ellenségeitekért, s böjtöljetek 
azokért, a kik üldöznek titeket; mert micsoda hála, ha azokat sze-

a) Konstantinápolyi Neceforus rövidítve igy irja : „Aioa/jj ATCOÖTOXCÜV" apos-
tolok tanitása, mig később ily alakban is fordul elő: AiSayj] >taAoo|I.sv7] TOJV «~oa-
TÓAOOV „Apostolokénak nevezett tanítás." — E helyen ki kell emelnünk, hogy a 
fordításnál Bryennios görög „editio princepsét" használtuk. A fordítást öszsze-
hasonlitottuk két angol: A.Gordon, és Farrar, egy németi A. Wünsche fordítá-
sával. A bibliai idézetek a Sept. egy verssel hátrább esnek mint a magyar for-
dításokban. A kisebb részekre osztás a miénk. 

1-ső fej. !) Lásd Jer. XXI. 8. v. ö. Deutor. L. 15—20. Zsolt. I. 3—6. Mát. 
VII. 13—14. 2 Pét. II. 15. Barnb. Epist. C. XVIII. Hermas, Clem. Horn. VII. 7. 

2) Mat.. XXII. 37—39. Clem. Alex. Strom. A. 
3) V. ö. Clem. Horn. XII. 32. Mat. VII. 12. Luk. VI. 31. 
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retitek, a kik titeket szeretnek? Avagy a népek nem ugyanazt te-
szik-e4) ? Ti pedig, szeressétek azokat, a kik gyűlölnek és nem lesz 
ellenségtek.5) 

Óvakodjatok a testi és világi vágyaktól.6) 
Ha valaki arczul üt jobb felöl, tartsd oda neki a másikat is, 

és tökéletes lész. Ha valaki kényszerit tégedet egy mérföldre, menj 
el vele kettőre. Ha valaki kéri felső ruhádat, add oda neki alsó ru-
hádat is. Ha valaki elveszi tőled a tiédet, ne kérd vissza7), mert nem 
is teheted8). Adj mindenkinek a ki kér, és ne kérd vissza9), mert az 
atya ugy akarja, hogy mindenkinek adjunk a saját jószántunkból.10) 

Boldog az, a ki ad a parancsolat szerint, mert őt nem érheti 
büntetés11). Jaj annak, a ki elvesz; de ha az vesz el, a kinek szük-
sége van, az nem büntethető meg; hanem (ha az vesz), a kinek nin-
csen szüksége, adja igazát, hogy miért és mire vette el s ha vesze-
delembe jut, meg kell vizsgálni, a mit tett, és nem fog kijőni on-
nan, valameddig vissza nem fizeti a legutolsó fillért12). Pedig e felől 
is azt szokták mondani: „az alamizsna izzadjon meg kezedben, amig 
megtudnád, hogy kinek add.13) 

2. fej. A tanitás második parancsolatja ez : Ne ölj, ne paráz-
nálkodj1), ifjút ne ronts meg2), ne csábits, ne lopj, ne babonázz, ne 
légy méregkeverő3), ne öld meg a magzatot az anya méhében4), se a 
csecsemőt meg ne gyilkold. Felebarátod vagyonát el ne kivánd, ha-
misan ne esküdj, hamis tanúságot ne tégy, ne szólj gonoszt5), ne for-

4) V. ö. Luk. YI. 28—32. Mat. V. 44—46. 
5) V. ö. Clem. Alex. Strom. VII. 740. Luk. VI. 27—35. 
e) L. 2. Pet. II. 11. Tit. II. 12. Polycarp. ed. ad Philipp. c. v. 
') V. ö. Mat. V. 39—48. Luk. VI. 20—30. 
8) Mert a kereszténynek nem lehet erőszakhoz fordulni, sem pogány biró 

elébe menni. V. ö. I. Cor. VI. 1. Mat. V. 40. 
s V. ö. Luk. VI. 39. 
10) L. Hermas. a hol OCI)PY]|JL<XTCI)V, fordul elő xapiojia-cwv helyett. 
») L. Hermas. Mat. V. 7. 
") Hermas Prol. Mat. V. 25—26. Luk. XII. 58—59. 
13) E hely felette sajátságos, mert ugy szerepel, mintha az Írásból volna 

idézve, holott nem fordul elő az Uj Test. csak az Apostoli Constitubioban van 
meg s ugy látszik ez is á^gccpa So^jiaia fel. Any nyit tisztán lehet látni belőle 
hogv az első százakban a Krisztus mondásait nagyon szabadon használták. 

2. fej. 0 V. ö. Ex. XX. 13, 14. Deut. V. 17, 18. 
2) V. ö. Lev. XX. 13. Rom. I. 27. 7tai.5o<p3o£stv sem az Uj Test. sem a Sept. 

nem fordul elő. Legelőször a nikolaitak használják. 
s) V. ö. Csel. VIII. 9, 10, Gal. V. 20. Exod. XXII. 15. Lásd alább 3. fej. 
*) Sal. bölcs. C. XII. 5. v. ö. Ex. XXI. 22, 23. 
s) L. Mat. XV. 4. és V. 22. 
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ralj boszut6). Se kétszínű, se csalárd ne légy, mert a csalárdság ha-
lálra vezet7) Beszéded ne legyen hamis, se üres, hanem tényeknek 
megfelelő8). Ne légy se önliaszonleső, se rabló, se képmutató, se rosz 
indulatu, se felfuvalkodott9). Ne tarts rosz tanácsot felebarátod el-
len10). Egy embert se11) gyűlölj, hanem némelyeket fedj meg, néme-
lyekért imádkozz, másokat pedig inkább szeress, mint saját lelkedet12). 

