Jahósua levelezése V. Abgar királlyal -A szír, arám egyház története

A Közel-Keleten jelenleg uralkodó állapotok, különösen a hosszantartó és kegyetlen Szír háború
fényében kevesen gondolnák azt, hogy ez a térség az igaz bibliai kereszténység virágzó
központja volt a hit korai évszázadaiban. Ez időben a Judeától Örményországig terjedő, a mai
Törökország és a mai Szíria északi területeit magában foglaló felső mezopotámiai térség az
Oszroénusz birodalomként volt ismert. Az I. század első harmadában ennek az arám/örmény
birodalomnak az uralkodója az Edesszában székelő V. Abgar király volt, aki több levelet váltott a
vele kortárs Jahósuával, Izrael Felkentjével. A Messiás halálát követően a térség nagyon korán és
gyorsan evangelizálódott. Ennek folyamán a birodalom királya és vele a népesség csaknem
egésze felvette a keresztény hitet, miáltal Oszroénuszt sokan az első keresztény királyságként
tartják számon. Természetesen az igazság ennél árnyaltabb, viszont ennek a birodalomnak a
története már csak azért is fontos számunkra, mert területe az első három egyházkorszaknak
(efezusi, szmirnai, pergamoni) központja volt! Ugyancsak ebben a térségben álltak ellent a
leghosszabb ideig az aposztata római egyház befolyásának, továbbá ide vezeti vissza történelmi
gyökereit, majd folytonosságát az Isten Egyháza. Ez külön hangsúlyt igényel, mert ez az örökség
telesen független a római katolicizmustól és az abból fakadó protestantizmustól is. Az alábbi írás
több szempontból is hiánypótló, részben tisztábbá teszi a COG történelmét, de némi fényt vet az
egykoron virágzó, majd a pusztítás több hullámát elszenvedő arámi kereszténység válságos
helyzetének okaira is.
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Az arámok, és egy alig ismert kis „birodalom” története
Az arám egy több al ágból álló sémita nép, történelmük a nép bibliai pátriárkájával, Arámmal
vette kezdetét:
1Mózes 10:22-23
Geter és Mas.

22

Shem fiai: Elám, Assur, Arpaksád, Lud, és Arám.

23

Arám fiai: Uc, Hul.

Arám az egyetlen olyan sémita pátriárka, akinek ez a tömör leírás az utódait is felsorolja. Ez egy
határozott utalás arra, hogy a nép nem egy egységes nagy tömböt alkotott, mint inkább azonos
eredetű, de egymástól különálló népcsoportokat. A népek elválasztása és lakhelyeik kijelölése
után az arámok, Felső Mezopotámia egy jelentős karéját kapták meg örökrészül:
Jubileumok 9:5 És Arámnak jutott a negyedik rész, Mezopotámia minden földje a Tigris és az
Eufrátesz között, a káldoktól északra, Assúr hegyeinek határáig és 'Arara [Ararát] földje.

Ez az isteni mandátumból fakadó területi örökrész tehát Damaszkusztól az Ararátig, illetve a mai
Örményországig terjed ki, magában foglalva a jelenlegi Törökország déli és keleti, valamint
Szíria nyugati és északi területeit. Amíg pl. a káldok és az asszírok hatalmas világbirodalmakat
hoztak létre, az arámok inkább szétszóródva éltek a térségben:
„Arám négy fia közül Uz alapította meg Trachonitiszt és Damaszkuszt; ez a föld Palesztina és
Coele-Szyria (Cöle-Szíria) között fekszik. Ul [vagy Hul] alapította meg Örményországot; és
Geter a baktírokat; és Mesa [Mas] a meszaneaiak, amit ma Charax Spaisini-nek neveznek.” –
Josephus Flavius, Antiquities 1:6:4.

Tehát, a jobban ismert, és a sémi nyelvet, valamint a sémi [fehér/kaukázusi] rasszvonásaikat
megőrző nyugat-szíriai arámok mellett egy sor keletebbre telepedett népesség ered Arámtól,
amelyek már jóval inkább keveredett rasszvonásokkal bírnak és nyelvükben is egyediek. Ilyenek
pl. az örmények, a baktírok és a kurdok. Az V. században élő Chorenei Mózes örmény történész
ősi babiloni forrásokra hivatkozva jegyezte le, hogy Örményország a titánoktól [Nefilim]
származó Nimród idejében i.e. 2492-ben lett megalapítva. Coherenei részben örmény
legendákra alapozott leírása szerint a területet eredetileg egy Jáfetita nép, a Gómertől származó
haj nép lakta. A haj ősök mellett szerepet kaptak az armék, akik Josephus leírása alapján arámok
voltak, s a két nép keveredéséből jött létre az örmény nemzet. Ez a népesség hozta létre az i.e. 96 századok között az erőteljes urartu birodalmat, ami lényegében Örményország elődállama
volt. Coherenei leírásai szerint a nemzet részévé lett még a Szentföldről elűzött kánaániták egy
jelentős eleme, a gethuniánokként ismert nemzetség is. Az örmények fizikai karaktere leginkább
valóban ezt a sémita (Arám > Hul és Geter), kánaánita a keveredést tükrözi. Ez magyarázatot
adhat az örményekre oly jellemző kereskedő vérre. A rámenős, agresszíven profithajhász
örmény kereskedő képe egy olyan negatív sztereotípia, ami valljuk meg őszintén, nem teljesen
alaptalan. A források szerint a nép etnogenezisében szerepe van a moszkhosz, azaz a mushik
népnek is, ami kétséget kizáróan - a Jáfetita Mésekkel ellenben - inkább a térségben [Phrügiában
és Perzsia keleti területein] megtelepedett Arámtól származó Mas nemzetségére, a phrügök és a
baktírok ősére utal. Az ugyancsak kevert kurdok sémi eredetű vonala szintén Arám fiaihoz,
Geterhez és Mesahoz köthető. Árulkodó módon, az Aram egy nagyon népszerű férfinév úgy a
szír-arámok, mint az örmények a kurdok, valamint az Irán nyugatabbi felén élő népek köreiben.

