Szent Patrick történelemformáló küldetése

Ki volt Szent Patrick? Erre a kérdésre általában a következő, illetve ehhez hasonló sablonos
válaszokat kapjuk: Szent Parcik egy híres középkori ír katolikus pap volt, aki elűzte a kígyókat
Írországból és emiatt később „Írország védőszentjévé” tette őt a katolikus egyház. A történelem
elferdítése gyakran produkál olyan tévhiedelemekből álló „valóságképet”, ami inkább hasonlít
arra a bizonyos „jerevání rádióhíradásra”, mintsem az igazságra. Patrick története kirívó példája
ennek. Így elmondhatjuk, hogy a fenti válasz teljesen korrekt, csak talán annyiból kellene
pontosítani, hogy Patricknak nem ez volt az eredeti neve, nem volt ír származású, és soha nem
volt katolikus pap sem. És végül a kígyós történet is egy kései kitalált legenda. Az adott történelmi
személy valós élettörténete azonban messze lenyűgözőbb annál, mint amit a fiktív katolikus állegendák közvetítenek. A culdee/kelta egyházról már több ismertető anyagot leközöltünk a
Church of God oldalán. Ennek nyomós oka az, hogy a korai kelta egyház az Isten igaz egyházának
részét képezte hosszú évszázadokon át. Az eredeti kelta egyház történelmét a katolikus egyház
teljesen el kívánta törölni, illetve meghamisítani, miközben annak olyan nagy egyéniségeit, mint
pl. Patrickot és Columbát ki akarta sajátítani és a magáénak mondani. Így Patrick szentként való
ünneplése és Írország védőszentjeként való kinevezése is hosszú idővel az írek katolizálása után
történt meg, s halálának napja, március 17.-e ez által vált az írek egyik nagy nemzeti ünnepévé.
Az ünnepség – a katolikus egyháztól megszokott módon - egy sor ős pogány hagyomány és parádé
kíséretében, valamint durva tivornyázások közepette megy végbe. Patrick ilyenkor bizonyára
forog a sírjában.
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„Emlékezzél a rég letűnt napokra, vedd fontolóra az esztendőket nemzedékről
nemzedékre! Kérdezd meg atyádat, majd elmondja, véneidet, ők majd
elbeszélik!” - 5Mózes 32:7

Patrick a Skócia déli részén fekvő Bonnavenben, a
később Kil-patrick-nak nevezett helységben született
meg 387-ben culdee keresztény szülők gyermekeként
(461 március 17-én hunyt el az írországi Saul,
Dwonpatrick-ban). Eredeti neve Maewyn Succat volt,
a Patrick nevet csak jóval később, a keresztény
szolgálatának megkezdésekor vette fel. Apja a helyi
culdee [kelta] egyház gyülekezetének volt a dékánosa,
i
aki alapos oktatásban részesítette fiát. [ ] A fiú azonban alig tizenhat éves korában tengeri rablók
fogságába esett, aminek alkalmával Írországba hurcolták. Rabságának idején tért meg igazán
szívből és ekkor vette fel a keresztény hitet. Fogságának hatodik évében sikerült megszöknie és
visszatért skóciai otthonába. Később, 30 éves korában 390-ben mégis visszatért Írországba,
missziós küldetést végezni.[ii]
Patrick saját konfessziójában ezeket mondta: „Én, Patrick, .... annak a dékános Calpornius-nak a

fia vagyok, aki az elhunyt Potitusnak, a presbiternek a fia volt. ... Engem elraboltak, amikor
csaknem tizenhat esztendős voltam és Írországba vittek fogságba sok ezer ember mellett.” [iii]
„Az éjszaka folyamán egy embert láttam, Victoricus-nak nevezték, aki Írország felől jött és
számtalan levél volt nála, s egyet átadott nekem. És miközben azt olvastam, mintha hangok jöttek
volna a nyugati tenger felől ekként kiáltva: ‘Kérünk téged szent fiú, jöjj vissza hozzánk.’. Ez
szíven ütött engem, abba hagytam az olvasást és felébredtem. ”[ iv]
A Leslie Hardinge adventista egyháztörténész a The Celtic Church in Britain című munkájában
rámutatott arra, hogy mialatt Patrick Írországban evangelizált, ott több, mint 300 gyülekezetet
alapított meg és általa valami 120.000 megtérő lett bemerítve. Tény azonban, hogy Írországban
már hosszú idővel Patrick munkássága előtt is léteztek igaz keresztény közösségek. Ezeknek a
kelta gyülekezeteknek a tagsága azonban nagyrészt a római katolikusok által csak „ariánus”-ként
titulált háromság tagadó és a hetednapi szombatot megtartó hívőkből állt, akik közismerten
„Quartoceimiánusok” voltak, vagyis olyanok, akik a keresztény Páska Bárány feláldozásának
ünnepét egy évben egyszer, a bibliai tavaszi újévtől számított tizennegyedik [Niszán hó 14.-én]
napon tartották meg. Emellett tartózkodtak a Szentírásban tisztátalannak minősített állatok
fogyasztásától is. Lelki szolgálatot [vének, dékánosok, stb.] csakis feddhetetlen életű, mi több, még
a kívülállók által is méltányolt emberek végezhettek. A szolgálói cölibátust elvetették, és az
istentiszteleteik részét képezte a Tízparancsolat felmondása is. A The Celti Church in Britain
stílusosan zöld színű borítólapjának külön üzenete van. A zöld egy jellegzetesen ír, kelta szín,