3. fej. Gyermekem1), kerülj minden rosszat és mindent valami 
ahoz hasonló2). Ne légy hirtelen haragú3), mert a harag gyilkolásra 
vezet, se irigykedő, se veszekedő, se pedig indulatos, mert minden 
ilyenekből gyilkolás4) származik. 

Gyermekem, ne légy élvhajhászó8), mert az élvhajhászat paráz-
nálkodásra vezet6), se rútbeszédü7), se gonosz tekintetű8), mert mind-
ezekből paráználkodás származik. 

Gyermekem ne légy madárjós9) mivel ez bálványozásra vezet, se 
varázsló, se csillagjós, se tűzpróbáthasználó10), se ne kivánd e dol-
gokat nézni, mert mindezekből bálványozás származik. 

•) L. Zak. VIII. 17. Prov. XII. 28. Barn. Epist. c. II. Clem. Rom. 
Epis. Cor. I. c. 2. 

7) L. Sirak: XXVIII. 13. I. Tim. HI. 8. 
8) L. Clem. Ales. Strom. VI. 760. v. ö. Mát. V. 37. XXIII. 3. Clem. Rom. I. 

Kor. XXXVIIL 
») L. Hab. II. 9. Es. LXI. 8. Glen. XIX. 13. I. Pet. II. 1. Rom. I. 29 

Péld. III. 34. 
10) V. ö. Es. III. 9. Hennas Visio I. 2. 
u) OoTraS liebraismus, de ez még nem jogosít fel arra, hogy az irót zsidó 

kereszténynek tartsuk, mint Wünsche teszi. Barnab. epist. C. I. 
«) L. Gen. XII. 17. Deut. XXIII. 7. 
Jeyyz. a 3-ikfej. L. Sirak II. III. IV. továbbá Mát. IX. 2. XXI. 28. Ján 

XIII. 33. stb. 
») L. Rom. XII. 9. v. ö. Barn. Epist. IV. 
8) óp*fiXog a kéziratban : őp-|tXog. 
*) V. ö. Prov. XXIX. 22. Jak. I. 19. 20. III. 16. L. Ef. IV. 31. Kol. ü l . 8. 

2. Kor. XII. 20. Gal. V. 20. stb. 
s) L. 1. Kor. X. 6. 
e) L. Jak. I. 14. 
') L. Kol. III. 8. Ef. V. 3. 4. 
8) V. ö. 2. Pét. II. 14. L. Márk. VII. 22. 
») L. Gen. XIX. 26. 31. Deut. XVIII. 9—12. 
10) TtspocaOmpcov v. ö. Sept. Deut. XVHI. 10. ne találtassék közötted ki 

az ő fiját vagy leányát által vitetné a tűzőn 1. Ézs. VI. 7. „rcspixaS-atpcov ő Std 
ftoaiaiv öoxcüv xcoXósiv vo6ou£ ^ ájjtapxíag Const. Apóst. A szó alatt tűzzel való en-
gesztelő áldozat értetik, a mi a zsidóknál néha szokásban volt, a mint kitetszik 
3. Mózes XVHI. 20. a hol a gyermekáldozás tiltva van. V. ö. 1. Sam. XXVIII. 
7—9. Gordon: firelustratornak Farrar: User of Expiations, Wünsche: Rein-
sprechernek fordítja. 

1 5 
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Gyermekem ne légy hazug, mert a hazugság tolvajságra vezet11). 
Se hiuképzelgő, se pénzsovár ne légy, mert mindezekből tolvajság 
származik. 

Gyermekem ne légy morgolódó, mert ez istenkáromlásra vezet12) 
se önhitt13), se roszfélegondolatu, mert mindezekből istenkáromlás 
(blasphemia) származik. Hanem, légy alázatos, mivel az alázatosak 
örökségül birják a földet14). Légy hosszútűrő, szánakozó15), ártalmat-
lan, csendes, jó és folyton remegő ama szavak miatt, a melyeket hal-
lottál10). Tul ne becsüld magadat, se ne légy túlmerész. Ne szövet-
kezzék lelked a fennhéjázókkal17), hanem az igazakkal és alázatosak-
kal társalogj18). Fogadd azokat a dolgokat, a melyek rád esnek kész-
séggel, tudván, hogy Isten nélkül semmi sem eshetik meg19). 

4. fej. Gyermekem emlékezzél meg éjjel és nappal1) arról a ki 
hirdeti neked Isten igéjét, s tiszteljed Őt mint Urat2), mert a hol a 
fejedelemségről3) beszélnek, ott van (az) Ur. És keressed naponta a 
szentek szinét4), hogy enyhülést nyerj beszédökben. 

Ne kivánd a szakadást, a háborgókat pedig békítsd meg5). ítélj 
igazságosan. Ne légy részrehajló a tévedések megvizsgálásában6). 

Ne kételkedj, hogy vájjon legyen-e vagy ne7). 
Ne légy olyan, hogy kezedet kinyújtsd a vevésre, az adásra pe-

dig összehúzd8). 

u) L. Clem. Alex. Strom. I. 20. a hol ez ugy szerepel, mint bibliai liely. 
is) L. Mat. XX. 1—15. Efes. IV. 31. 1. Cor. X. 10. Barnab. epis. C. III. 

