
 
5.Az Újszövetségi kánon  

-bővebb tanári lap- 

1.A kánon. Általános megjegyzések 

Kánon (a görög kanón, "nádpálca", "vessző", "vonalzó", "bot", "mérővessző" 

jelentésű szóból) teológiai és vallástudományi fogalom, amelynek jelentése szabály, 

zsinórmérték, etalon, norma, minta.  

Kanonikus irat a kánonhoz tartozó bibliai iratot jelent. A kanonikus 

gyűjtemény kifejezés arra utal, hogy a Biblia az Istentől ihletett iratokat teljességükben 

tartalmazza. 

-A katolikus bibliai kánon 73 könyvből áll. Ebből 46 az Ószövetséghez, 27 az 

Újszövetséghez tartozik.  

-Ha eltérések is adódnak az Ószövetségi kánonnal kapcsolatban, de az Újszövetségi 

kánon 27 könyvét minden keresztény egyház elfogadja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a 27 könyvet sorolja fel a Trienti Zsinat is (1546 április 8-án) 

 

-Régebb egy kis versikével próbálták betanulni az Újszövetségi kánont: 

 

Máté nyitja meg az Újszövetség könyvét  

Márk, Lukács és János követik ösvényét. 

Nyomban az Apostolok Cselekedeteit, 

S utána találjuk Szent Pál leveleit: 

Az elsőt intézi a Rómaiakhoz, / A két továbbit a Korintusiakhoz, 

Legott Galácia, Efezus, Filippi, / Kolossze várait csak egy-egy illeti. 

Tesszalonikába s Timóteushoz viszont 

két levél szól, de csak egy Tituszhoz. 

Egy szól Filemonhoz, Zsidókhoz is végre, 

Összes számuk ekként megyen tizennégyre. 

Jakab után érjük Péter két levelét,  

Három hordja János, egy a Júdás nevét. 

A titkos Jelenések áll leghátul / Szent Jánostól, ama evangélistátul. 

 

2.A keresztény művek megírásának okai 

-A kereszténység inkább, mint a zsidóság, egyetlen személytől veszi eredetét. Jézus Krisztusban összpontosul 

mindaz, amit Isten az emberért tett. 

-Jézus apostolokat választott ki. Az apostol élő kapocs volt Jézus és az őskeresztény hívek között. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv


 

 

 

-Amikor még az őskeresztények az apostolok közelségében éltek időben és térben nem volt szükség keresztény 

iratokra. Ezért nincs is adatunk arról, hogy kr.u. 30-50 között keletkeztek volna fontosabb keresztény iratok. 

Ebben az időben az élő szó volt, amely által közvetítették az Örömhírt. 

-Ez a helyzet megváltozott lassan a földrajzi távolság miatt. Amikor a Jeruzsálemi Zsinat 49-ben úgy dönt, 

hogy a pogányokat körülmetélés nélkül is fel lehetett venni az Egyházba a Szent Pál által már bejárt világ 

missziós terület lett. Mivel a keresztény közösségek messze votlak egymástól és az apostolok állandóan 

vándoroltak szükségessé vált az írásbeli közlés. A Szentíráskritika szerint az Újszövetségi kánon legősibb 

könyvei Szent Pál levelei. 

-A második fő ok az időbeli távolság volt. Amikor az apostolok szétszóródtak-meghaltak kérdésessé vált az 

Úr Jézus mondásainak  és tetteinek megőrzése. Ezenkívül az Evangélium hirdetése megkívánta, hogy egységbe 

foglalják a szóbeli tanúságtételeket. Így jöttek létre az evngélium előtti gyűjtemények, majd maguk az 

evangéliumok.  

Már akkor kezdtek fellépni tévtanítók. Ezért szükségessé vált, hogy az evangéliumokon kívül megírják a többi 

újszövetségi könyveket, a leveleket. 

3.Az Újszövetségi könyvek megőrzésének és elfogadásának elvei. 

-Vannak olyan első századi iratok,amelyek nem maradtak meg, vannak mások viszont, amelyek nem 

szerepelnek a kánonban. Felmerül a kérdés: melyek azok az elve, amelynek alapján döntötték el, hogy egy 

könyv kanonikus-e vagy nem, döntően mértékadó-e a keresztény számára. 

a)Az apostoli eredet. 