ami a kuldee gyülekezetekben egyben a szombatnap színe is. A zöld szín a természetet, a bőséges
termést, illetve annak élvezetét, valamint a nyugalmat és a békességet jelképezi, vagyis
mindazokat a pozitívumokat, amivel a heti szombatnap és a millenniumi szombat ezer éve
asszociálandó. A kelta/ír egyháznak nagy szerepe volt a keresztény szombat fenntartásában és a
kora középkori elterjesztésében, a kontinentális Európában. A korai patricki és columbai
hagyományokhoz ragaszkodó ír gyülekezetekben manapság is gyakori a “let us continue to wear
green” [ne hagyjunk fel a zöld viseletével] szállóige, ami számukra szinonima a szombattartásra
való felhívással.
A Britanniában és Írországban a kelta keresztények által lakott területeken a civil, vagy polgári
törvény az ószövetségi mintára épült, s erről még szó esik az alábbiakban. A szombattartás még az
apostoli egyház idejében terjedt el Írországba, részben a zsidók üldözése elől elmenekült,
Arimatiai József által vezetett tanítványok, részben pedig a keleti gyülekezetekkel való szoros
kapcsolatuk által. Ugyanis az apostoli kereszténység korai tanítványai és igehirdetői szintén
eljutottak a szigetekre: „A kereszténység, ami elérte Franciaországot és Angliát (Galliát és
Brianniát) az a János apostol féle és a kis-ázsiai gyülekezeteket domináló változat volt, inkább
görög [és szír] mintsem latin típusú.” [v] Ilyen hátterű közösségekből jött létre a culdee egyház,
amely i.sz. 150 körül már jól megalapozott gyülekezetekbe tömörült, és interlineáris
bibliafordításokat, glosszákat használtak. A culdee egyház a létrejöttétől kezdődően szombattartó
volt. A gyülekezeteik nem voltak központosítva, ellenben a római és bizánci egyházakkal. Ez a
szabadkeresztény kelta egyház volt az a közeg, amelynek hagyományait örökölte és vitte tovább
Patrick, „aki 365 gyülekezetet alapított meg ott [Írországban] a maga napjaiban.” [ vi] Mondani
sem kell, ennek a valós bibliai alapokra épült közegnek az égvilágon semmi köze nem volt a római
katolikus egyházhoz. Erre számos bizonyítékot biztosítanak a témában jártas kutatók, amelyek
sajnos nem szűrődtek be a szélesebb körű köztudatba:
„A jelek szerint Írországban és Skóciában a korai kelta gyülekezetek gyakorlata volt a
szombattartás, a zsidó szombat, mint a munkától való megpihenés napja. Ők szószerint
engedelmeskedtek a negyedik parancsolatnak, és [az írásnak] megfelelő módon a hetedik
napon tartották.” - James C. Moffatt, D.D., (Professor of Church History at Princeton) „The Church
in Scotland”, 140. o.

„E későbbi esetben [Columba idejében] láthatóan azt a szokást követték, aminek nyomait a
korai írországi gyülekezetek esetében látni, s ennek megfelelően a szombatot tartották meg a
munkaszünet napjaként.” – W.T. Skene, Adammnan Life of St. Columba, 1874, p. 96.

Ez nem csupán Patrick és Coumba idejében volt így, de még a középkorban is. A XI. századi kelta
gyülekezetekben még:
„Azt tartották, hogy a szombat volt a megfelelő Sabbath pihenőnap, amelyen visszatartották
magukat a munkától.” - William Forbes Skene, Celtic Scotland, 2. Köt, 350. o.

A középkor teljében, a XII. századi Welsz-ben ugyancsak ezt tették:

„Számos bizonyítéka van annak, hogy Welszben megőrizték a szombattartást 1115-ig, amikor
az első római püspök beült a St. David katedrálisba. A ókeletű welszi szombattartó
gyülekezetek azonban még ekkor sem hajoltak meg Róma előtt, hanem inkább visszavonultak
a rejtett helyeikre.” - Lewis, Sevent Day Baptist in Europe and America, 1. köt. 29. o.
„ ... [a kelták] tudatlanságukban megtagadják az Easter [Húsvét] megtartását, amikor Krisztust
feláldozták, azt mondván, hogy azt a héberek peszach ünnepén, az újhold utáni 14.-én kell
megtartani.” – Bede, Historia Ecclesiastica, II, 19, ahol Bede katolikus történész a pápa szavait idézi
a keleti egyházzal kapcsolatban.

Leslie Hardinge The Celtik Church in Britain és B.G. Wilkinson Truth Triumphant című munkái
rámutatnak, hogy: A Patrick, Columba és a kelta gyülekezetek által képviselt tanok magukban
foglalták még az Úr (JVHV) ünnepeinek megtartását, az ember halandóságában vetett hitet és a
feltámadásban vetett reményt [ellenben a halhatatlan lélek és az örök pokoli gyötrelem tanával], a
tiszta és tisztátlan állatok megkülönböztetését. A spontán, szívből fakadó imákat gyakorolták,
elvetve a betanult, ismételt és formulákhoz kötődő imákkal. Krisztust tartották az egyedüli
közbenjárónak, tagadva azt, hogy Mária, a különböző szentek és angyalok is a közbenjáróink
lehetnek. A megváltást és engesztelést egyedül Krisztus élete, halála és feltámadása tette lehetővé,
és egyáltalán nem függ az emberi tanítások, gyakorlatok a követéséből fakadó erőfeszítésektől.
Patrick tehát annak a szombattartó és háromság tagadó kelta egyháznak volt a része, majd jeles és
elkötelezett terjesztője, amely a katolikus egyházzal kölcsönösen eretneknek tekintette egymást,
kizárva a közösségnek még a látszatát is.

