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I. Az őskeresztények. 

1. Az őskeresztény gyülekezeti élet. 

Jézus követőit keresztényeknek nevezzük. Ez n szó 
a KriBztiánusz szóból szá.rmazott, ami magyarul azt je
lenti, hogy kri sztusi. Igy nevezték már az őskorban Jé 
zus köyetőit. 

A keresztényeket nz a tudat, hogy ők mindnyájan 
Jézust tartják Mesteriiknl'k, akinek 'életét megvalósítani 
akarják, gyüll'kezetbe tömörítelte össze. Egy tesületet 
alkottak, mert egy yolt a hitük, egy a fegyelmiik és egy 
11 reménységiik. Már az apostolok cselekedeteit'ől szóló 
bibliai könyvben szép leírásá.t találjuk annak, hogy mi
lyen \'olt egy ilyen keresztény gyülekezeti élet "Mind
nyájan pedig, akik hh'ének, egyiit.t yalának és mindeniik 
köz yala. És minden nap egyakarattal kitart.va a. temp
lomban és nwgtörw' házankint a kenyeret, részesednek 
ya la eledelben örömmel és tiszta sZÍ\'vel, dicsérve az 
Istent és az egész nép előtt kedvességet taláh·a." (Csel. 
2. 41 '17.) 

Későbbi írások szerint pedig összegyültek és imád
koztak. Imádkoztak a császá rért és szolgájért, az állam 
békéjéért s n v ilág végének elhalnsztústiél't. A szent 
iratokat tükörként lelkük elébe 1í.llították. A szent igék
kel táplálták hitüket, élesztették reménységiiket, erösítet
ték bizalmukat. A gyülekezetet az öregek vezették, akik 
hitiik komolyságá ról s jellemük szihll'dságáról jó bizon~-
ságot szolg·állatlak. A közös pénztárba a bét bizonyos 
napján mindenki, akinek tehctséo-ében állott bizonvos 
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a.dományt vitt. Dc adakozásra senkit scm kényszerítet
tek. Az így begyült vagyont a szűkölködők segítésére, az 
árvák g)'clmoHtására s az öregek támogatására használ
ták fel. A szeretetnek e szép munkájáért mondogattá k 
mások : "Látjátok, mennyire szeretik egylhásU Mindenik 
meghalni is kész a másikért. H Közös vacsol'áikat ágápé
nak nevezték, ami szeretetet jelent. Mielött asztalhoz 
ültek volna, imádkoztak. Az étkezés nél tartózkodtak 
minden tobzódá ~tól és kicsapongástól, mert érezték, hogy 
Isten jelen van közötnik, hallja beszédeiket s látja cse
lekedeteiket. Miután kezet mostak és gyertyákat gyújtot
tak, aki tehetséget érzett magában, szentírást magyará
zott s úgy dicsérték az Istent. A lakomát imádsággal 
végezték. 

A gyülekezetek -vezetésére választott öregeket pres
bitereknek nevezték. A presbiterek mellé segédeket vá
lasztottak, akiket diákonusoknak hívtak. Ezeknek fököte· 
lességük volt az alamizsna gyűjtés 8 annak a szegények 
közölt való kiosztása. A nőket is igyekeztek bevonni a 
gyülekezeti munkába, akiket a betegek ápolásával és. 
gondoz,ísával bíztak meg s diákonisszáknak neveztek. 
Lassankint a presbiterek közül egyesek tudományuk és 
szónoki tehetségük által kiváltak. Ezek kerültek a gyüle
kezetek élére. Abibliát inkáhh ők magyarázták. A jó, 
rendre ők ügyeltek. Ezeket nevezték episzkopusznak, ami 
magyarul felügyelőt jelent. Ebből fejlődött ki idővel a 
püspöki méltóság. 