Judae lG. Philip. II. 14. 
«) V. ö. 2. Pet, II. 10. Péld. XXI. 24. Clem. Rom. ad 1. Cor. LVII. 
n) L. Mat. V. 5. 
is) L. I. Tess. V. 14—15. 
is) L. Ezs. XLII. 2. 
") L. Rom. XII. 16. Sirak I. 13. X, 7. Luk. XVIII. 14. Clem. Rom. ad I. 

Cor. XXX. 
i«) V. ö. Clem. Rom. ad 1. Cor. XLVI. Barnab. epis. c. IV. Féld. XIII. 20. 
19) V. ö. Sir. II. 4. Heb. XII. 7—11. Clem. Alex. Stron. VII. 749. 

Jegíjz. a 4-ik fej. i) L. Heb. XII. 25. 
2) L. alább 11. fej. 
3) Károli fordítása 2. Pet. 2. rész. 10. 
4) i% Tipooorox TWV áflttív a szentek arczát. Mind az uj szövetségben mind 

pedig a „Tanításban" szentnek neveztetnek a hivők 1. alább 10. fej. ha valaki 
szent, jöjjön s ha nem az, térjen meg v. ö. Polikarp. Epist, ad Phil. C. XII. 

5) V. ö. Clem. Rom. 1. Kor. II. L. továbbá 1. Kor. 10. Rom. XIV. 19. 
e) L. Lev. XII. 15—18. Deut. I. 17. XVI. 19. Polikarp. Phil. C. VI. 
?) L. Sirák. I. 28. Jak. I. 8. Clem. Rom. ad I. Cor. XI. és XXIII. 2. 

Cor. XI. 
8) L. Sirak. IV. 31. Clem. Rom. ad I. Cor. II. 
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Ha van valamid, akkor saját kezeddel adj váltságot bűneidért. 
Ne vonakodj adni és ha adsz, ne zúgolódj, hanem gondold meg, hogy ki 
a rendes visszafizetője az adománynak9). Ne fordulj el a szűkölkö-
dőtől10), hanem mindent ossz meg atyádfiával, és ne mond, hogy a 
tiéid azok11), mert ha a halhatatlan dolgokban közösek vagytok, meny-
nyivel inkább a halandókban ? 

Ne vedd el kezedet fiadról vagy leányodról, hanem gyermek-
ségétől kezdve tanitsd nekik az Isten félelmét12). 

Szolgádnak vagy szolgálódnak, kik ugyanabban az Istenben biz-
nak, ne adj utasitást felháborodásodban, nehogy ne félnék azt, a ki 
mindkettőtöknek istene, mert ő nem azért jő, hogy személy szerint 
hívjon, hanem elhívja azokat., a kiket a szent lélek elkészített. Ti 
pedig szolgák alárendeljétek magatokat Urunknak13), mint Isten kép-
másának, reménységben és félelemben14). 

Gyűlölj minden képmutatást és mindent valami nem kedves az 
Ur előtt.16) 

(Az) Ur parancsolatjait el ne feledd, hanem őrizd meg azt, a 
mit elvettél, sem nem adván hozzá, sem nem vévén el belőle16). 

(Az) ekklésiában valld meg hibáidat és ne menj imádkozni rosz 
öntudattal17). 

Ez az élet utja. 
5. fej. A halál utja pedig ez : Mindenek előtt rosz és teljes 

átokkal1), gyilkolás, házasságtörés, kéjelgés, élv-vágy, paráználkodás, 
lopás, bálványozás, bűvölés, méregkeverés2) rablás, hamistanúság, kép-
mutatás, kétszinüség, csel, dölyfösség, rosszféleség, önhittség, kincs-
vágy, szégyenletes beszéd, irigység, vakmerőség, fennhéjázás, kérke-
dés, a jók üldözése, az igazság gyűlölése, a hamisság szeretete, el 

e) L. Clem. Rom. 2. Rom. XI. 
10) L. 2. Kor. IX. 7. l.Pet. IV. 7. 
11) Rom. XII. 13. Cssl. IV. 32. v. ö. II. 44—45 .Gal. VI. 6. Hier. adv. liaeres 

lib. XVIII. 2. 
12) V. ö. Efez. VI. 4. 5. 9. stb. 
13) Bryennios „ui*atioknak" xoig -/.upcoig 6[iiöv-t alkalmaz, holott a szöveg-

ben Yjjjiwv van. 
14) V. ö. Efez. VI. 5. 9. Tit,. II. 9. 1. Pet. II. 18. 