Patrick, a Liber ex Lege Moisi, az angolszász jogrend és a magánjog
Patrick 432-ben állította össze a Liber ex Lege Moisi (Mózes törvényének
könyve) néven ismert munkáját, amelyben kigyűjtötte a Tóra minden
olyan előírását, amelyek az össztársadalmi kohéziót biztosították a bibliai
jogrend betartása által. Bármerre járt és hirdetett az általa megalapított
gyülekezetekben hátrahagyta ennek a könyvnek egy példányát a négy
evangéliumi könyv mellett.[vii] A Liber ex Lege Moisi legelső lapján a
Tízparancsolat volt olvasható, a további részei pedig az Izraelnek
megadott civil, vagyis az össztársadalmi igazságszolgáltatást irányító
törvényeket foglalta magában. Van egy igazán vízválasztó mércéje annak,
hogy egy adott társadalom vagy közösség tagjai valóban komolyan veszik
e a Tízparancsolatot, illetve a Tórát, vagy csupán képmutatóan hivatkoznak arra: ez pedig nem
más, mint a negyedik parancsolathoz való viszony. Aki elveti, megszegi, más napra helyezi, vagy
átértelmezi a hetednapi szombat pihenőnapként való megtartását, az méltatlanul hivatkozik a
Tízparancsolatra és általában a Tóra tanításaira. A Liber ex Lege Moisi pedig a II. Mózes 31:13-at
idézve nem csak felhív a szombattartásra, de az Istenhez való tartozás jeleként hivatkozik arra. A

negyedik parancsolat megtartása egyféle biztosítéka annak, hogy ahol azt betartják, ott az Isten
parancsolatait valóban komolyan veszik. Ez volt a kelta kereszténység aranykorának kezdete, s a
Patrick által terjesztett törvénykódnak maradandó pozitív következményei voltak. Az addig
gyakori barbarizmus és pogány törvénykezés nagyrészt fel lett számolva, s a bibliai törvényekhez
való igazodás nagyban hozzájárult a későbbi brit, majd az angolszász országokban máig befolyásos
Magánjog kialakulásához, ami pedig elengedhetetlen feltétele volt a születésjogi nemzetek
páratlan felemelkedésének.
Az i.sz. 428-458 között uralkodó Loeghaire (Lóegaire mac Néill a dávidi vérvonalból származó
Tarai Nagykirály) Patrick által tért meg, akit ezután megtett a legfőbb tanácsadójának ( Annchara),
miáltal a bibliai törvényzet a civil polgári törvény részévé lett téve egész Írországban. A király
uralma alatt álló ír nemzetségi törzsfők (cheeftains) helyi, vagy önigazgatási szinten szintén a
Liber Ex Lege Moisi-ben található jogrend szerint jártak el. A jogrendet a későbbi köznyelven
Brehon Law-ként, a nép köreiben tanító vándorló jogászok és ügyvédek, a brehon-ok
megnevezése után, akik a bibliai bírákhoz hasonlóan funkcionáltak.
„A Brehon Törvények és az ószövetségi szabályok szintézise rávilágít az ősi kelta keresztények
gyakorlataira, s így egyben a kelta egyházéra. Ezt minden bizonnyal a Liber ex Lege Moisi
inspirálta leginkább. ... E munka fennmaradt négy példánya mind ír eredetű, a legkorábbi 800
kürülre dátálható, amit értelemszerűen sokkal korábbi példányokból másoltak le. A
Tízparancsolattal kezdődik, a további részei pedig a II. III. IV. és V. Mózes könyveinek
kivonataival van tele ...” - Hardinge, The Celtic Church in Britain, 49, 50. o.

Mai szemmel és a kontinentális Európát uraló katolikus egyház által képviselt „kereszténység”
történelmi pályafutásának fényében talán elképesztőnek tűnik az, hogy a bibliai törvények sikeres
és hatékony nemzeti szintű alkalmazásra kerültek bárhol az ószövetségi idők elmultával. Pedig:
„A kelták esetében a teokrácia alatt álló Izraelt igazgató Ószövetség szabályainak követése
annak a meggyőződésnek volt a következménye, hogy egyedül a Biblia a mérvadó.”
- Leslie Hardinge, The Celtic Church in Britain, 202. o.

„A mózesi törvények oly méretben hatották át a társadalmi, gazdasági és jogi viszonyokat, ami
a történelem folyamán sehol nem volt látható az egyház más ágazataiban.” – Leslie Hardinge,
The Celtic Church in Britain, 51. o.