Az öskeresztényeknek nem volt külön nyel vük és ha 
zájuk. Nem beszélteJ,<: idegen nyelvet. A görögök, zsidók 
és barbárok között egyaránt laktak s életmódjuk a helyi 
szokásokhoz alkalmazkodott. Csak hitük, szeretetiik és 
• • 

es. rcménységlik különböztette meg a többi emberektő l. 
Bal' az egy helyen lakók klilön gyülekezetet alakítottak , 
amelyet egyházközségnek vagy eklézsiának neveztek, 
de azért ezek a szétszórtan élö egyházközségek egy nagy 

• 
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cO'dl<:Íznt nIkol'tnk. "Ebben hitték meg'vnlós ith a.tni a Jézus 
"fiill hirdeteH Tsten ors"ígát, mely nem földi hatalomra 
Wl'e ksz ik, IUl nclll ét szeretet, béke és testvél'iség ural
kod ik henne. Mindenkit szerettek és segítettek, csak 
a rOSsza b t és bíínösöket z,írták ki keblükből. Arpint 
rnc"J'eo-)'ezték rólul" ,.Testben élnek, cic nem test szerint. 

~ b . 

A fiild ön élnek, ci c polgá rjoguk va n a mennyben. Enge
,klmeskednPk a türvénynek, de viselkedésük a törvény 
fö ll' emeli üket." 

2. Az iiskCl'esztények élete az üldözések alatt. 
• 

Az ős kereszténye k tiszta , erényes és erkülcsös életet 
éltel" Nem bántottak senkit. Szerettek mindenkit. A ha
tn lomnnk engede lmeskedtek . Szorgall\luk és munbís éle
hik ,í ltnl jiwára voltak nz országnak, amelyben laktak s 
a római bi roda lomna k, melybez tartoztak. J ézust tartot
ták állandóan szemeik el őtt s azokat az igazságokat igye
kezt ek Ill egvalósítaui , amelyeket Mesteriiktöl tanultak. 
Mégsem élbettek' békében és nyugodtan. Hosszas időn 

. kel'e~ztül állandó iildézésnck voltak kitéve a zsidók és a 
róma iak részé ről. 

Már il zsidók bazug níga lmakat találtak ki n keresz
t6n,'ok ell en . Azt áll ították hoo'y embervér]'el keresztel-, _ b _ 

kednek és emberhúst esznek, Az ilyen nígalmak gyorsan 
ter'jedtek a. n ép között. s aUllak képzelete még úja bbakka I 
tO,ldotta meg. Az bántotta öket, lIogy JézusI' , uz egyszeríí 
n"z>Íreti ácm10ster fiát, miért ismerték el il ker esztények 
~[essüísnnlc A riÍgalmnk kitnlásában előljártak n. fn ri
zeusok és írástuclók, ak ik Jézust keresztfá ra juttatták 8 

az ellene táplált gyii1ölctet átvitték' követőire. A zsi
elók haragjától sokat szenvedtek m,ír az e l ső tanítvá
nyok, sőt ennek esett áldozatul az idős és ifj. Jakab 
apostol és Tstván diákonus, akit J eruzs.í lem mellett 
megköveztek. 

Sokkal kegyetl enebb és tartósa bb yolt a keresztények 

-
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iildözése a róma'ink részéről. Ut a n.lgalmak kitalásában 
r lő lj lü·tak a pogány papok, a U~llványokat készítő ötvö
sök. il vHriízslók és jósok . Ezek izgatá sára, ha a Tiber- . 
folyó kiöntött, VHgy " Nilus nem öntött ki, ha földren
gés vagy rl:1gály pusztított: mÜldczért a keresztényeket 
hibázta1üík; mert az ők báJwínyisteneiket nem imád
ták . Ezért istentagadóknak nevezték. Ennél még na
gyobb hibának tulajdonították azt, ho~\")' a császárok 
szobra előtt nem borultak le s azoknak aldoza.tot bemu
tatni ncm nkm·tak. Ezért rájuk fogták, hogy ők a csá
sziÍroknak ellenségei s az ,íllam rendjét fel akm-ják 
forgatni. Estvéli istentisztel eteiken összeesküvést szer
veznek a cs(ÍSÚl l' és az áHmn biztonsága ellen. Azért, 
mint árlllóknt és felségsértőket vádolták be ezeket a 
lllunkás, békés és egyik a másilwt segítő embereket. 