L. Deut. XII. 32. v. ö. Jel. XXII. 14. 18. 19. 
?6) L. Zsolt. XXXIV. 19. Jak. V. 16. Clem. Rom. ad 1. Cor. LI. és LII. 
17) L Clem. Alex. Strom. VII. 746. Clem. Rom. ad 1. Cor. XLV. és XIII, 

XXIX. és ad 2. Cor. XVI. 
Jegyz. az 5-ik fejezethez. ») L. Barnab. Ep. C. I. Jel. XXII. 14—15. Márk. 

VII. 23. Gal. V. 19—21. 
3) Bryennios : 9<xpp.«}tsiai; kézirat: cpapyjaxíai, mely csak költőknél fordul elő. 

15* 
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nem ismerése az igazság érdemének, nem hajlása jóra, sem az igaz-
ságos Ítéletre; nem a jóra, hanem a roszra vigyázás3), a kitol távol 
van a szelídség és türelem, a hiábavaló dolgok szerelme, az elégté-
tel keresése, a szegényen nem könyörülés, a fáradtak iránti részvét-
lenség,4) meg nem ismerése annak, a ki őket teremtette, gyermek-
gyilkosok, Isten müvének összerombolói, elutasítói a szűkölködő-
nek, nyugtalanítói a nyomorultnak, a gazdagok vécleimezői, az el-
szegényedettek törvénytelen bírói, minden tekintetben ; bűnösök gyer-
mekeim tartóztassátok vissza magatokat mindezektől. 

6. fej. Vigyázz ne hogy valaki eltántorítson a tanításnak emez 
útjáról, mivel ekkor az Istentől eltávozva tanit tégedet.1) Hogy ha 
eltudod viselni az Urnák egész igáját, tökéletes lész,2) de ha nem 
viselheted el, azt tedd a mit tehetsz. 3) 

Az evést illetőleg, türj el annyit a mennyit eltűrhetsz, 4) de 
a bálványoknak áldozástól, erősen nagyon őrizkedj ; mert ez holt is-
teneknek való szolgálat. 5) 

7. fej. A mi a keresztelést illeti, igy kereszteljetek: mindeze-
ket előre elmondván,1) kereszteljetek az Atyának a Fiúnak és a Szent-
léleknek nevére élő (folyó) vizben.2) De ha élő vized nincsen, más víz-
ben keresztely, ha pedig hidegben nem lehet, melegben.3) De ha egyik 
sem volna, tölts háromszor vizet a főre Atya, Fiu és Szentlélek ne-
vére. 

A keresztelés előtt pedig hadd böjtöljön a keresztelő, a keresz-
telendő és mások is a kiknek lehet. A megkeresztelendőt pedig szó-
lítsd fel, hogy böjtöljön egy vagy két nappal előre. 4) 

3) V. ö. Ef. VI. 18. 
4) V. ö. 2. Pét. II. 7. 
Jegyz. a 6. fej. *) V. ö. 1-sö fej: ezeknek a parancsolatoknak tanítása ez. 
2) V. ö. Mát. XI. 29. 30. XII. 21. Filip III. 14. 15. és 1. az 1-ső fej. 
3) Clem. Rom. 2 Kor. VII. Barnab. Epist. Cap. XIX. 
4) A szöveg jelentése nem elég világos. Valószinü, liogy a tiszta és nem 

tiszta ételek megkülönböztetésére vonatkozik. Farrar azt állítja, hogy a böjtölés-
re nem vonatkozhatik. 

5) L. Clem. Rom. 2 kor. ÜL 
Jegyz. 7. fej. *) T. i. a mik fennebb elmondattak. 
2) V. ö. Mát. XXVIII. 19. 20. 
3) Némelyek e szavaknól azt következtetik, hogy iró hideg vidéken la-

kott, de ezt nem bizonyítja más körülmény s magában nem elégséges. Lehet, 
hogy ismerte a hideg vidéki viszonyokat is. Az szintén nem tehető' fel, hogy 
gyermekek keresztelésére gondolt volna, mivel az ekkor még nem volt gyakor-
latban. 

4) E fogalom ismeretlen az uj testamentumi iratokban. 
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8. fej. De a ti böjtöléstek ne legyen olyan, mint a képmuta-
tóké, mivel azok a hétnek második és ötödik napján böjtölnek,*) ti 
pedig böjtöljetek a negyediken és az elokészitó'n (pénteken.) 

Ne is imádkozzatok ugy mint a képmutatók, hanem a mint 
az Ur megparancsolta az ő evangéliumában 2) igy imádkozzatok: 

Mi atyánk, ki a mennyben 3) vagy, szenteltessék meg neved, 
jöjjön el országod, legyen meg akaratod, mint mennyben ugy földön,4) 
a holnapi (mindennapi) kenyerünket add meg ma és engedd el t a r 
tozásainkat,5) mint mi is elengedjük tartozóinknak, és ne hozz kí-
sértetbe, hanem szabadíts meg a gonosztól, mert tied6) a hatalom 
és dicsó'ség örökké.7) 

Naponta háromszor imádkozzatok igy. 
9. fej. Az urvacsorát illetőleg igy adjatok hálát : először a kely-

het illetőleg:x) 
„Hálát adunk neked atyánk a te szóigádnak Dávidnak szent 

szőlőtőjéért, melyet megismertettél velünk a te fiad Jézus által; le-
gyen tied a dicsőség örökké.2) A törést, (kenyértörést) illetőleg3): 

Hálát adunk neked atyánk az életért és tudományért, melyet 
megismertettél velünk a te fiad Jézus által,4) tiéd a dicsőség mind-
örökké. 

„Valamint ez a kenyér szétszóratott a hegyekre és összegyűj-
tetvén, egygyé lett, ugy gyűjtessék össze az egyház (ecclesia) a föld 
széleitől a te országodba; mert tied a dicséség és a hatalom Jézus 
Krisztus által mindörökké. 