A culdee kereszténység a törvény szellemét figyelembe véve alkalmazta a menedékvárosok által
biztosított oltalmat azok számára, akiket az jogosan megilletett. A kelta kereszténység köreiben
rendkívül nagy szerepet játszottak a monostorok, amelyek a később kialakult képpel szemben,
akkor még egy hitközösség iskolái és közösségi épületei voltak, és a monostorokat üzemeltető
települések töltötték be a menedékvárosok szerepét is:
„Kiemelt figyelmet érdemel a monostorok szerepe a kelta periódus idején. Ezek messze
lüktetőbb intézmények voltak, mint egy ezer évvel későbbi átlag közösségé. A funkciói és
feladatai meghatározóak voltak a lakosok életében. Az írországi törvények óvatosan

határozták meg azt a viszonyt, amelyben a ’törzsi nép’ [civil társadalom] tartott fenn a
’gyülekezet törzsével’ [az egyházzal] szemben. A monostorok rendkívül komolyan vették a
menedékvárosba helyezett tettesek biztonságának védelmét. A törvényeik és gyakorlataik,
amelyek a pl. a védelem ideáját támogatták, bőven kölcsönöztek a Liber ex Moisi
szabályzataiból.” - Leslie Hardinge, The Celtic Church in Britain (London: S.P.C.K., 1972), 11. o.

A jogrend magában foglalta a bibliai jogrend alábbi pontjait:



A varázslás, jóslás és megidézés főbenjáró bűn (II. Mózes 22:18; III. Mózes 20:27)
Hamis istenek imádata, a nekik való áldozás főbenjáró bűn (II. Mózes 22:20)



Az Isten káromlása főbenjáró bűn (III. Mózes 24:15, 16)




A szombat megszegése főbenjáró bűn (III. Mózes 31:14)
A szülők bántalmazása főbenjáró bűn (III. Mózes 21:15)





A szülők átkozása főbenjáró bűn (II. Mózes 21:17; III. Mózes 20:9)
A gyilkosság főbenjáró bűn (II. Mózes 21:12-14; III. Mózes 35:31)
A bestialitás főbenjáró bűn (II. Mózes 22:19; III. Mózes 20:15, 16)




A házasságtörés főbenjáró bűn (II. Mózes 20:10)
A fiúnak az apa feleségével létesített szexuális kapcsolata főbenjáró bűn (III.Mózes 20:11)





Az apa fiának feleségével létesített szexuális kapcsolata főbenjáró bűn (III. Mózes 20:12)
A férfi anyósával létesített szexuális kapcsolata főbenjáró bűn (III. Mózes 20:14)
Az emberrablás főbenjáró bűn (III. Mózes 21:16)






A rabszolgatartást szigorúan szabályozták (II. Mózes 21:1-11; 20, 21; 26, 27; 32; III. Mózes 19:20)
A tolvajoknak meg kellett téríteni az általuk okozott kárt (II. Mózes 22:1-4; III. Mózes 6:1-5)
A törvényszékeknek elfogulatlanul kellett ítélkezni (III. Mózes 23:1-3; 19:15; V. Mózes 1:16, 17; 16:19)
A büntetésnek arányosnak kellett lenni az elkövetett tettel (III. Mózes 24:19, 20)



Egy törvénnyel kell ítélni a nemzettársat és a jövevényt (III. Mózes 24:22)


A főbenjáró bűnök elkövetőit két vagy három tanú vallomására lehetett elítélni (IV. Mózes 35:30; V. Mózes
17:6; 19:15)

A véletlenül elkövetett emberölés vádlottjának joga volt a menedékvárosba telepedni.(V. Mózes 19:4, 5)

A rossz szándékú hamis vallomás, vagy tanúság esetén a hamis tanú abban a büntetésben részesült, amit
az általa vádolt személy érdemelt volna meg (V. Mózes 19:16-19)

A glosszatoroknak köszönhetően viszonylag alapos ismereteink vannak erről a korszakról. Egy
korai glosszaíró, aki azt elemezte, hogy Patrick milyen hatékonyan járult hozzá a kelta törvények
alakulásához, a jelenséget az I. Timóteus 1:7 versével hozta kapcsolatba: „[akik] a törvény tanítói
szeretnének lenni” idézetéhez a következő kommentárt fűzte hozzá: „Azoknak képeseknek kell
lenni a királyok törvényeit megformálni.” [viii] Erre pedig egy későbbi kommentátor ekként
reagált:
„Úgy tűnik, hogy [a glosszátor részéről] ez határozott célzás volt Írország törvényeinek
kialakításában Szt. Patrick idejében: “Az irországi Seanchus-okat [történelmi leírásokat] és
Feinechus-okat [törvénykönyveket] kicsiszolt formában írták meg, a már létező régi könyveket
pedig Patrick utasítására egy helyre [könyvtárba] gyűjtötték egybe. Ez a kilenc [uralkodó] volt
a [project] legfőbb támasza, és akik véghez vitték mindezt: Laeghaire, Írország királya, Corc és

Daire, a három király; Patrick, Benen és Cairnech, a három szent; Ross, Dubhtharch és
Feargus, az ősi könyvek három könyvtárnoka.” — Annals of the Four Masters, A.D. 438. [ix

Az 1Timóteus 1:7 versének mondanivalóját azonban semmi képpen nem vonatkoztathatjuk el
annak szövegkörnyezetétől, amit a következő verssorok határoznak meg:
1Timóteus 1:8-11 8Mi tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki helyesen alkalmazza; 9de tudatában
kell lennünk, hogy a törvényt nem az igaz emberért hozták, hanem a gonoszokért, a
lázadókért, az istentelenekért, a bűnösökért, a vallástalanokért, a közönséges lelkűekért, az
apa és anyagyilkosokért, a vérengzőkért, 10a tisztátalanokért, a fajtalanokért, a rabszolgakereskedőkért, a hazugokért, a hamisan esküvőkért, és mindazért, ami még ellenkezik az
igaz tanítással, 11a boldog Isten dicsőségéről szóló evangéliummal, amelynek hirdetésére
megbízást kaptam.