Először is nagyban eldöntötte, hogy valóban vagy látszólag apstoli eredetű-e vagy sem. Ezért például kétségek 

merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Zsidókhoz írt levelet Szent Pál, iletve a Jelenések könyvét Szent János írta-

e. Manapság az általános vélemény az, hogy az apostoli eredetet tágabb értelemben kell venni. Sokszor ez azt is 

jelenti, hogy valamelyik mű hátterében csak egyik-másik apostollal hagyományos kapcsolat áll. Sőt modern 

kritikusok azt állítják, hogy egy könyv sem származik egyenesen a 12 apostoltól. Az ősegyház olykor apostoli 

eredet alapján vett fel tehát egy-egy könyvet a kánonba. A Szentírásban ötféle szerzőséggel talákozunk: 

 -A szerző sajátkezűleg írja művét 

 -A szerző diktálta és írnoka lejegyezte 

 -A szerző adja a gondolatot és más írja le 

 -A szerző tanítványai írják meg a szerző gondolkodásmódjának szellemében 

 -A szerző műfajában alkotott meg egy művet. Pl. Ósz-ben Mózes a törvényhozó s ily módon mind az öt könyv, 

a Tóra szerzője. Mai szemmel tekintve ez már csak irodalmi rokonság. 

Az utóbbi kettő esetében már nem lehet manapság szerzőségről beszélni. Ilyen pl. szt. János néhány műve, de lehet, 

hogy a Mt és a 2Pét is.   

Ezzel kapcsolatban az apokrif iratokról is lehet szólni. Az apokrif iratok azt a benyomást keltik, mintha a 

Szentíráshoz tartoznának, mert az ÓSz és az ÚSz kanonikus könyveivel bizonyos rokonságot mutatnak, és mert a 

sugalmazott könyvek szerzői neve alatt maradtak fenn. Ilyen például a Jakab Ősevangélium,melynek központi 

alakja Mária. Erre épül az a hagyomány, melynek értelmében a Szűzanya szülei Joákim és Anna. Keleten 

nagyrabecsült evangélium volt, de mégsem került be a kanonikus könyvek közé. 

b)A címzettek 

Sokszor egy iratot egy közösségnek írtak és a közösség jelentősen befolyásolta egy-egy irat megőrzését. Pl. egy irat 

sem maradt meg azok közül, amelyeket palesztinai közösségeknek írtak. Ennek magyarázata a 66-67 közötti római-

zsidó háború, amikor a keresztény közösség nagyjából felbomlott Palesztinában. A legtöbb szent iratot a kisázsiai 

és görögországi közösség őrizték meg. 

c)Összhangban a hitletéteménnyel 

Pl. a Jelenések könyvével kapcsolatban felmerült a millenarizmus vádja. A millenarizmus egy eszkatologikus 

eretnekség Krisztus ezeréves uralmáról, amelyet még a világ vége előtt megvalósít a földön azokkal, akiket már 

föltámasztott az örök életre. Ehhez hasonló elveket vallanak a Jehova tanúi, akik szerint a kiválasztottak 

feltámadnak és majd uralkodnak ezer évig a többiek fölött, amikor jön a világ vége és a végítélet. Az Egyház 

tanítása szerint azonban csak egy feltámadás lesz, nem kettő. 

d)A véletlen 

Egyesek tagadják a véletlent és a sugalmazás tanára hivatkoznak: nem veszhet el egy könyv sem,  ha azt Isten 

sugalmazta. De akkor hogyan vesztek el bizonyos művek Palesztinában? Vagy Szent Pálnak egy korintusi fölött 



mondott ítélete, hogy veszett sl míg a levél többi része megmaradt? El kell fogadni, hogy bár kisebb jelentősége, 

de a véletlennek is volt szerepe pl. a Filemonhoz írt levél esetében. 

 

4.Az Újszövetségi könyvek megírása és összegyűjtése 

Alapvető feltételezés, amelyet mindenki elfogad az, hogy az Újszövetség minden könyve már megvolt 125-ig.  