De az urvacsorából senki ne egyék, se ne igyék, csak a kik 
meg vannak keresztelkedve (az) Ur nevére,6) mert erre nézve is azt 
mondotta az Ur: Ne adjátok azt a mi szent az ebeknek6). 

Jegyz. 8. fej. A farizeusok a második és ötödik napon böjtöltek, mivel 
Mózes ezen napokon ment fel és szállott le a Sinai hegyről. V. ö. Luk. XVIII. 12. 

2) Mat. VI. 5—13. Luk. XI. 2—4. 
s) Az evangelium szerint: mennyekben. 
4) Mat.-nál „a földön.0 

5) A szöveg: ocpeiXYjv, Mat. toe ócpsoXíjjJtaxa és Luk. xaa cqmp-cidcs. 
G) A szövegből hiányzik Paodeía 
7) A fordítás jelen alakját illetőleg 1. bővebben Ker. Magv. 18, köt. 195— 

9. lp. 
Jegyz. 9 fej. *) V. ö. Luk. XXII. 14—18. Mat. XXVI. 26. 1. Kor. X. 16. 
2) V. ö. Ján. XV. Sirák. XVI. 17. Mat. XXVI. 29. továbbá Clem. Rom. 

1. Kor. XX. XXXII. XXXVIII. stb. 
3) V. ö. 1 Kor. X. 16. 
4) Clem. Rom. 1 Kor. C. XXXVI. „a te fiadéra nézve lásd Csel. III. 13. 

26. IV, 25. 30. a görög szövegben. 
1. Csel. XII. 5. 

6) Mat, VII. 6. 
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10. fej. Miután pedig megelégedtetek1) igy imádkozzatok: 
„Hálát adunk neked szent atyánk,2) a te szent nevedért, me-

lyet bevéstél3) a mi sziveinkbe4) és az ismeretért, a hitért és bal-
halhatatlanságért, a melyeket megismertettél velünk a te fiad Jézus 
által. Tiéd legyen a dicsőség mindörökké. 

„Mindenható Ur, te minden dolgot a te nevedért teremtettél, ele-
delt és italt adtál az embereknek élvezetül, hogy neked hálát adja-
nak ; nekünk pedig ajándékoztál lelki ételt, italt és örök életet a te 
fiad által. Mindenek előtt neked adunk hálát, mert te hatalmas vagy 
és tiéd7) a dicsőség mindörökké. 

nEmlékezzél meg Uram a te gyülekezetedről (egyházadról) hogy 
azt megszabadítsd minden rosztól és tökéletessé tedd a te szereteted-
ben8) és gyűjtsd össze a négy szelektől9) azt, a ki meg van szen-
telve a te országodra, a kit arra elkészitettél,10) mert tiéd a hatalom 
és a dicsőség mindörökké. 

„Jöjjön el a kegyelem és múljon el ez a világ.11) 
„Hosanna a Dávid Istenének.12) 

*) Msxá 8S TO £|JLTCXY]69"Í)VALhelyett az apostoli rendeletben jisia, §s TYJV jistáXv]^^ 
van s mind a kettőt külömbözőleg értelmezik a fordítók. Én Wiinsehevel el-
lenkezőleg hajlandó vagyok azt hinni, hogy itt nem csupán az urvacsorával élés 
bevégzéséről, hanem az érzett szükség kielégítéséről van sző ; bár az 500 em-
ber megvendégelése Jézus által az 5 kenyérből és két halból nem anynyira 
testi, mint lelki megelégitést jelent, mégis azt hiszem nem kell szemelől téveszte-
nünk hogy az első keresztények az úrvacsora vételkor a kenyeret és bort nem-
csak azért vették elő, hogy megizleljék, hanem, hogy realiter ki is elégitsék 
magokat abból. 

') v. ö. Ján. XVII. 11. 
3) v. ö. LXX. psalm. XXII. 2. 2. Chron VI. 2. Bryennios szerint ez azt 

teszi : „a melyet beírtál sziveinkbe; vagyis a melynek lakhelyet készítettél 
bennünk." 

4) A MS-ban ÖJJLIOV van. 
5) v. ö. Ignatius lev. Efez. 11. fej. 
a) V. ö. Zs. LXXXIX. eredeti szöveg 9.: „te hatalmas vagy Uram." 
') a MS. 66 van. 
s) V. ö. I. Ján. IV. 18. 
») V. ö. Máté XXIV. 31. Zakar. II. 6. 
10) V. ö. Zsid. X. 10. 29. Ef. V. 25—27. 
n) Bryen. Tertulian Apol. C. 39. után azt írja, hogy akkor a keresz-

tények imádkoztak, hogy a világ vége eljöjön: Oramus etiani . . . . pro mo-
ra finis." 

12) A kéziratban tco O-eto van, a mit Bryennios önkényesen változtatott 
meg. Külömben e változtatást Clem. Alex. Paeclag. I. 5. 85-re és Mat. XXI. 9. ver-
sére alapítja. Hosanna héber eredetű szó tfjjn^tíHn = segíts meg minket, ké-
rünk, s először a nagy sátoros ünnep alkalmával használták, A Jézus Jeruzsá-
lembe vonulásakor is ezt kiáltották. 
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„Ha valaki szent, hadd jöjjön, ha valaki nem az, térjen meg; 
Maranatha !13) Amen " 

A prófétáknak pedig engedjétek meg, hogy imádkozzanak, (ad-
janak hálát), a mennyit akarnak. 