Az Isten törvénye, a Tóra, „az igaz tanítás” a legtökéletesebb törvény a gonoszok megfékezésére,
ami éppen miattuk lett megalkotva. A törvény valóban nem az igazak vagy megigazultak ellen lett
létrehozva, hanem azok ellen, akik törvénytipró életmódot folytatnak és ártanak a társadalomnak.
Az „igaz”, vagy megigazult, Szentszellem által vezetett, kegyelem alatt álló keresztény ugyanis
nem vét a törvény ellen akaratosan, hanem bensőleg azonosul azzal, s állandó küzdelemben áll a
test bűnös vágyaival szemben (Róm. 7:22-23). Magyarán, őt már nem az írott betű gátolja, hanem
az új, isteni természete által felel meg a törvény elvárásainak. Amennyiben a törvényt jól [annak
Isten által rendeltetett célja, s módja szerint] alkalmazzák, akkor az megvédi a társadalmat a
gonoszság elburjánzásától és élhetőbbé sőt, áldottabbá teszi az ember földi életét. Krisztus nem
elvetette a törvényt, hanem felemelte azt (Ézs. 42:21; Mt. 5:18). Minél inkább alkalmazkodik egy
adott társadalom a törvényhez, annál igazságosabb és annál áldottabbá lesz, de a bűn - ami a
törvény megszegése 1Jn. 3:4 - az gyalázatot és ítéletet hoz a népre (Péld. 14:34). Ezt a korai
egyházban felismerték, Írország, Skócia, majd Anglia pedig abban a kivételes áldásban részesült,
hogy ebben az időperiódusban és adott keretek között a királyok keresztényként is alávetették
magukat és népüket a korrekt bibliai utasításoknak. Egy ritka történelmi példát statuálva Sámuel
szinte sosem idézett próféciájának:
2Sámuel 23:3-4 Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve uralkodik, az olyan,
mint reggel a világosság, amikor fölkel a nap [felhőtlen reggelen], és eső után sarjadzásra
készteti a földön a füvet.

A királyok szíve Isten kezében van (Péld. 21:1; Dán. 2:21), s ha Isten akarata szerint fel kíván
emelni egy népet (Ap.Csel. 17:26; Jób 12:23), akkor megadja a felemelkedéshez szükséges
lehetőségeket, körülményeket és biztosítja az ehhez szükséges szellemi állapotot is az elhívottai
által. A nemzeti bukást pedig mindig az igazságtalanság, a szellemi és erkölcsi leépülés előzi meg.
A törvény nem a vallásos embereké, Isten az evilági társadalmaktól és az abban élő egyénektől is
egyaránt elvárja azt, hogy parancsolatai szerint éljenek.

Félre értés ne essék, a culdee egyház nem az Isten királyságát kívánta megvalósítani a földön,
csupán hozzásegítette az ír, skót, majd angolszász népeket egy a bibliai mintán alapuló, igazságos
módon funkcionáló társadalom létrehozásához:
„Mindazonáltal Patrick elvetette az állam és az egyház egyesítését. Ekkor már több mint egy
évszázad telt el a Niceai zsinat óta, ahol a [katolikus] egyház egyesült a birodalmi hatalommal.
Patrick elutasította ezt a mintát. Ehelyett a János evangéliumában olvasható leckét követte, ahol
Krisztus megtagadta azt, hogy őt királlyá tegyék, mondván: ‘Az én királyságom nem evilágból
való’ (Jn. 18:36).” [x]

A Theonómia alkalmazása naggyá teszi a népet
Az ír nép Izrael elveszett törzseinek egy elemét képzi, konkrétabban Dán törzsét. Dán nevének
jelentése bíra, bíró, [igazságszolgáltató], akinek sajátos törzsi áldása a következő:
1Mózes 49:16 Dán igazságot szolgáltat népének, Izrael egy törzseként.

Dán ezen nemzeti áldása egy meghatározó tényező volt József születésjogi nemzeteinek áldásait
illetően is. Az angol, a szász és jut törzsek 428-ban kezdtek beáramlani Britanniába két testvér,
Hengist és Horsa vezetése alatt. Az Odin vérvonalából származó uralkodó testvérpár egy sereg
élén Vortigen brit király zsoldjába szegődve érkezett meg Britanniába. Nem sokkal később
azonban a britek ellen fordultak és a további angolszász hullámok érkezésével meghódították a
szigetországot, amit az angol törzsek nevezték át engel-land-ra, vagyis Angliára. Hengist volt Kent
első jut királya. Az akkor még pogány hódítók üldözték a keresztényeket, s egy alkalommal 1200
culdee imádkozót mészároltak le. Az angolok és szászok bár katonailag legyőzték a keltákat, azok
azonban szellemileg hódították meg az angolokat és szászokat, így József törzsi elemei a
culdee/kelta egyház részévé váltak! Ebből következően a kelta egyház által elterjesztett jogrend
nagy hatással volt a későbbi angolszász jogrendre is. Ezt a hatást tükrözi az angolszász Ina király
(689-726) által beiktatott Leges Inae [Inae törvénye], amit ó-angolszász törvénykódnak is
neveznek.
Nagy Alfréd (Ælfrēd) király uralkodásának idején (871-899) a kelta
egyházi törvénykód ismét egy hatalmas történelemformáló lépést tett
meg azáltal, hogy Alfréd erre építette fel a későbbiekben híressé vált
angolszász jogrendet. Az Angliát egyesítő Alfrédot az első, a szó igaz
értelmében vett keresztény királyként tartják számon a történészek,
aki ehhez a címhez „méltóan akart élni”. Életét a népe szolgálatára
szentelte és a csaknem harminc éven át tartó uralkodásának ideje az
angolszász nemzet történelmének a fénykora volt. [xi] „Jó Alfred
Király” 890 körül vezette be azt a jogrendet, ami lényegében ötvözte
a Patrick Liber ex Lege Moisi mózesi törvényeit és a korai britek
Molmutin törvénykódját. Ez utóbbi a trójai eredetű brit királyok