Az Újszövetségi kánon kialakulásval kapcsolatban főleg három nagy csoportra osztják a könyveket: 

 -a legkorábbiak: Szent Pál levelei: Corpus Paulinum 

 -az evangéliumok  

 -a későbbiek:  a katolikus(egyetemes) levelek 

Ezekről bővebben majd a megfelelő részeknél lesz szó. 

5.A kánonlisták 

A legrégebbi kánon listának a Muratori töredéket tekintik. Ez az Újszövetségi könyvek legkorábbi jegyzéke Kr.u. 

140-155 körül lett összeállítva. Ezt a jegyzéket Lodovico Muratori pap fedezte fel a milánói Ambrosiana 

könyvtárban és adta ki 1740-ben. Erről alistáról hiányzik az 1-2 Pét, Jakab és Júdás levele. Szerepel azonban 

egy Ószövetségben található könyv, a Bölcsesség könyve, valamint egy apokrif Szent Péter evangélium, amelyről 

megjegyzi azonban, némelyek ezt nem akarjá olvasni az Egyházban. 

Kb. Kr.u. 200-ra általánosan elfogadott volt az egész Egyházban a négy Evangélium, az ApCsel, a szentpáli 

levelek, valamint az 1Pét és 1Jn. Csupán a IV század végére lett általánosan elfogadott az Úsz 27 könyve. 

-A következő kánonlista Origenésztől, a híres alexandriai teológustól származik, aki kétségbevonja a 2Pét-t és a 

2-3Jn-t. 

-A IV századból ránk maradt Cezáreai Euzebiusz, valamint Alexandriai Szent Cirill kánonjegyzéke. Euzebiusz 

szerint háromféle könyv van:  -elfogadott(homologumena) 

   -vitatott(antilegomena): Jakab és Júdás levelei 

   -hamis eredetűek(nota vagy spurii) 

-A IV századvégi iratok tanúskodnak arról, hogy a kánon már majdnem egységes az egész Egyházban(Szt. 

Atanáz, Szt. Ágoston) 

 

 

 

 



 
5.Az Újszövetségi kánon  

-vázlatosabb tanári lap - 

1.A kánon. Általános megjegyzések 

Kánon:  

Görög szó, jelentése: "nádpálca”, "mérővessző"  

Kanonikus irat a kánonhoz tartozó bibliai iratot jelent. A kanonikus 

gyűjtemény kifejezés arra utal, hogy a Biblia az Istentől ihletett iratokat 

teljességükben tartalmazza. 

-A katolikus bibliai kánon 73 könyvből áll. Ebből 46 az Ószövetséghez, 27 az 

Újszövetséghez tartozik.  

-Ha eltérések is adódnak az Ószövetségi kánonnal kapcsolatban, de az Újszövetségi 

kánon 27 könyvét minden keresztény egyház elfogadja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a 27 könyvet sorolja fel a Trienti Zsinat is (1546 április 8-án) 
 

-Régebb egy kis versikével próbálták betanulni az Újszövetségi kánont: 

 

Máté nyitja meg az Újszövetség könyvét  

Márk, Lukács és János követik ösvényét. 

Nyomban az Apostolok Cselekedeteit, 

S utána találjuk Szent Pál leveleit: 

Az elsőt intézi a Rómaiakhoz, / A két továbbit a Korintusiakhoz, 

Legott Galácia, Efezus, Filippi, / Kolossze várait csak egy-egy illeti. 

Tesszalonikába s Timóteushoz viszont 

két levél szól, de csak egy Tituszhoz. 

Egy szól Filemonhoz, Zsidókhoz is végre, 

Összes számuk ekként megyen tizennégyre. 

Jakab után érjük Péter két levelét,  

Három hordja János, egy a Júdás nevét. 

A titkos Jelenések áll leghátul / Szent Jánostól, ama evangélistátul. 

 

2.A keresztény művek megírásának okai 

-Amikor még az őskeresztények az apostolok közelségében éltek időben 

és térben nem volt szükség keresztény iratokra. Ezért nincs is adatunk 

arról, hogy kr.u. 30-50 között keletkeztek volna fontosabb keresztény  

iratok. Ebben az időben az élő szó volt, amely által közvetítették az 

Örömhírt. 