11. fej. Valaki tehát eljővén, tanitja nektek mindazokat, a me-
lyeket fennebb elmondottunk1), fogadjátok kedvesen; de ha a tanitó, 
maga is ellévén tántorodva, más tanitást tanit, hogy eltörölje ezeket, 
ne hallgassatok rá2), ha azonban az Ur igazságát és ismeretét akar-
ja nevelni, akkor ugy fogadjátok, mint (az) Urat.3) 

Az apostolokat és prófétákat illetőleg pedig az evangelium 
megszabása4) szerint igy cselekedjetek :5) 

Minden apostolt, valamelyik hozzátok jő fogadjatok ugy mint 
(az) Urat. 0 csak egy napot marad, de ha szükség van, akkor a má-
sikat is0). Ha pedig hármat maradna, akkor hamis próféta6). 

Ha az apóstól útra megy, semmit se vigyen magával, csak ke-
nyeret, annyira (időre) a mig meg száll7), de ha pénzt kér, akkor 
hamis próféta8). 

Bármely prófétát, a ki lélekben szól, ne kisértsétek, se ne Ítél-
jetek9), mert minden bün megbocsáttatik, de ez a bün nem fog meg-
bocsáttatni.10) De nem mindenki próféta, a ki lélekben beszél, hanem 
ha birja (az) Ur utait.11) Tehát mind a hamis prófétát, mind pedig 
a prófétát, az Ő utairól lehet megismerni.12) Egyetlen próféta is, a 

1S) n n t t /"Itt arab eredetű szóból van véve, mely annyit tesz: az Ur jő! 
T T 

Jegyz. a 11. fej.») Trpostpvjfisva. Bryen. szerint inkább a 6-ik fej. inneniekr© 
vonatkozik. 

3) L. 2. Ján. 10 v. 
3) V. ö. 4 fej.: ugy tiszteljétek, mint az urat. Alább szintén forduland 

elő hasonló kifejezés. Továbbá Mát. X. 40. Luk. X. 15. Ján XIII. 20. 
*) A dof|ia szó Csel. XVI. 4-ben fordul elő, lásd még Mát. X. 5—12 VII. 

15—23 Luk. IX. 1—6. X. 4—21. 
5) Azaz „a mint az Ur megparancsolta az ő evangéliumában." 
6) E hely jelentése nem egészen világos. Némelyek a szükség alatt nem 

az apostol szükségét, hanem az Ő ottmaradásának szükségét értik. 
6) V. ö. Mat. VI. 15. XXIV. 11. 1. Jan. IV. 1. 
7) azaz a mig valamely városba vagy faluba megérkezik. 
8) Bryennios szerint ebből az látszik, hogy apostoloknak azok neveztet-

tetnek, a kiknek ugyanaz az apostoli küldetésök és az evangéliumnak éppen oly 
hirdetői a világban, mint az előbbiek. 

») V. ö. Jel. II. 2. 
V. ö. Mát. XII. 31. Luk. XII. 10. Mark. III. 28—30. 

") V. ö. Mat. VII. 22—23. 
12) V. ö. Mat, VII. 15—16. Őrizkedjetek a hamis prófétáktól . . . az ő 

g y ü m ö l c s e i k r ő l i s m e r i t e k m e g őke t . 



224 A TIZENKÉT APOSTOI, TANÍTÁSA. 

mely lelkében asztalt áldoz (itt a szöveg hibás), nem eszik arról, 
ha csak nem hamis próféta. Minden próféta, tanitsa bár az igazságot, 
ha nem teszi azt, a mit tanit, hamis próféta.13) Egyetlen kipróbált 
igazi prófétát is, a ki e világon az egyház titkaira dolgozik, de nem 
tanit meg másoknak mindent, a mit ő tesz, meg ne Ítéljetek, mert 
a régi próféták is igy cselekedtek.14) 

A ki pedig azt mondja szivében „adj nekem ezüstöt vagy va-
lami egyebet, arra ne hallgassatok,15 de ha azt mondja, hogy adja-
tok más szűkölködőknek, senki se ítélje meg őt.16) 

12. fej. Mindenkit, valaki (az) Ur nevében jő, fogadjatok el, az-
után pedig megvizsgálván, ismerjétek meg, mert neki ismertetőjének 
kell lenni jobbfelől és balfelol1). Hogyha az, a ki jő2) utas, segítse-
tek rajta a mennyit csak tudtok ; de nem marad tovább két vagy há-
rom napnál, s csakis ha szükséges3). Ha pedig meg akar telepedni 
nállatok, mivel kézműves, munkájával keresse meg eledelét4), ha azonban 
mesterséget nem tud5), találjatok ki valamely módot, hogy nállatok 
a keresztény ne üljön munka nélkül. Ha pedig nem akarna ugy tenni, 
(ha tanácstokat nem fogadja el) akkor keresztény-üzér6). Az ilyenek-
től Őrizkedjetek. 

13. fej. Minden igaz próféta, a ki veletek akar lakni, méltó az 
ő eledelére. Hasonlóan a valódi tanitó is, mint a munkás, érdemes 
az ő eledelére. Tehát sajtolódnak és szűrődnek, ökreidnek és juhaid-
nak minden első zsengéjét add a prófétáknak1), mert azok a ti fő-
papjaitok. 

ls) vXz'{oo6L -jap xai oö TCOIOUSI" Mat. XXIII. 3. V. ö. Ign. Et'ez. XV. „xaAov 
TÓ §t§a6xsív, eav ó As-fuw TOIEC" szép a beszéd, ha a ki beszél, tesz is. 