ugyancsak bibliai alapokon álló törvénykódja volt. Alfréd cikkelyekbe szedte a törvény pontjait,
amit királyságának common law-jává tett meg. Ez volt a modern angolszász Common Law, vagy
Magánjog eredete is egyben. A történelemben így nem csak a római mintájú állam egyház
„szentségtelen szövetségére” találhatunk példát, de a biblikusabb változatára is.
A Church of God rendszeres olvasói számára bizonyára nem kérdéses az, hogy miért éppen
Írország, Skócia és Anglia volt a színhelye egy ilyen egyedi történelmi precedensnek. A történet
összefüggésben van Dán törzsi áldásaival, a Dávid-házi királyok Izrael elveszett törzsei fölött
gyakorolandó uralmával és a József törzseit illető születésjogi áldásokkal. E tekintetben pedig
Patrick küldetését és munkásságát egy rászabott, próféciákat beteljesítő isteni mandátumként,
kegyelmi ajándékként lehet és kell kezelni.
Izrael elhívásának egy fő célja az volt, hogy példázzák a nemzetek számára azt, hogy egy
társadalom az Isten uralma alatt [teokráciában] és az Isten törvényének követésével [theonómia
alatt], a legideálisabb földi életet produkálhatja, még a bukott világban is. És nem a törvény
emberek által értelmezett mintája szerint – mint pl. a talmudi zsidóság esetében -, hanem a
törvény szellemének megfelelően, helyes módon applikálva. A modern, névleges kereszténység
idült törvényfélelme és hiperkegyelmet hirdető tévtanításai a törvényszegés titkos bűnének
munkálója által lett elplántálva (vö. 2Tessz. 2:7).

Patrick vs. katolicizmus – a katolikus egyház visszaélése Patrick nevével
A fentiekben leírtak alapján igen nehéz lenne Patrickot illetve az általa képviselt kereszténységet
bármi módon az őt később szégyentelenül kisajátító római katolikus egyházzal asszociálni. Patrick
katolikusságára, kb. ugyan annyi kézzelfogható történelmi bizonyíték szolgál, mint arra, hogy
Péter apostol volt az első római pápa, vagyis semmi.
A Patrick kortársaiként élő pápák részéről egyetlen olyan írás vagy megjegyzés sem maradt fenn,
amelyben említve lett volna a neve, ahogyan arról sem, hogy a brit, ír és skót gyülekezetek a
katolikus egyház részévé lettek volna ekkoriban.
„Erős bizonyítékok szolgálnak arra, hogy Patrick nem római [katolikus] küldetést végzett
Írországban ... Mivel a Patrick által vezetett írországi gyülekezetek - ahogyan a brit testvéreik
is -, eleve elutasították a pápák hatalmát, így az Írország evangelizálásában játszott
szerepének tényét el kellett nyomniuk. Egyetlen írásos bizonyítéka nincs annak, hogy
méltányolták volna Patricknak a katolikus egyház érdekében végzett munkásságát, ami tiszta
jele annak, hogy nem egy római misszionárius volt .... Prosper említést sem tesz Patrickról ....
Semmit nem mond arról a hatalmas sikerről, amit a Krisztusnak egy misszionáriusa elért,
világosan annál az oknál fogva, mert ő [Patrick] nem egy rómaizáló volt .... Bede pedig egy
szóval sem említi meg St. Patrickot a nevezetes ‘Ecclesiastical History’ munkájában. Patrick
munkásságát oly annyira eltakarták a római katolikus pápák és írnokaik, hogy hosszadalmas

írásaikban és kiadványaikban sehol nem fordul elő a neve i.sz. 634-ig.” – William Cathcart,
D.D., The Ancient British and Irish Churches 83-85. o.)

„Bede [672-735] maga is római katolikus angol egyháztörténész, egyetlen olyan katolikus

misszionáriust, Palladiust említi meg, aki 431-ban a római pápa küldötteként érkezett a skótokhoz
és az írekhez. Küldetése azonban azért nem járt sikerrel, mert azok már hittek a Krisztusban.” [xii]
„Ezt a pápai küldöttet [Palladiust] nem fogadták szívélyesen - ahogy később Ágostont sem
fogadták be a skót kelta gyülekezetekben -, s ‘aki mivel nem fogadták őt az elvárt tisztelettel,
elhagyta Írországot.’” [xiii]
Egy római katolikus közösségben elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy a pápa által hozzájuk
kiküldött püspököt tiszteletlenül semmibe vesznek, s ez a tény önmagában is azt bizonyítja, hogy
a Brit szigeteken nem ismerték el a pápai hatalmat. Ez egy soha nem tapasztalt tiszteletlenség lett
volna a kelta gyülekezetek részéről, ha a római „evangéliumot” követték volna.