Mivel ennek az írásnak a szempontjából az arámi, az örmény és kurd népek története a
kereszténység elterjedésével válik igazán fontossá, így inkább a történelmük ettől kezdődő
időszakaira fókuszálunk. A szóban forgó periódus pedig a Krisztus idejében fennálló Oszroénusz
birodalom történelmével veszi kezdetét.
Oszroénusz, vagy Edessza a görög illetőségű Szeleukid Birodalom részét képezte, majd annak
összeomlása után egy független állammá vált i.e. 136-ban. Az új önálló államot egy Orhay, vagyis
másképpen Oszroénusz nevet viselő, vagy pártus vagy perzsiából való [Mas-arám?] eredetű
személy alapította meg. A modern történészek szerint az államot ezután egy nabatén-arab
dinasztia uralta. Az arám és örmény hagyományok szerint maga V. Abgar egy pártus király fia,
Arshaknie Arsham fia volt és más források is azt igazolják, hogy a két uralkodóház vérségi
viszonyban volt egymással. Oszroénusz a két rivális nagyhatalom, Róma és a Pártus Birodalom
között feküdt el, ebből fakadóan a birodalom, ütköző terület volt és az uralkodói kénytelenek
voltak kimért hintapolitikát folytatni. A királyi kapcsolatokból fakadóan és a kulturális kötődés
miatt azonban jóval inkább a pártusokhoz húztak, s velük gyakran szövetkeztek. A terület
lakosságának döntő többségét az őslakos arámok és örmények tették ki. A térség az oszrohén
megnevezését is az Edessza városának arám „Orhay” neve után kaphatta. A birodalom mintegy
négyszáz esztendőn át állt fenn és huszonnyolc uralkodóját tartják számon. Az örmény
birodalomként ismert állam az i.e. 95-66 között években érte el csúcsát, területe ekkor a
Földközi-tengertől a Kaszpi-tengerig terjedt. A birodalom fővárosa és egyben a korabeli szír
[arámi] szellemi és kulturális élet központja Edessza városa volt. A pártusi királyi családdal
rokonságban álló abgaridák a Krisztus előtti 1. századtól uralkodtak Edesszában.
V. Abgar király levelezése Jahósuával, a zsidók Messiásával
V. Abgar Ukhama [a fekete] (i.e. 30-i.sz. c. 50) i.e. 4-ben kezdte meg
uralkodását, vagyis a körül, amikor a zsidó Megváltó megszületett.
Miután Jahósua megkezdte küldetését a súlyos betegségben szenvedő
V. Abgar értesült a gyógyításairól és egyéb csodatetteiről, valamint a
vele kapcsolatos eseményekről. Tudatában volt annak, hogy a
jeruzsálemi zsidók ellene fordultak és az életére törnek. Saját válságos
állapota arra késztette, hogy levelet küldjön a Messiásnak, amelyben
gyógyulást kért tőle és meghívta őt Edesszába védelmet és
biztonságot ígérve neki. A levelezést a IV. századi Caesareában élő
Eusebius (i.sz. 263-339) püspök és egyben korai egyháztörténész
jegyezte fel az egyháztörténelmi munkájában. Leírásai szerint 325-ben az edesszai királyi
levéltárban találta meg az uralkodónak, Jahósuával folytatott levelezését, amelyet lefordított és
java részüket szó szerint meg is örökített a történeti munkájában (Historia Ecclesiastica, I, XIII,).
Feljegyezte azt is, hogy a levéltárban talált adatok szerint Tamás apostol küldte el Abgarushoz
Taddeust, hogy merítse be a királyt. Az 5. században Chorenei Mózes ugyancsak hosszan kutatta

az edesszai levéltárakat és munkáiban megerősíti Eusebius leírásait, noha számos modern kutató
azt állítja, hogy ő már minden bizonnyal Eusebiustól vette át a történetet. A leveleket a kopt, a
közel-keleti, a mezopotámiai és az örmény egyházak a szent írások közé sorolják.
Abgarus I. levele az Úr Jahósuhához:
1. Abgarus, Edessza fejedelme, Jézusnak, a jó Megváltónak, aki a Jeruzsálemben jelent meg,
üdvözlet! 2. Hallottam rólad és gyógyításaidról, amelyeket minden gyógyszer és gyógynövény
nélkül viszel véghez. Mert az a hír járja, hogy a vakokat látókká teszed, a bénákat járókká,
hogy a poklosokat megtisztítod, a tisztátlan szellemeket és ördögöket kiűzöd, és
meggyógyítod azokat, akik hosszadalmas betegségekkel küzdenek, és még a halottakat is
feltámasztod. 3. Miután mindezeket a dolgokat felőled hallottam, arra következtettem, hogy
két elgondolásom közül egyiknek igaznak kell lennie: vagy te vagy az Isten, aki a mennyből
szállt alá,- vagy te, aki ezeket a dolgokat cselekszed nem lehetsz kevesebb, mint a nagy Isten
Fia! 4. Azért kereslek fel téged ezzel az írással, hogy fáradj el hozzám, és gyógyítsd meg
betegségemet! 5. Azt is hallottam, hogy a zsidók zúgolódnak és gonoszságot forralnak ellened.
Nekem azonban van egy, – igaz, hogy kicsi – de jól rendezett városom, amely mindkettőnknek
elegendő lenne. Ezért, mindenek felett legnagyobbra becsült barátom, Jahósua, gyere el
hozzám, és maradj az én városomban és országomban! Mindenki a tenyerén és szívén fog
hordozni téged! Szívem nagy sóvárgásával várlak! 6. Küldve hűséges szolgám Brachus által.
Az Úr Jahósua válasza:
1. Abgarus, boldog vagy, mert nem láttál engem és mégis hiszel. Mert íme, felőlem
megíratott, hogy azok, akik engem látnak, nem fognak hinni bennem, és azok, akik nem
látnak, hinni fognak és élni az örökkévalóságban! 2. Ami pedig azt illeti, amiért nekem írtál,
hogy hozzád menjek, - amiért itt Júdeában üldöznek – azt mondom neked: Szükséges, hogy
mindaz, amiért én e világra jöttem, ezen a helyen beteljesedjen rajtam, és hogy miután
mindezek beteljesedtek, - Ahhoz emelkedjek fel, aki elküldött engemet. 3. Légy azonban
türelmes könnyű betegségedben! Ha majd felemeltettem a mennybe, hozzád küldöm egyik
tanítványomat, hogy betegségedet meggyógyítsa, és neked, és mindazoknak, akik nálad
vannak, igazi egészségüket megadja! 4. Íratott Jakab, az Úr Jahósua egyik tanítványa által, és
Genezáreth vidékéről küldetett Brachus, a király követe által. (Eusebius, Ecclesiastical
History,100. o.).