14) E tétel jelentése homályos és bizonytalan, a mint Bryeenios is meg-
jegyzi. Nézete szerint legközelebb áll tán az Ézsaiás, Jeremiás és Ezekiel által 
is emiitett symbolikus cselekvényekhez. 

L. Mat. X. 8. 
16) Az I. fej. emiitett itéletró'l van szó. 
Jegyz. a 12. fej. *) F a r r a r azt véli, hogy itt a jónak a rosztól, az igaz 

tanítónak a hamistól való megkülönböztetéséről van szó, ele valószínűbb az, hogy 
nemcsak a tanítókról, hanem minden kívülről jövő keresztényről. Diatagai bibi. 
V. 3. 1. és VII. 45. Bryennios sgsxs-t olvas, de a kéziratban Sgsrai van s mi azt 
követtük. 

2) = TCspaaxíxö^ Ign, epist. ad Ephes. epis. VIII. 7taps7tt§%oo£: Eus.Apo-
log. A. 46. 

s) V. ö. fennebb 11. fej. 
4) L. 2. Thess. H3. 8 — 12. ha valaki nem akar dolgozni ne is egyék. 
b) oup sxev -eyy-i]v. 
6) XiipTá|A7iopó£ még előfordul Pseudo Ignatiusnál. Epist. ad Éféz C. VI. 
Jegyz. a 13. fej. V. Ö. Mat. X. 10. Luk. X. 17. 1. Kor. IX. 13—14. 1. 

Tim. V. 17. 18. 
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Ha pedig prófétátok nincsen, adjatok a szegényeknek. 
Ha kenyeret sütsz, az elsó' zsengét elvévén adj belőle a paran-

csolat szerint2). Hasonlóan mikor az olajnak és bornak edényét meg-
nyitod, az első zsengét elvévén, add a prófétáknak. Az ezüstből, ru-
hából és minden más vagyonból vedd el az első zsengét a szerint, 
a mint jónak látod és adj a parancsolat szerint3). 

14. fej. Minden Űrnapján (az) Urnák összegyűlvén törjétek meg 
a kenyeret és adjatok hálát miután megvallottátok bűneiteket1), hogy 
áldozatotok tiszta legyen2). 

Valakinek azonban viszálkodása van embertársával, ne menjen 
veletek a mig ki nem békülnek3), hogy a ti áldozatotok meg ne fer-
tőztessék, mert ez az a mi mondatott (az) Ur által : „Minden idő-
ben és minden helyen tiszta áldozatot hozz nekem, mert én nagy ki-
rály vagyok, azt mondja (az) Ur, és az én nevem csodálatos a népek 
között. 

15. fej. Válasszatok1) tehát magatoknak kézfelemeléssel püspö-
köket és szolgákat (otaxovoog), szelid, nem pénzsovár, igazságos és 
kipróbált2) férfiakat, a kik méltók az Úrhoz, mert ők is segítnek nek-
tek a próféták és tanítók szolgálatában (tisztében). Tehát ne nézzé-
tek le őket, mert köztetek a prófétákkal és tanítókkal együtt3) Ők a 
tiszteletben álló férfiak. 

Fedjétek meg egymást, de nem haraggal, hanem békében, a 
mint az evangéliumban4) látjátok; s ha valaki hibázik a másik el-
len, ahoz senki se szóljon, se ne hallgasson jó szántából, addig, a mig 
meg nem bánja5). 

Imáitokat, alamizsnátokat és minden más cselekedeteiket ugy 
végezzétek a mint az Ur evangéliumában látjátok6). 

*) Num. XVIII. 
») V. ö. Mat. XXIII. 23. Luk. XI. 42. XVIII. 12. 
Jegyz. a 14-iJc fejezethez. 1) xaxa xopiaxrjv Se Koptot) v. ö. 1. Cor. XI. 20. 

Jel. I. 10. 
») V. ö. Ign. ad. Tertullian C. VI. VII. 
s) V. ö. Mat. V. 23. 24. Hier. lib. IV. 18. 1. 
Jegyz. a lb-ik fejezethez. A püspököket (vagyis presbitereket) a gyüle-

kezet választotta. 
2) V. ö. Clem. Rom. ad I. Cor. C. XLIV. és XLI1. Tit. I. 7. 
3) L. fennebb 10. és 13. fej. v. ö. Clem, ad Rom. I. Kor. XLIV. 
4) Mát. V. 22. VII. 15—17. 21—35. 2. Tim. IV. 2. 
5) V. ö. Clem. Rom. ad 2. Kor. 16. 
«) Mat. VI. és VII. Luk. XI. és XII. v. ö. Kol. III. 17. „És valamit cse-

lekesztek beszéddel vagy cselekedettel, mindent az Ur Jézus' nevébén cselekedjetek. 
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16. fej. Vigyázzatok életetekre; a ti szövétnekeitek el ne alud-
janak és derekaitok meg ne oldódjanak,J) hanem legyetek készen, 
mert nem tudjátok az órát a mikor a ti uratok eljő. 2) De gyakran 
gyűljetek össze, keresendő azokat a dolgokat a melyek a ti lelkei-
teknek 3) szükségesek, mert hiteteknek egész ideje nem használ nek-
tek, hogy ha az utolsó időre tökéletessé nem lettetek.4) 