„Szt. Patrick konfessziójában egyetlen szóval sem utal arra, hogy ő Celestine pápától kapott volna
felhatalmazást vagy utasítást a munkásságára. A célja az volt, hogy megvédje magát az olyan
vádaktól, hogy ő a műveletlen és iskolázatlan férfi önmaga vette fel az írek megtérítésének
feladatát. De ha Róma megbízásából végezte volna a munkáját, akkor magától értetődően utalt,
hivatkozott volna erre. Csakhogy soha nem tesz említést Celeste pápáról, s egyedül arra
hivatkozott, hogy meggyőződése szerint az Isten elhívásából végezte el ezt a munkát.” [xiv]
„Három konkrét bizonyítéka van annak, hogy Patrick miért nem lehetett egy római katolikus
misszionárius: 1. A korai katolikus pápák és egyháztörténészek munkáikban kerülték Patrick
nevének említését; csak a későbbiek folyamán, nevéhez legendás történeteket fűzve
jelenítették meg őt úgy, mint aki egy katolikus szent volt. 2. Amikor 596-ban pápai küldöttek
érkeztek Britanniába, az eredeti kelta gyülekezetek megtagadták azok doktrínáinak
elfogadását, illetve a pápai hatalom elismerését, s még csak le sem ültek velük egy asztalhoz
enni (vö. 1Kor. 5:11; 2Jn. 8:11). Lényegében úgy kezelték a római küldötteket, ‘mintha azok
pogányok lettek volna’. - Richard Hart, "Ecclesiastical Records," viii, xiv. 3. o.

Mindent összevetve, a kelta egyház gyülekezeteinek doktrínái és tanításai oly mértékben eltértek
a római [katolikus] egyházétól, hogy ez utóbbi nem tartotta, nem is tarthatta a kelta
gyülekezeteket az „egyetemes” egyház részeként.
„A culdee iskolákban kitanult fiatalok ragaszkodtak az alapvető [bibliai] keresztény tanokhoz,
mint Krisztus Istentől való eredete, a bemerítkezés, az engesztelés [bűnbocsánat] az Írás
illetettsége és az utolsó időkre szóló próféciák. Azonban nem fogadták el a [pápai]
hibázhatatlanságot, a cölibátust, az átlényegülést, a gyóntatást, a misézést, az ereklyék imádatát, a
képek tiszteletét és Péter elsődlegességét. [xv]
A két egyház gyakorlatai tehát automatikusan kizárták a közösségnek még a látszatát is, amint azt a
már említett szombatnapi pihenő esete is jól példázta. A culdee egyház megalkuvás nélkül tartotta

a szombatot, ez és a vasárnap ünneplésének elvetése pedig a legkomolyabb eretnekségnek, mi
több, antikrisztusi tanításnak számított a pápai egyházban. Patrick meg sem születhetett volna, ha
apja - aki a culdee egyház szolgáló vénje volt -, a katolikus egyház elvárása szerint cölibátusban élt
volna.
„Csak bő kétszáz évvel Patrick halála után kezdtek megjelenni az első olyan jellegű írások,
amelyek megkísérelték Patrickot és munkáját pápai küldetésként feltüntetni. Egyetlen korábbi
római forrásban sincs megemlítve a neve, sem a pápák, sem az egyházi történészek által. Patrick a
Bibliát tanította úgy tekintett arra, mint az ír egyház megalapításának egyedüli forrása. Nem adott
hitelt egyetlen emberi tekintélynek sem, s nem ismételte senkinek a krédóját. A római egyház
akkor már túl volt egy sor krédó elfogadásán és bevezetésén, de Patrick egyet sem említ. A
konfessziójában néhány rövid említést tesz személyes hitének bizonyos pontjairól, de nem kötve
tekintélyhez, sem zsinatokhoz. Az általa megalapított oktatási intézmények a későbbiekben
kollégiumokká, majd nagy egyetemekké váltak, amik kivétel nélkül bibliai iskolák voltak. Ezek az
iskolák kivételes tanítványokat produkáltak, mint Columbát, aki Krisztushoz hozta egész Skóciát,
és Aidant, aki pedig megnyerte a pogány Angliát az evangéliumnak, az ő utódját Columbanust,
aki elvitte a [ezt a bibliai] kereszténységet Germániába, Franciaországba, Svájcba és Itáliába.
Tették ezt úgy, hogy egyedül a Bibliát ismerték el tekintélynek, s híres tanulóközpontokat
létesítettek a keresztények oktatására.... Patrick Jézus példáját követve az Írás igazságait az emberi
tanítások elé helyezte. Ez megkülönböztette őt a pápistáktól, akik az egyházi hagyományokat a
Biblia fölé helyezték.” - [xvi]
Miután a katolikus egyház kisajátította Patrickot a maga „szentjeként” onnantól kezdve születtek
meg a vele kapcsolatos fantáziadús legendás történetek. Az egyik legismertebb ilyen történet
szerint megbűvölte Írország összes kígyóját, a tenger vizéhez vezette őket, hogy azok mind a
vízbe vesszenek.
„Van [Patrick] életének egy ismeretlen szakasza, amely hézagot aztán a középkori [katolikus] írók
kitöltöttek a maguk gazdag fantáziája szerint, az olvasók hiszékenységére alapozva. Így írtak pl.
olyat, hogy Szt. Germain mellett tanult, hogy egy mediterrán monostorban szolgált, és végül azt,
hogy Rómába ment, ahol a pápa szentelte fel őt szolgálatra. Mindezek a kitalált történetek már
ötszáz évvel Patrick halála után keletkeztek, s egyetlen bizonyítékkal nincsenek alátámasztva...
Az általa megalapított gyülekezetek esetében soha nem hivatkozott egy idegen egyházra, pápára
vagy püspökre sem. Coroticushoz írt levelében önmagára, mint Írország püspökeként utal: ....
‘mindent, amim van, azt Istentől kaptam.’ Patrick önmagával kapcsolatos és bizonyítottan hiteles
vallomásai ellent mondanak Probus és Joscelyn leírásainak, akik ötszáz évvel a halála után
fabrikálták meg róla a történeteiket. A Szt. Germain at Tours melletti tanulása, vagy a Rómába
való útja a felszentelése érdekében mind olyan történetek, amiket a 10. és 12. század között
találtak ki. Joscelynt - aki 1130 körül egy teljes élettörténetet írt a szentről - úgy méltatják, vagy
vádolják -, mint aki az ír egyházat Rómához vezette. Az apátot nem zavartatták a tények, a
dátumok, sem az adott kor történelmi adottságai, könnyedén és készen úgy mutatta be az ír
szentet, ahogyan azt a saját korában (a 12. században) a legmegfelelőbbnek tartotta. Úgy