Ebben a történetben igazán nincs semmi rendhagyó, vagy hihetetlen elem, legfeljebb közelebb
hozza hozzánk emberekhez az emberként eljött Megváltót. Aki mint ember evett, ivott, testi
szükségleteit elvégezve, beszélgetett, mi furcsaság lenne abban, hogy ha válaszlevelet írt egy
hozzáforduló embernek. Végtére is messze szállt az ő híre, a római birodalom részét képző Judea
pedig határos volt Oszroénusszal, azaz, Nagy Szíriával, vagy ismertebb nevén Nagy
Örményországgal:

Máté 4:23-24 23 Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa
evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt. 24 Híre elterjedt
egész Szíriában.

Jahósua válasza az evangéliumban is lejegyzett igazságokat tükrözött. Maga nem ment el a
királyhoz, hiszen a saját szavai szerint ő közvetlenül csak Izrael házához küldetett (Mt. 15:24).
Viszont amit a római százados esetében is tett (Mt. 8:5-10) értékelte a király hitét, áldottnak
mondta őt amiatt (vö. Jn. 6:36; 20:29) és megígérte neki azt, hogy majd tanítványai elvégzik
mindazt, amit ő maga személyesen nem tehetett meg. Az történelmi tény hogy Taddeus, a
kiküldött hetven+kettő egyike (Lk. 10:1,17) - aki egyébként nem azonos a szintén Taddeus nevű
apostollal (Mt. 10:3; Mk. 3:18) – elment Edesszába, meggyógyította Abgart és lerakta a
kereszténység alapjait a térségben, amint azt a levél tartalmát közlő Eusebius, valamint az egész
keleti egyház hagyománya is megerősít. Abgar súlyos betegsége egy jól dokumentált történelmi
tény, s hogy az események után kb. további húsz évet élt, bizonyság a gyógyítás felől, hitelt adva
a levélváltásnak is. Az alábbiakban Eusebius narratívájának összefoglalása és egy idézete
olvasható:
Jahósua a feltámadása után szavához híven utasította Taddeust, a hetven (+2) tanítványának
egyikét arra, hogy tegyen eleget Abgar király korábbi kérésének. Taddeus valóban el is ment
Edesszába, s Eusebius erről is leírást nyújt. Eszerint, megérkezésekor a király azonnal magához
hívatta Taddeust annak reményében, hogy Jahósua ígérete beteljesedik és meggyógyul. Taddeus
közölte a királlyal, hogy ha hisz Jahósua üzenetében, akkor imáira választ fog kapni. Ezen a
ponton Abgar a frissen megtérők hevével és vakbuzgóságával azt válaszolta, annyira hisz az
üzenetében, hogy kész hadseregével elpusztítani a zsidókat, amiért megölték Jahósuát, s csupán
a rómaiak bizonyos közbelépése tartja őt ebben vissza. Erre Taddeus elmagyarázta neki, hogy
mindaz, ami a Megváltóval történt az az Isten akaratából fakadt, s kezét rátéve Abgarra,
meggyógyította őt és minden hozzáforduló betegségben szenvedő lakost. Gyógyulása után Abgar
egybe hívta a város lakóit egy kora reggeli nagygyűlésre, hogy hallgassák meg Taddeust
beszámolóját a feltámadott Messiásról és az ebből fakadó örömhírről.
Abgar ennek okán [gyógyulása miatt] egybe hívta a lakosságot, hogy kora reggel hallgassák
meg Taddeus prédikációját, majd ezután elrendelte, hogy lássák őt el bőven ezüsttel és
arannyal. De [Taddeus] megtagadta ezek elfogadását, mondván: „ha feladtuk mindazt, ami a
sajátunké volt, miként fogadnánk el másoktól az övékét”? – Eusebius, Ecclesiastical History, 102.
o.

A további fejleményeket Chorenei Mózes jegyezte le részletesen, miszerint a király nem
erőszakolta rá a népre a maga által is felvett keresztény hitet, de birodalmában lerombolt
minden görög/római templomot és ledöntötte az isteneik szobrait. Chorenei lejegyezte a
másolatait néhány olyan további levélnek is, amit Abgar a megtérése után írt, s amiket szintén
az edesszai levéltárban talált meg. Az egyik ilyen levelét Tiberius császárhoz írta, amiben
Jahósuáról értekezett és kérte a császárt, hogy vegye fel a keresztény hitet. Tiberius válaszában