 



 

 

-Ez a helyzet megváltozott lassan a földrajzi távolság miatt. Amikor a Jeruzsálemi 

Zsinat 49-ben úgy dönt, hogy a pogányokat körülmetélés nélkül is fel lehetett venni 

az Egyházba a Szent Pál által már bejárt világ missziós terület lett. Mivel a 

keresztény közösségek messze votlak egymástól és az apostolok állandóan  

vándoroltak szükségessé vált az írásbeli közlés. A Szentíráskritika szerint az 

Újszövetségi kánon legősibb könyvei Szent Pál levelei. 

-A második fő ok az időbeli távolság volt. Amikor az apostolok szétszóródtak-

meghaltak kérdésessé vált az Úr Jézus mondásainak  és tetteinek megőrzése. 

Ezenkívül az Evangélium hirdetése megkívánta, hogy egységbe foglalják a szóbeli 

tanúságtételeket. Így jöttek létre az evangélium előtti gyűjtemények, majd maguk az 

evangéliumok.  

Már akkor kezdtek fellépni tévtanítók. Ezért szükségessé vált, hogy az evangéliumokon kívül megírják a 

többi újszövetségi könyveket, a leveleket. 

 

3.Az Újszövetségi könyvek megőrzésének és elfogadásának elvei. 

a)Az apostoli eredet. 

Először is nagyban eldöntötte, hogy valóban vagy látszólag apstoli eredetű-e vagy sem. Manapság az 

általános vélemény az, hogy az apostoli eredetet tágabb értelemben kell venni. Sokszor ez azt is jelenti, 

hogy valamelyik mű hátterében csak egyik-másik apostollal hagyományos kapcsolat áll. A Szentírásban 

ötféle szerzőséggel talákozunk: 

-A szerző sajátkezűleg írja művét 

-A szerző diktálta és írnoka lejegyezte 

-A szerző adja a gondolatot és más írja le 

-A szerző tanítványai írják meg a szerző gondolkodásmódjának szellemében 

-A szerző műfajában alkotott meg egy művet. Mai szemmel tekintve ez már csak irodalmi rokonság. 

Az utóbbi kettő esetében már nem lehet manapság szerzőségről beszélni.   

Ezzel kapcsolatban az apokrif iratokról is lehet szólni. Az apokrif iratok azt a benyomást keltik, mintha a 

Szentíráshoz tartoznának, mert az ÓSz és az ÚSz kanonikus könyveivel bizonyos rokonságot mutatnak, és mert a 

sugalmazott könyvek szerzői neve alatt maradtak fenn. Ilyen például a Jakab Ősevangélium,melynek központi 

alakja Mária. Erre épül az a hagyomány, melynek értelmében a Szűzanya szülei Joákim és Anna. Keleten 

nagyrabecsült evangélium volt, de mégsem került be a kanonikus könyvek közé. 

b)A címzettek 

Sokszor egy iratot egy közösségnek írtak és a közösség jelentősen befolyásolta egy-egy irat megőrzését. A legtöbb 

szent iratot a kisázsiai és görögországi közösség őrizték meg. 

c)Összhangban a hitletéteménnyel 

Pl. a Jelenések könyvével kapcsolatban felmerült a millenarizmus vádja, a kettős feltámadás vádja. A keresztény 

hit ugyanis csak egy feltámadásban hisz. 

d)A véletlen 

Egyesek tagadják a véletlent és a sugalmazás tanára hivatkoznak: nem veszhet el egy könyv sem,  ha azt Isten 

sugalmazta. De akkor hogyan vesztek el bizonyos művek Palesztinában? Vagy Szent Pálnak egy korintusi fölött 

mondott ítélete, hogy veszett sl míg a levél többi része megmaradt? El kell fogadni, hogy bár kisebb jelentősége, de 

a véletlennek is volt szerepe pl. a Filemonhoz írt levél esetében. 

 

4.Az Újszövetségi könyvek megírása és összegyűjtése 

Alapvető feltételezés, amelyet mindenki elfogad az, hogy az Újszövetség minden könyve már megvolt 125-ig.  