Mert az utolsó napokban megszaporodnak a hamis próféták és 
az ámitók, és a juhok farkasokká válnak, a szeretet gyűlöletté válik. 
Mert a mig a törvénytelenség szaporodik, gyűlölni, vádolni és Ítélet 
elébe állítani fogják egymást az emberek. És ekkor megjelenik a vi-
lág-ámitó, mint Isten fia, jeleket és csodákat mivel, s a föld átada-
tik az ő kezére s ő oly vétkes dolgokat követ el, a milyenek, mióta a 
világ fenn áll, soha sem történtek.5) Ekkor fognak az emberi terem-
tések a tűzpróbára jutni, s sokan megbotránkoztatnak és elvesznek,0) 
azok pedig a kik megmaradnak Intőkben, megfognak szabadittatni 
ettől az átoktól.7) 

És ekkor megfognak jelenni az igazság jelei, 8) először az égen 
a szétterjedés jele, azután a trombitálás hangja és harmadszor a ha-
lottak feltámadása,H) azonban nem mindeniké, hanem a mint mond-
va volt: „Eljövend az Ur és vele mindenszentek."10) 

Ekkor meg fogja látni a világ az Urat jőve az ég fellegein. u ) 

BOROS GYÖRGY. 

Jecjyz. 10. fej. V. ö. Lnk. XII. 35. Efez. VI. 14. Pet. I. 13. 
а) V. ö. Mat. XXIV. 42. 44. és Jel. III. 3. 
3) V. ö. Barnab. episto. IV. Clem. Rom. II. Kor. c. XVI. Ignat, Epist. ad. 

Ephes. c. XIII. 
V. ö. Barnab. epist. c. IV. Ezek. XVII 24. 

s) V. ö". 2. Tim. III. 1. Mat. XXIV. 3—14. 24—31. 2. Tess. II. 1—12. 
б) ~q xTtatg tiov avfrpoitoiv L. Zak. XIII. 8. 
7) xa-áO'S!ia-xaTXváí}s;j.a.j 
s) V. ö. Mat. XXIV. 3. 30. 
o) V. ö. 1 Tess. IV. 13—17. L. 1 Kor. XV. 51. 52. Mat. XXIV. 31. 

V. ö. Zak. XIV. 5. 
ii) V. ö. Mat. XXIV. 30. 



k ü z d e l m e i n k é s h i t e l v e i n k . * ) 
Eféz. II. 19. 20. 21. Immár nem vagytok jövevények 

és zsellérek, hanem a szenteknek polgártársaik 
és Istennek cselédei, kik felépittettetek a pró-
fétáknak és apostoloknak fundamentumokon, 
melynek belső szegletköve a Jézus Krisztus, 
kiben az egész alkotmány szép renddel rakat-
tatván, növekedik, hogy legyen az Urnák szent 
temploma. 

Vallásos és honfiúi örömérzettel üdvözöllek titeket afiai e szent 
helyen, a nagy reformátor Luther buzgó követőinek e szent hajléká-
ban! Üdvözöllek, mint közös hazánk lelkes honfiait és honleányait 
és mint részben unitárius vallásközönségünk buzgó tagjait! 

Oh vak idők, oh sötét századok! hála a minden dolgok hatal-
mas intézőjének, hogy örökre bémerültetek az enyészet tengerébe. 
Az égő máglyák, az inquisitio penészes börtönei, a félhold és a ke-
reszt vérnyomai mind-mind eltemetve már. Oh vajha sirjok felett so-
ha se is derülne a feltámadás hajnala! Do nem, az nem is lehet. . . 
hiszen a felett ott ül győzelmesen a l e l k i i s m e r e t s z a b cl cl S cl-
g á n a k g e n i u s a körülövezve a hit, remény és szeretet fénysuga-
raival, körülvéve a lelkes honfiak és hivő keresztények táborával. 

Ne féljetek, k. afiai, segesvári unitárius leány-egyliázközség! 
hiszen ti is ott vagytok a lelkiismeret szabadsága geniusának véd-
szárnyai alatt, a ti számotokra is ki van mutatva egy szerény hal-
mocska, hol Őrködni fogtok és őrködnötök kell a világosság és igaz-
ság felett, hogy azokon a sötétség és hamisság hatalma győzelmet 
ne vegyen! Nézzétek: e s z e n t h a j l é k , melynek tiszteletreméltó 
vénei és Írástudói levetkezve a durva felekezetesség fekete ruháját 
és felöltözve a keresztény testvériség fehér kendőjét, meghallgaták a 
kis testvér kérését és alkalmat nyujtának arra, hogy Istent, a közös 
mennyei Atyát, hitetek és meggyőződésetek szerént nyiltan imádhas-
sátok,— e s z ó s z é k , melyről nyiltan, szabadon imádkozhatom és 
hirdethetem unitárius szt. vallásunk vallási és erkölcsi igéit, — ama 
diszes o rg o n a, melynek hangjai közé vegyithetitek szt. dallamai-
tokat, — e n e m e s v á r o s d i s z e s k ö z ö n s é g e , melynek kebelé-

*) Elmondatott a segesvári unitárius leányegyházközségnek 1884. junius 
15-én az ottani ág. hitv. templomban tartott első isteni tiszteletén. 