azt írta, hogy ő már maga is hallott Jézusról egy Pontius Pilátus által megírt levélből, sőt, a római
szentátus elé vitte azt a kérést, hogy Jahósuát vegyék fel a római istenek sorába, de a szenátus
elvetette a felvetést, mivel nem találta bizonyítottnak az illető személy istenségét. Abgar viszont
válaszában azt írta, hogy teljesen abszurdum dolog az, hogy a szenátus válogatja meg az
isteneket, mert nem az emberen áll az isteni hatalom kiutalása. Egy másik királynak írt
levelében pedig sajnálattal írja, hogy Jahósua már nem mehet el meglátogatni, de azt ajánlja,
hogy az érintett keresse meg Simon apostolt, aki éppen Perzsiában tartózkodik. Ugyan ezt
megírja a pártusok királyának is. (Cohereni Mózes, History of Armenia, 2.33; a Tiberiussal
folytatott levelezést lejegyezte Eusebius és Tertulliánus is.) A levelek másolatai Rómába is
elkerültek, ahol I. Geláz pápa 491-ben hamisnak, apokrifnek nyilvánította azokat.
Ilyen körülmények között vette kezdetét az edesszai, illetve az arámi egyház.
(vö. Eusebius, Ecclesiastical History, 1.13.). A csodák megtapasztalása után és
az evangélium hallatára a király és a város lakóinak nagy része felvette a
kiküldöttek által meghirdetett hitet. Ezután Taddeus és Bertalan, majd Tamás
apostol végig evangelizálta Nagy Örményország minden területét, s a helyi
hagyományok szerint Taddeus és Bertalan itt haltak mártírhalált. Sikeres
munkájuk hatására a térségben olyan gyors ütemben terjedt el a
kereszténység, hogy az már szinte nemzeti szintet öltött, ám ezután nagy fordulat történt.
Cohereni leírásai szerint Abgar halála után hatalmi viszály tört ki a király fia, Ananoun és
unokaöccse Sanadrough között. A nemesség nyomására mindketten visszatértek a görög
pogánysághoz. Sanadrough gyilkoltatta meg Taddeust, és Santoukhd-ot Abgar király lányát, aki
nem volt hajlandó megtagadni a kereszténységet. Taddeus Attaeus nevű tanítványát pedig
Ananoun gyilkolta meg, mert az nem készítette el neki kérésére az aranykoronát. Az ezt követő
polgárháborúban Sandadroug diadalmaskodott és megölette Abgar minden közvetlen utódját.
Abgar felesége, Helene Jeruzsálembe menekült, ő később arról vált híressé, hogy élelmiszerrel
segélyezte a szegényeket egy nagy éhínség idején. Sanadrough-ot elérte a végzet, amikor egy
vadászat alkalmával egy eltévedt nyílvessző megölte. (Chorenei, The History of Armenia, 2.3436). Oszroénusz következő keresztény királya IX. Abgar volt, aki 201-ben tért meg. Időközben a
politikai helyzet gyorsan változott, Oszroénusz 114-ben egy fél autonóm római terület volt,
majd rövid időre a pártusok uralták, s végül 214-től római provinciává tették. Oszroénusz
további történelme pedig azt bizonyítja, hogy a politikai és az igaz keresztény hit külön utakon
folyt tovább.
Eusebius leírásait megerősíti Chorenei Mózes, Procopis és az Edesszai Labubná bar Sennák
történészek lejegyzései is. Ezen források mellett van még egy igen különleges leírás, amit egy a
mai Spanyolország területéről származó Egeria nevű jómódú keresztény nő hagyott ránk. Egeria
380-ban egy hosszadalmas zarándokút alkalmával végigjárta Judeát, Egyiptomot és a Levantot és
részletesen lejegyezte a látottakat és a tapasztalatait. Amint írja, Edessában először meglátogatta
Tamás apostol sírját (a szír hagyományok és Szíriai Efrém (306-373) szír ortodox egyházatya

leírása szerint az Indiában 72-ben mártírhalált halt Tamás maradványait Edesszába vitték), majd
a város püspöke megmutatta neki Abgar király palotáját és a leveleit is. Egeria elcsodálkozott
azon, hogy a Jahósuával folytatott levelezés edesszai példánya jóval hosszabb volt annál, amit ő
ismert – feltehetően Eusebius munkájából. A levelezés teljes szír változatát a 400 körül megírt
Addai Tanai címen ismert szír dokumentum foglalja magában, aminek a kibővített tartalmát
általában nem tartják hitelesnek. Edessza történelmének fejtegetésekor egyszerűen nem lehet
kihagyni azt az elemet, hogy ide fűződik a Torinói Lepelként ismert, kegytárgy fennmaradása és
egy a város szimbólumává vált Mandylion története is. Ezt a vonalat azonban itt elvarrjuk, talán
egy külön írásban foglalkozunk majd vele.
A fenti események megítélésével kapcsolatban rendkívül óvatosnak kell lennünk, ugyanis
részben az igaz hit osztroénuszi sikere szülte meg a hangzatos, de alaptalan „keresztény nemzet”
hivatkozást. A korai időszakban gyorsan terjedt a kereszténység, voltak területek, ahol
nagyszámú hívő összpontosult, de bibliai értelemben a történelem folyamán soha nem voltak
keresztény nemzetek, vagy államok, különösképpen nem abban az értelemben, ahogyan ma a
keresztény nemzet fogalmát használják. Azt már a későbbi, maga is aposztáziába esett és
intézményesített örmény egyház hangoztatta előszeretettel, hogy: „Abgar volt az első keresztény
királya az első keresztény nemzetnek.” Bibliai értelemben nincsenek, nem is lehetnek
keresztény nemzetek, az igaz hívők a nemzetek kihívottai, választottai, akik együttesen alkotnak
egy szent szellemi nemzetet (vö. Pét. 2:9 és lásd még az Izrael és az egyház titka című írást).
Voltak azonban - s akár ma is lehetnek olyan területek -, ahol az igaz kereszténység jelentős
mértékben és erővel képviselheti magát. A kereszténység első évtizedeiben ilyen központoknak
számított pl. Alexandria, Róma és Edessza. Az első kettő már rég aposztáziába esett, amikor
Edessza még kitartott.
A történelem egyik legnagyobb rejtélyének mondható az a folyamat, ami a névleges és az igaz
kereszténység szinte párhuzamos fejlődését eredményezte. Az alábbiakban ezt a folyamatot nagy
léptekkel, vázlatszerűen elemezzük.

A korai elhajlásoktól Konstantinuson át Justiniánusig - a névleges kereszténység
evolúciója dióhéjban
A 2. évszázaddal kezdődően a római birodalomban a tömeges megtérések eredményeként egyre
nagyobb számban képviselte magát egy olyan közeg, amely csupán felszínesen és névlegesen
vette fel a keresztény megnevezést. Ez azt eredményezte, hogy a bibliai hit erősen keveredett a
pogány misztériumok tanításaival és gyakorlataival. Ennek kirívó példája a bibliai szombatról a
vasárnapra való áttérés, ami a napimádó kultuszok mélyen beivódott népszerűsége miatt
következett be. Hasonló módon ragaszkodtak a nagy pogány ünnepekhez is, amelyeket
ugyancsak keresztény mázzal befedve tettek egyházi ünnepekké. Különleges precedens volt a
húsvét ünnepének a bevezetése, ami a bibliai páskát kívánta felváltani úgy a kitűzött időpontját,

mint tartalmi üzenetét illetően is. Ez eredményezte az i.sz. 155-ben kezdődő ún. quartodeciman
hitvitákat, amikor is az apostoli egyházat képviselő Polikárp, Szmirna püspöke Rómába ment ezt
a kérdést megvitatni. A rómaiak meg kívánták győzni Polikárpot és vele a keleti egyházakat a
felől, hogy hagyjanak fel a bibliai niszán 14-i ünneppel, de nem jutottak dűlőre a kérdésben,
viszont a két fél ekkor még békével vált el egymástól. Ez az ütközőpont viszonylag jól
dokumentált. Innentől a különböző régiókban eltérő gyakorlatok kezdtek kialakulni. A keleti
egyházak szívósan kitartottak, egyebek mellett a szombattartást és a niszán 14-i páskát illetően
is:
„A legkorábbi keresztények nagyon nagy gondot fordítottak arra, hogy megtartsák a
szombatot, vagyis a hetednapi pihenőt … Az evidens, hogy a keleti egyházak, ahogy a világ
nagy része is tette, a szombatot ünnepnapként tartotta … Athanáziusz (i.sz. 297-373)
ugyancsak megemlíti, hogy ők [a keleti egyházak] szombatonként tartották a gyülekezést, és
nem azért, mert a zsidók megfertőzték őket, hanem mert Jézust, a szombat Urát imádták. Ezt
Epiphanius is lejegyezte." - Antiquities of the Christian Church, Vol. II, Bk.xx, 3. fej. 1., rész 66.
1136,1137