reprezentálta Patrickot és a korai, 5. századi ír kereszténységet, mint saját 12. századi korának a
legpontosabb modelljét. A római katolikus egyház a szentnek ezt az élettörténetét tette meg az
által egyedüli igaznak és hitelesnek nyilvánított verziójaként, és ez vált a későbbi pápai
biográfusok egyedüli forrásává, amire az anyagaikban hivatkoztak. Ennek a könyvnek a kiadása és
általános elfogadottsága után már nem volt semmi akadálya az ír keresztények, köztük Szt.
Patrick elfogadásának a katolikus körökben. Usher főpüspök a korai ír egyházzal kapcsolatban így
kérdezett: ’Ugyan, ki volt köztük olyan, akit szentté avattak Szt. Malakias [1150] előtt?’ Tehát,
még magát Szt. Patrickot sem sorolták a szentek közé mindaddig, amíg egész Írország szentesítve
[katolikus] lett.” [xvii]
Írország katolizálása után ezek a legendák és fabrikált események igencsak kézhez jöttek Róma
számára, mivel rövid úton a magáénak akarta mondani mindazt a kiváló munkát, amit Patrick
elvégzett a kereszténységért a szigetországban.

„A római katolikusok büszkén és kizárólagosan kérkedtek Szent Patrick nevével, amit a legtöbb
protestáns teljes tudatlanságban és közönyösen hagyott megtörténni.... Csakhogy Patrick nem volt
egy romanizáló. Pedig az ő életét és az egész V. századi [kelta] evangéliumi egyház történelmét
hasznukra válna alaposabban megismerni.” [xviii]

„Az egy történelmi tény, hogy a kereszténység világossága az első században érte el a szigeteket.”
[xix]
Tertullianus i.sz. 200 körül néhány egyéb nemzet felsorolása mellett a briteket is úgy említi meg,
hogy eljutott hozzájuk a hit, noha Róma számára elérhetetlenek voltak:

„Ezidőben a gµtuliak törzsei között, a mórok elkülönült területein, Gallia különböző népeinek
köreiben és a britek lakhelyein – akiket a rómaiak el nem értek, de Krisztusnak alá vetették
magukat – nos, mindezen helyeken már Krisztus neve hatalmat élvez.” [xx]
„A Gergely pápa által elküldött delegátus a kelta keresztényeket tolakodó módon szólították fel:
‘Ismerjétek el Róma püspökének a fennhatóságát.’ Ezek voltak a pápaság [képviselőinek] első
szavai az ősi brit keresztényekhez. Azok pedig szerényen csak annyit válaszoltak: ‘Csakis azt az
alárendeltséget tudjuk megadni, amivel minden kereszténynek tartozunk.’” [xxi]
„Azt azonban nem ismerjük el, hogy ezen felül engedelmeskednünk kellene annak az embernek
az akaratának, vagy követeléseinek, akit ti pápának, vagy a püspökök püspökének neveztek.” [xxii]
„A szerzetesek, akiket Nagy Gergely pápa küldött Angliába [596-ban] gyorsan szembe találták
magukat azzal a ténnyel, hogy a kelta egyház nagyon sok tekintetben eltért az övékétől.... Maga
Ágoston [aki egy benediktiánus apát volt] is több konferenciát tartott a kelta hívőkkel abból a
célból, hogy elvégezze azok római fennhatósága alávetésének a nehéz feladatát.... A kelták papjai
[szolgálói] házasodhattak, a rómaiaké nem. A kelták teljesen más bemerítkezési gyakorlatot
végeztek [teljes alámerítéssel], ellenben a rómaiakéval.... A keltáknak saját tanácstestületeik

voltak és sajátos [bibliai] törvényeket vezettek be, függetlenül Rómától. A kelták a tisztább latin
Itala [Vetus Latina, vagy ó-latin, a Septuaginta és az Újszövetség latin fordítása] bibliafordítást
használták, ellenben [a római katolikusok által használt] Vulgátával. No és a kelták a szombatot
tartották.” [xxiii]
Remélhetően, ennek a félreismert szentnek a hiteles életpályája és az általa képviselt tiszta
kereszténység messze inspirálóbb az olvasó számára, mint mindaz az alaptalan legenda, amit a
katolikus egyház produkált vele kapcsolatosan a maga érdekeinél fogva.
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