Az Újszövetségi kánon kialakulásval kapcsolatban főleg három nagy csoportra osztják a könyveket: 

 -a legkorábbiak: Szent Pál levelei: Corpus Paulinum 

 -az evangéliumok  

 -a későbbiek:  a katolikus(egyetemes) levelek 



 

5.A kánonlisták 

A legrégebbi kánon listának a Muratori töredéket tekintik.  
Ez az Újszövetségi könyvek legkorábbi jegyzéke Kr.u. 140-155 körül lett összeállítva. Ezt a jegyzéket Lodovico Muratori pap fedezte 

fel a milánói Ambrosiana könyvtárban és adta ki 1740-ben. Erről a listáról hiányzik az 1-2 Pét, Jakab és Júdás levele.  
-Kb. Kr.u. 200-ra általánosan elfogadott volt az egész Egyházban a négy Evangélium, az ApCsel, a szentpáli 

levelek, valamint az 1Pét és 1Jn.  

-A következő kánonlista Origenésztől, a híres alexandriai teológustól származik, aki kétségbevonja a 2Pét-t és a 

2-3Jn-t. 

-A IV századból ránk maradt Cezáreai Euzebiusz, valamint Alexandriai Szent Cirill kánonjegyzéke. Euzebiusz 

szerint háromféle könyv van:   

-elfogadott(homologumena) 

 -vitatott(antilegomena): Jakab és Júdás levelei 

 -hamis eredetűek(nota vagy spurii) 

-A IV századvégi iratok tanúskodnak arról, hogy a kánon már majdnem egységes az egész Egyházban(Szt. 

Atanáz, Szt. Ágoston) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.Az Újszövetségi kánon  

-tanulói lap - 

1.A kánon. Általános megjegyzések 

Kánon:  

Görög szó, jelentése:       

Kanonikus irat a kánonhoz tartozó bibliai iratot jelent. A kanonikus 

gyűjtemény kifejezés arra utal, hogy a Biblia az Istentől ihletett iratokat 

teljességükben tartalmazza. 

-A katolikus bibliai kánon        könyvből áll. Ebből        az Ószövetséghez,         az 

Újszövetséghez tartozik.  

-Ha eltérések is adódnak az Ószövetségi kánonnal kapcsolatban, de az Újszövetségi 

kánon 27 könyvét minden keresztény egyház elfogadja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a 27 könyvet sorolja fel a         is (1546 április 8-án) 
 

-Régebb egy kis versikével próbálták betanulni az Újszövetségi kánont: 

.     nyitja meg az Újszövetség könyvét  

.    és     követik ösvényét. 

Nyomban az       t, 

S utána találjuk      t: 

Az elsőt intézi a       ,   

A két továbbit a       , 

Legott      ,  

.     várait csak egy-egy illeti. 

.     ba s     viszont 

  levél szól, de csak egy     . 

Egy szól   ,    is végre, 

Összes számuk ekként megyen tizennégyre. 

.     után érjük             levelét,  

.  hordja   , egy a     nevét. 

A titkos    áll leghátul  

Szent Jánostól, ama evangélistátul. 

 

2.A keresztény művek megírásának okai 

-Amikor még az őskeresztények az apostolok közelségében éltek időben és térben nem volt szükség keresztény 

iratokra. Ezért nincs is adatunk arról, hogy kr.u. 30-50 között keletkeztek volna fontosabb keresztény  

iratok. Ebben az időben az    volt, amely által közvetítették az Örömhírt. 



 

-Ez a helyzet megváltozott lassan a     miatt. Amikor a 

       -ben úgy dönt, hogy a 

pogányokat körülmetélés nélkül is fel lehetett venni az Egyházba a Szent Pál által 

már bejárt világ missziós terület lett. Mivel a keresztény közösségek messze votlak 

egymástól és az apostolok állandóan  

vándoroltak szükségessé vált az írásbeli közlés. A Szentíráskritika szerint az 

Újszövetségi kánon legősibb könyvei     levelei. 

-A második fő ok az      volt. Amikor az apostolok 

szétszóródtak-meghaltak kérdésessé vált az Úr Jézus mondásainak  és tetteinek  

megőrzése. Ezenkívül az Evangélium hirdetése megkívánta, hogy egységbe foglalják a szóbeli tanúságtételeket. 

Így jöttek létre az evangélium előtti gyűjtemények, majd maguk az evangéliumok. Már akkor kezdtek fellépni

     . Ezért szükségessé vált, hogy az evangéliumokon kívül megírják a többi újszövetségi 

könyveket, a leveleket. 