Socrates Scholasticus (i.sz. 379-450) lejegyzéséből tudjuk, hogy a kereszténység korai
időszakában (Nicea előtt) a regionális egyházak két nagyobb kivétellel még a bibliai szombatot
tartották meg pihenőnapként:
“Habár világszerte csaknem minden gyülekezet a szombat szent misztériumát ünnepli meg
hetente [értsd: a szombatot tartja meg], de az alexandriai és római keresztények valami ősi
hagyományra [a Mithrász kultuszra] hagyatkozva megtagadják ezt.” - Ecclesiastical History,
Socrates, Bk 5, 22. fej, 289. o.

A szóban forgó régiókból származó szerzők írásai alátámasztják Socrates megállapítását, s a két
kivétel minden leírás szerint ugyan az: Róma és Alexandria. Róma - a Nap szerelmese - igen
korán eltért az egyetemes keresztény tanoktól és emiatt gyakran negatív példaként volt
megemlítve a más régiókban élő korai keresztények által:
„De a Rómában élők nem minden esetben tartják meg a kezdettől fogva ránk hagyott
dolgokat, és hiábavalóan kérkednek az apostoli hatalommal; … és maguk között sok mindent
eltérően tesznek, mást, mint amiket Jeruzsálemben tartanak, csak úgy, ahogyan számos más
provinciában is előfordulnak bizonyos különbségek … De az olyan hagyományok elvetését
illetően, amelyek ellenkeznek az igazsággal, nos, ki olyan ostoba, hogy inkább a
hagyományát részesíti előnyben, mintsem az igazságot … És magad vagy erre példa,
Africanus, hiszen miután megismerted az igazságot, felhagytál a szokásból fakadó hibákkal. Mi
tehát az igazságot tesszük gyakorlatunkká, ellenállva a rómaiak [elhajlott] szokásainak, az igaz
szokásokból fakadóan a kezdettől fogva megtartva azt, amit Krisztus és apostolai hagytak
ránk.” - Cyprian, Epistle LXXIV, §§ 6, 19

Justin Mártírnak az i.sz. 150 körüli munkái szintén azt tanúsítják, hogy a római keresztények
már az ő idejében is inkább a vasárnapot ünnepelték (lásd itt). A két féle kereszténység nem
férhetett meg egymással hosszútávon, valaminek történni kellett, az egyik fél javára, s a másik
rovására.
Konstantinus császár uralkodásának idején (306-337) drasztikus módon
formálódott meg a nyugati kereszténység arculata. A császár álma egy
egységes nagy birodalom létrehozása volt, s úgy tartotta, hogy ezt az
ügyet egy katolikus, vagyis egy univerzális egyház létrehozása segítené
elő a leghatékonyabb módon. Az egységes vallási meggyőződés ugyanis
szellemi habarcsa lenne a hatalmas, multikulturális birodalmának és a
rohamosan növekvő kereszténységet látta erre a legalkalmasabb
eszköznek. Noha Konstantinus „kereszténnyé való megtérése” 312-ben
történt meg, valójában csak huszonöt évvel később keresztelkedett meg
a halálos ágyán és köztudottan mindvégig a napimádó Mithrász-kultusz híve maradt. E negyed
évszázad alatt nyugodt lelkiismerettel meggyilkoltatta feleségét és az idősebb fiát. Mi több, a
saját maga és a „legyőzhetetlen nap” képmásával ékesített pénzérméket adott ki, amelyek felirata
Invictus Constantinus, az ábrázolás szándékolt üzenete pedig az, hogy a legyőzhetetlen Nap
legyőzhetetlenné teszi Konstantinust. Mindez több mint ékes bizonyítéka annak, hogy sem a
megtérése, sem pedig a kereszténysége nem volt őszinte, vagy valós. A regionális megosztottság
azonban útjában állt a tervének, s emiatt egyetemesíteni kívánta a keresztény világot. Az a
kereszténység, amit Konstantinus felkarolt, az már eleve nagyon messze állt az eredeti apostoli
egyház hitétől és gyakorlataitól, ami megfelelt Konstantinusnak. A császár gyűlölte a zsidókat és
azokat a keresztény frakciókat, amelyek „zsidózó szokásokat” gyakoroltak (szombattartás,
ünnepek, stb.), s ehhez elégséges a nevéhez fűződő Konstantini Hitvallást elolvasni. A meg nem
keresztelkedett császár hozta össze és elnökölte az i.sz. 325-ben megtartott hírhedtté vált első
nikaiai zsinatot. Végső soron ez eredményezte a nagy hamis egyház megszületését. Ezen a nagy
„ökomenikus” tanácson határozták meg és vetették el az „egyetemes” kereszténység doktrinális
ortodoxiáját! Ezen a ponton lehetőség nyílt arra, hogy eretneknek minősítsenek minden olyan
gyülekezetet, ami nem felelt meg a zsinaton hozott döntéseknek. A zsinat ekkor határozott a
legfőbb egyházi ünnepnek, a húsvétnak az időpontjáról, ami ekkor a tavaszi nap-éj egyenlőséget
követő első telihold utáni első vasárnapra lett téve – függetlenítve az ünnepet a bibliai peszahtól és annak bibliai időzítésétől. Az arianizmus elítélésével szabad út nyílt a szentháromság
tanának beágyazásához. Konstantinus fanatikus napimádata beágyazta a vasárnaptartást és
lezárta ezt a vitát is. Bár a zsinat célja az egész keresztény világ egyetemesítése volt, de valójában
végleg elhatárolódott egymástól a névleges és valós bibliai kereszténység. Konstantinus császár
személyes meggyőződése és érdeke által nagyban hozzájárult a rossz döntések beágyazásához:
Méltatlan dolognak tűnt az, hogy ezt a legszentebb ünnepet [Easter/húsvét] a zsidók
gyakorlatai szerint gyakoroljuk, akik hitetlenül mocskolták be kezüket egy hatalmas bűnnel, s

akiket ezáltal megérdemelten sújtja a lélek vaksága.... – Eusebius, Life of Constantine, 3, 18-19,
Nicene and Post-Nicente Fathers, 1 Köt. 524-525 o.).

Konstantinus a zsidók hitetlenségére hivatkozva tiltotta be a bibliai
rendtartást, ahelyett, hogy igaz szellemi izraelitaként példásan
megmutatta volna a zsidóknak azt a helyes, követendő utat, ami
vetélkedést szított volna bennük az igazság iránt (vö. Róm. 11:14).
Így lett a római birodalomban a vasárnap, a Napjának megünneplése
hivatalosítva és a bibliai ünnepek tartása a megvetett és üldözendő
„judaizálók” jelképe. Innentől aztán gyorsan pörögtek az események.
A 364-ben lezajlott regionális laodíceai zsinatot követően végleg
érvényesültek a konstantini hitvallásban foglaltak, határozottan
törvényen kívül lett helyezve a szombattartás és a névleges kereszténység alapot biztosított az
igazak üldöztetésének:
A keresztények ne judaizáljanak azáltal, hogy megpihennek a szombatnapon, hanem
dolgozniuk kell, [a szombat helyett] inkább tiszteljék az Úr napját [a Nap napját]; és ha tehetik
akkor keresztényként pihenjenek [vasárnap]. Ha pedig bárkiket judaizáláson érnek, legyen
azok kiátkozva Krisztusból. - A laodíceai zsinat 29. kánonja.

A keleti egyházakat sem kerülte el az aposztázia. Az idők teltével a
szírek és örmények által lakta térségben is változni kezdett a
kereszténység arculata, de az igazán nagy fordulatot „Világosító”
Szent Gergely” (257-331) hozta el. Gergely a Konstantin császár által
képviselt kereszténység terjesztője volt, ami 410-ben hivatalosan a
keleti szír rítusú ortodoxiává lett. Ebbe bele tartozott Oszroénusz
Örményország és Perzsia is. Gergely miután 301-ben megtérítette
Tiridates örmény királyt annak következményekét lett az ország
nemzeti vallásává a római mintájú kereszténység helyi változata. A
korai szír egyház maradéka ellen állt Rómának, azzal érvelve, hogy
ők a Taddeus és Bertalan által megalapított apostoli egyház követői. Mindent figyelembe véve az
igaz egyház szempontjából ez a periódus jóval inkább az elhomályosodás időszaka volt. A szír
ortodoxia központja ugyancsak Edessza volt, s az érintett szír, örmény, asszír, káld, perzsa és
indiai keresztények körében továbbra is az arám maradt a liturgikus nyelv. Noha a keleti
ortodox egyházak később 423-ban önállósították magukat a római egyháztól, a tanaik és rítusaik
már inkább a római, bizánci kereszténység tanait tükrözték, noha a krisztológiai viták még bő
kétszáz éven át folytak (az eredeti, apostoli szír egyház háromság tagadó volt, s ennek nyomai
hosszan megmaradtak a térségben). A második konstantinápolyi zsinaton (381) véglegesen
formát öltött a szentháromság tana, 382-ben pedig Theodosius császár kötelezővé tette a
görög/római kereszténységet a birodalmában. Nem mellékesen, a Khalkedóni zsinat megosztotta
az addig egységes szír/örmény kereszténységet is, ami két irányzatra szakadt: az Antióchiai

Keleti-Ortodox és a Szír Ortodox egyházakra. Justiniánus a Antióchiai Ortodox egyházat
támogatta, a szír egyházakat pedig üldözte.
A római birodalmat helyreállító Justinianus alatt a bizánci birodalomban elválaszthatatlanul
egybeforrt az állami és vallási hatalom. Justiniánus deklarációja szerint: „Isten az ember iránti

szeretetéből fakadóan két nagy ajándékot garantált a magasságból: a papságot és a császári
méltóságot.” A keresztény birodalmat a mennyei államigazgatás földi vetületének tartották, s így
nem volt helye a felekezeti megosztottságnak, ezért az általa 538-ban kiadott Római Törvénykód
szigorú rendeleteket foglalt magában az eretnekeket illetően. Mindazok, akik nem fogadták el a
négy egyetemes zsinat, különösen a Khalkedóni zsinat (451) határozatait, azok eretneknek
minősültek, az eretnekséget pedig akár halállal is büntethették. A dekrétum biztosította azt,
hogy az állami fegyveres erők közvetlen bevetése által üldözhessék és pusztíthassák, az általuk
eretneknek minősített keresztény csoportokat. A dekrétum szigorúan korlátozta a lelkiismereti
szabadságot. „Még az alapvető állampolgári jogok is csupán az ortodoxia [katolicizmus] híveit

illették meg. Egy hitetlen még birtokot sem örökölhetett és nem vádolhatott meg a törvényszék
előtt egy ortodox hívőt. Máglyahalállal büntették azokat, akik manicheusoknak [a paulíciánusok
elődei] vallották magukat.” (Thomas Fitzgerald, Justinian the Great, 110. o.) Az állam és az
egyház összefonódása maradandó jegye volt minden későbbi, a római mintát követő birodalmi
formációnak is. A Szentírás ezt a birodalmat nevezi a fenevadnak, a vallási komponensét pedig a
nagy paráznának. Kitárttá vált egy nagyon tágas kapu és megnyílt egy széles, több sávos út, ami a
romlásba visz (Mt. 7:13). Amíg a korai időkben életveszélyes volt kereszténnyé lenni, innentől
életveszélyessé vált nem a névleges, a fősodratú kereszténység részévé lenni.