 

3.Az Újszövetségi könyvek megőrzésének és elfogadásának elvei. 

a) 

Először is nagyban eldöntötte, hogy valóban vagy látszólag apstoli eredetű-e vagy sem. Manapság az általános 

vélemény az, hogy az apostoli eredetet tágabb értelemben kell venni. Sokszor ez azt is jelenti, hogy valamelyik mű 

hátterében csak egyik-másik apostollal hagyományos kapcsolat áll. A Szentírásban ötféle szerzőséggel talákozunk: 

-A szerző     írja művét 

-A szerző     és írnoka lejegyezte 

-A szerző adja a     és más írja le 

-A szerző tanítványai írják meg a szerző gondolkodásmódjának        

-A szerző     alkotott meg egy művet. Mai szemmel tekintve ez már csak irodalmi rokonság. 

Az utóbbi kettő esetében már nem lehet manapság szerzőségről beszélni.   

Ezzel kapcsolatban az      is lehet szólni. Az apokrif iratok azt a benyomást keltik, 

mintha a Szentíráshoz tartoznának, mert az ÓSz és az ÚSz kanonikus könyveivel bizonyos rokonságot mutatnak, és 

mert a sugalmazott könyvek szerzői neve alatt maradtak fenn. Ilyen például a Jakab Ősevangélium,melynek 

központi alakja Mária. Erre épül az a hagyomány, melynek értelmében a Szűzanya szülei Joákim és Anna. Keleten 

nagyrabecsült evangélium volt, de mégsem került be a kanonikus könyvek közé. 

b) 

Sokszor egy iratot egy közösségnek írtak és a közösség jelentősen befolyásolta egy-egy irat megőrzését. A legtöbb 

szent iratot a kisázsiai és görögországi közösség őrizték meg. 

c) 

Pl. a Jelenések könyvével kapcsolatban felmerült a millenarizmus vádja, a kettős feltámadás vádja. A keresztény 

hit ugyanis csak egy feltámadásban hisz. 

d) 

Egyesek tagadják a véletlent és a sugalmazás tanára hivatkoznak: nem veszhet el egy könyv sem,  ha azt Isten 

sugalmazta. De akkor hogyan vesztek el bizonyos művek Palesztinában? Vagy Szent Pálnak egy korintusi fölött 

mondott ítélete, hogy veszett sl míg a levél többi része megmaradt? El kell fogadni, hogy bár kisebb jelentősége, de 

a véletlennek is volt szerepe pl. a Filemonhoz írt levél esetében. 

 

4.Az Újszövetségi könyvek megírása és összegyűjtése 

Alapvető feltételezés, amelyet mindenki elfogad az, hogy az Újszövetség minden könyve már megvolt 

      -ig.  

Az Újszövetségi kánon kialakulásval kapcsolatban főleg három nagy csoportra osztják a könyveket: 

-a legkorábbiak: Szent Pál levelei:      

 -az      

 -a későbbiek:         

 

5.A kánonlisták 

A legrégebbi kánon listának a         tekintik.  
Ez az Újszövetségi könyvek legkorábbi jegyzéke Kr.u. 140-155 körül lett összeállítva. Ezt a jegyzéket Lodovico Muratori pap fedezte 

fel a milánói Ambrosiana könyvtárban és adta ki 1740-ben. Erről a listáról hiányzik az 1-2 Pét, Jakab és Júdás levele.  



 

-Kb. Kr.u. 200-ra általánosan elfogadott volt az egész Egyházban a négy Evangélium, az ApCsel, a 

szentpáli levelek, valamint az 1Pét és 1Jn.  

-A következő kánonlista    től, a híres alexandriai teológustól származik, aki kétségbevonja a 

2Pét-t és a 2-3Jn-t. 

-A IV századból ránk maradt     , valamint Alexandriai Szent Cirill 

kánonjegyzéke. Euzebiusz szerint háromféle könyv van:   

-elfogadott(homologumena) 

 -vitatott(antilegomena): Jakab és Júdás levelei 

 -hamis eredetűek(nota vagy spurii) 

-A IV századvégi iratok tanúskodnak arról, hogy a kánon már majdnem egységes az egész Egyházban(Szt. 

Atanáz, Szt. Ágoston) 
 

 

 

 

 

 