Az igaz egyház
A Messiás egy kis nyájacskaként utalt követői testületére (Luk. 12:32), amely nyájat a Jelenések
könyve egy tiszta, üldözött, de Isten által oltalmazott asszonyhoz hasonlítja (Jel. 12:13-16) és
rámutat annak meghatározó, beazonosító jellemzőire: „Ők a szentek, akik béketűrően

megtartják az Isten parancsolatait, hűek maradnak Jahósua a Messiás bizonyságtételéhez és
megőrzik Jahósua hitét.” (Jel. 12:17; 14:12). A kevesek, akik a szűk kapun mennek be, s az
élethez vezető keskeny úton járnak (Mt. 3:14). Üldözöttek, de maguk sosem üldözők. A
Jelenések könyve bemutatja a szentek ellenfelét és legfőbb üldözőjét is, ugyancsak egy asszony
képében. Ez az asszony egy ékesen öltöztetett parázna, aki paráználkodik a föld királyaival és
részeg a szentek vérétől (Jel. 17). Ez a hatalmas, befolyásos hamis egyház bárányként
mutatkozik, de úgy beszél, mint a sárkány (Jel. 13:11) és akként is tesz, mert a világi hatalmakat
felhasználva üldözi a szentek kis nyáját - ami pedig minden üldöztetés ellenére megőrzi a
fentebbi jellemzőit. A nagy parázna beazonosítása nem gond, egy a Bibliát jól ismerő és magával
szemben őszinte ember elméjében. Sokak számára azonban rejtély, hogy hol volt az a bizonyos
kis nyáj, vagyis az igaz egyház a történelem folyamán. Nos, a választ talán nem is olyan nehéz

megadni, hiszen amennyiben a nagy parázna be van azonosítva, onnantól csak azt kell követni,
hogy kiket üldözött az a rendszer a középkoron át tartó véres ámokfutása folyamán.
Az Isten igaz gyülekezeteinek egyházkorszakokra felosztott történelme bár nem követhetetlen,
de ingoványos talaj. A nagy parázna színrelépésével minden további egyházkorszak igaz
gyülekezete eretneknek lett minősítve, s ebből fakadóan üldöztetéseket kellett elszenvednie.
Mivel a „hivatalos” történetük, tanításaik és gyakorlataik a halálos ellenség, a nagy parázna által
lettek lejegyezve az így megformált kép rendkívül negatív és csaknem minden esetben hamis. Ez
annyira igaz, hogy még a különböző korszakok vallási mozgalmaihoz kötődő megnevezéseiket is
az őket üldöző világegyház ruházta rájuk. Tovább bonyolítja a helyzetet az a tény, hogy ezek a
különböző mozgalmi megnevezések egyszerre feddhették az igazak gyülekezeteit, és olyanokat
is, akik nem tartoztak hozzájuk. Vegyük pl. a pauliciánusok esetét. Ezt a megnevezést használták
olyanokra, akik megfeleltek az igaz egyház fentebb megadott „ismérveinek”, de gyakran
olyanokra is, akik viszont egyáltalán nem. Ily módon könnyebbé vált az igazakat eretnekséggel
vádolni, a kutatók számára azonban ködösebbé vált az igazak korrekt beazonosíthatósága.
Ennek az írásnak nem célja az Isten egyháza történelmének részletes bemutatása, de a témakör
megkíván legalább egy tömör ismertetést. A szír/arám és örmény kereszténység néhány
évszázad elteltével csaknem egészében behódolt a trinitarista római-görög aposztáziának. Ugyan
akkor itt, az Oszroénusz birodalom hegyes területein vészelte át az üldöztetéseket az igaz egyház
első három egyházkorszaka, az efezusi, a szmirnai és pergamoni is! A pergamoni korszakban az
ellenfeleik nevezték el pauliciánusoknak ezt a behódolni nem kívánó gyülekezetet, akiket a
„zsidózók” és a quartodecimiánusok utódaiként említettek.

A paulíciánusok
A pergamoni egyházkorszak, illetve a pauliciánusok története egy különálló és átfogó írást
igényel, de legalább egy tömör összefoglaló erejéig ezen írásban is feltétlenül ki kell térni rá.
Kezdjük az egyházkorszakokkal, jelesül is az első hárommal:
Az efezusi korszak, a viszonylag rövid ideig tartó apostoli egyház időszaka volt, ezt még maguk
az apostolok és az ő közvetlen tanítványaik vezették az i.sz. 31 és 135 közötti időkben.
A szmirnai korszak 135-450 között funkcionált, s olyan vezetőket mondhatott magának, mint
Papias, Polikárp, Melito és Polykrates.
A pergamoni korszak már a nagy parázna létrejötte után funkcionált 450 és 1050 között, s így ez
a hosszabban tartó periódus már egy üldözésekkel teli időszak volt. Ez időben az egyházat az ún.
paulíciánusok és a kelta egyházak képviselték leginkább, akiknek itt be is mutatjuk a tömör
történetét.

Az Örményország és Kelet Anatólia területén összpontosult paulicianizmus virágkora 650 és 872
között volt, amikor széleskörű politikai és katonai befolyásuk volt a térségben. Az üldözőik által
használt pauliciánus megnevezést a sokkal korábban élő és hasonló „eretnek tanokat” képviselő
Samosatai Pál (200-275) Antióchia püspöke után ruházták rájuk. Jellegzetes tanításaik a
háromság tagadó adoptionizmus volt [eszerint Krisztus a bemerítkezésével nyert isteni fiúságot],
hajthatatlan quartodecimiánusok voltak, ragaszkodtak a törvényhez és a szombattartáshoz. A
mozgalom történelmével foglalkozó szakírók egybehangzó véleménye ekként tömöríthető: „a
pauliciánusok egy korai, tisztább kereszténység túlélői, illetve képviselői voltak.” A katolikus
történészek lejegyzései szerint éppen a paulicánusok voltak az elsők, akik a Római Katolikus
Egyházat a nagy paráznával, illetve az antikrisztusi szellemiséggel azonosították. Ebben közre
játszhatott az is, hogy 382-ben Pergamonból, „Sátán székhelyéről” hivatalosan Rómába került a
Pontifex Maximus titulus.
A pauliciánus mozgalom természetesen több fázison is keresztül ment és több szempontból is
megosztott volt. A hiteles információk hiányában szinte lehetetlen lenne megállapítani azt, hogy
milyen arányban voltak köztük az igaz egyház tagjai, s milyen arányban a csak névlegesek. Az
ismérvek azonban ezúton is segítségünkre vannak. A pauliciánus mozgalom a 9. században új,
ezúttal politikai erőre kapott, amikor is egy önálló államot alkottak, aminek Tephrike volt a jól
megerősített központja. Árulkodó jelenség, hogy ekkoriban már a pauliciánusok fegyveresen
álltak ellent az üldözőiknek, ami csak két dolgot jelenthet: elhagyták az eredeti szellemiséget és
sok tekintetben megalkudtak (a pergamoni egyház egy negatívuma). A folyamat némileg
érthető, a 7. századdal kezdődően a bizánci császárok állandó jelleggel és nagyon hevesen
üldözték őket. 668 és 698 között III. Konstantinus és II. Justinius két nagymérető hadjáratot
indított a mozgalom elfojtásának céljából. A mozgalom akkori vezetőjét, Konstantinus Silvanust
halálra kövezték, utódját, Simeont (Titust) pedig máglyán égették el. A bizánci császárnő és
fiának, III. Mihálynak a régense 843-ban egy az egész birodalomra kiterjedő pogromot indított a
pauliciáusok ellen, aminek 100.000 halálos áldozata volt, s több ezren pedig a meliténei arab
muszlim emirátusba menekültek. A 8 és a 10. századi idők között a bizánci császárok gyakorlata
volt az, hogy teljes pauliciánus kolóniákat deportáltak a thrákiai Filippopoliszba abból a célból,
hogy ott ütközőként szolgáljanak Bizánc és a Bolgár Birodalom között. Ioannes I. Tzimiskes
császár 970-ben 200.000 örményországi pauliciánust telepített át a thrákiai Filippopoliszba mai
néven Plovdiv) és környékére, ahol a pavlikiani, vagyis paulikánus néven ismerték őket. A
betelepültek tükrözték az örményországi kései pauliciánusok vegyes összetételét, voltak, akik a
bizánci birodalom határait védték, mások pedig nem fogtak fegyvert és kitartottak a korai
jellemzőik mellett. Ez utóbbi elem tanításai gyorsan elterjedtek a balkáni nemzetek között, ahol
a 10. században már bogumiloknak nevezték az új erőre kapott mozgalom tagjait. A tanításaik
tovább terjedtek észak-nyugati irányba, ahol megjelentek a valdensek és a katharok, akik már a
tiratírai korszakot képviselték. Viszont a Filippopoliszban és környékének 14 falvában élő,
valamint a havasalföldi területeken megtelepedett pauliciánus kolóniák gyorsan hígultak, s
utódaik 1650-ben véglegesen áttértek a katolicizmusra.

A szír és örményországi pauliciánusok ereje az iszlám térnyerése is megtörte, 638-ban az iszlám
hadak elfoglalták Edesszát, noha 1031-ben Bizáncnak sikerült egy rövid időre visszavenni a
területet. 1098-1144 között keresztes megyék formálódtak a térségben, élükön az edesszai
államocskával [Comitatus Edessanus]. A törökök 1146-ban visszafoglalták, később pedig az
oszmán birodalomhoz csatolták. Az utolsó szír keresztények 1924-ben hagyták el a várost, és
Aleppóban hoztak létre egy nagyobb szír városnegyedet.
Bizánc szempontjából egyaránt eretnekek voltak a fegyvert nem fogó és a fegyveres harcot
felvállalók is. Tagadhatatlan tény, hogy voltak az igaz hitet képviselő pauliciánusok közül is
olyanok, akik felvállalták a háborúskodást, s ez az egyetlen olyan egyházkorszak, amelynek
legalábbis bizonyos elemei fegyvert fogtak és részt vettek a harcokban, elvetve a Messiás
figyelmeztetését, hogy „aki kardot fog, az kard által vész el.” (Mt. 26:52). Ez a rossz döntés
bizonyára kapcsolatban áll azzal a ténnyel, hogy az arám és örmény kereszténység a
későbbiekben elképesztően sokat szenvedett a hódítók és üldözőik kardjaitól. Nem mellékesen
az 1915-ben végbemenő szír és örmény holokauszt arám megnevezése a „szeyfo”, aminek
jelentése „kard”.

A Peshitta
A keleti, vagy szír/arám kereszténység a saját
bibliafordítása, a mappaqtâ psîttâ, aminek jelentése: az
egyszerű, vagy általános verzió, átvitt értelemben az
egyenes [beszéd] szír nyelvű, szír betűkkel megírt
verziója. Közismertebb neve a Peshitta, a második
legrégebbi vernakuláris szöveg a Szeptuaginta után,
keletkezését az 1. és 2. századokra teszik. A korai arám
fordítást edesszai keresztények készítették el, olyan
pre-maszoretikus héber szövegek alapján, amelyek időközben elvesztek. A későbbiek folyamán
némi átdolgozáson ment át a görög szövegek figyelembevételével. Az újszövetségi része annak
eredeti arám szövegein alapul, bár János 2. és 3. leveleit, valamint Júdás levelét és a Jelenéseket a
görög szövegekből fordították át, ahogy a Szeptuagintában található apokrif iratokat is.
Az arám nyelv keleti, a görögök által syriac-nak nevezett dialektusa Edessza környékén alakult
ki, s ez később maga is több dialektusra bomlott. A syriac megnevezést csak a nyugatiak
használják, az arámok Lishama Aramaya nyelvére utalóan. A Peshitta a 4 században terjedt el
igazán a keleti egyházakban, ahol a különböző keresztény irányzatok mindegyikének ez lett a
hivatalos Szentírása. Ez a verzió volt a messze legnagyobb hatással az örmény, grúz, arab és a
perzsa bibliafordításokra is. A Kínában található híres 8. századi Nestoriánus táblák remek
bizonyságul szolgálnak arra, hogy ezt a verziót a Földközi tenger keleti partvidékétől Kínáig
ismerték és használták. Josephus leírásai megerősítik, hogy az arám egy közvetítő nyelv volt az

Eufráteszen túli területeken, amit használtak a pártusok, a mezopotámiak, az arabok (Zsidók
Háborúja, Előszó, 1, 1:3; 2, 1:6). Eusebius és Hegesippus munkáikban idéztek a héber és szír
evangéliumokból, bizonyítva, hogy ezek a szövegek már léteztek 160-180 körül. Az arám
Újszövetség egy határozott előnyének tartják, hogy megőrizte az eredeti idiómákat és nyelvhez
kötődő szójátékokat, amelyek a görög fordításban elvesznek.
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