Az iÍrll l,ísnak szomorú következményei lettek a ke
resztényekre nézve. Ha szép szóval nem sikerült, a. leg
rette.lltőbb kinzásokk<ll kényszerítették, hogy vallásos 
hitük ellenére is a cs,iszárok szobra előtt lehOl·uljanak. 
Akiket pedig a kinzások nem tudtak megtörni, azokat a 
legvá1ogatottah halál-nemekkel végezték ki . Yagy vízbe 
fojtottáj;, vagy máglyára hurcolták , vngy keresztre fe· 
szítették. Sőt arra is sok példa van, hogya cirkuszok
ban kiéheztetett vadállatoknak dobt,ik oda martalékul. 
Ezek a kegyetlenkedések kiilönösen Néró császár idejé
ben düböngtek. Allítólag ő maga. felgyújtotta Hóma vá
rosának egy részét s hogy ezért a nép cliihétől megszaba
du ljon , a l<cresztényekre fogta e gonosz tettet. A l;e
I"cszténY0k0t törnCg'cscn összefogclostutta. Egy l'észii kct 
vadállati bőrökbe varratva, vérebekkel tépette szét. 
A többit szurokkalleöntve, meggyújtotta s így vihigí
t~tta. ki n cse:lsz.:lri kertet egy népilnnepély ulkalmi;lvHI. 
Evvel aztán s ikerült a nép dühét lecsillapítani és bosz-. 
sz (, szomját kielégíteni Ezek llz iildözések kisebb-na
gyobb megszakítással mintegy 300 évig tartottak. 
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De, bármilyen válogatott eszközökkel is kínozták 
J ézus követőit, ők azért meg nem hátráltak s Mesterii
ket meg ncm tagadtálc Voltak ugyan 'olyanok is, akik 
azért csatlakozÜlk a l<el'csztényekhez, mert tőlük anyagi 
segítségct r cmél tek . Ezek, ha kedvezőtlen szelek fújtak, 
nzonnal elhagyták őket. De, akik meggyőződésük sze
rint hittek Jézusban, azokat semmiféle bánásmód meg
híntorítani nem tudta. Ezek azt tartották, hogy "inkább 
kell I stennek engedelmeskedni, mint az embereknek." 
Többre becsülték a lelket a testnél. Semmiféle megpró
IJlíltatásban sem féltek azoktól, "akik csak a testet ölhe
tik meg, dc a lelket meg nem ölhetik." K észek voltak 
inkább meghalni, minthogy hitüket megtagadják. Igy 
kelet keztek a keresztény vértanuk , akiket görögösen 
mártiroknak neveiii nl,- Boldogan szenved tek és haltak 
meg hitiikért abban II tudatban, hogy testük elvesztése 
,min megnyerték lel k ii k ü'dvösségét. l gl1ác antiochiai 
püspök pl. mikor a rómaiak meg akarták menteni a 
vértanus,ígtól, ezeket írta neki l" "Nagyobb jót tesztek 
velem, lm engeditek, hogy feláldoztassam I stennek, hi
szen az oltáJ' készen áll már. Isten szántóföldjének ka
l{, sza vagyok, melyet vadállatok fogai fognak megöröI
ni, hogy rsten tiszta kenyerének találta ssam." Polihl1'
puszt, az öreg smimai püspököt, midőn éppen a cirkusz 
vncWlat"i elébe hurcolták, föl szólította a római prokon
zul , hogy átl<üzza Illeg a Kri sztust s akkor szabadon bo
csátj". Az ősz püspök így felelt: "NY01cvanhat éve, szol
g" lok neki s ő semmi fájdalmat se okozott nekom. Hogy 
gyalázza rn királyoma t, aki megmentett!?" Nőket sem 
kiméltek s azok is éppen annyira hívek maradta), J é
zushoz, mint II férf iak. Tgy Galliában a szelid lelkíí 
mam/inát megostoroz!ák, ízzó rácsra iiltették, vadállfl
lok elébe dohtál<. A pogányok hítva nagy lelki erej ét, 
"z! n;ondt:'ik , hogy náluk ennyi szenvedést egy nő soha 
'cm allott ki , A k"J'thágói keresztény gyiíl ckezetböl is 

• 
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('o"v Perpf'lu(( 11C\'(í nőt l.Il'ra ítéltek, bogya köznép mu
I,~ttabís" célj,íból vadá ll atok elébe vettessék. Atyja, aki 
poO'iiny volt, 1'l1'n1 biztatta, hogy tngaclja meg keresztén y 
hitét s akkor megmenekül II haláltól. De ö így szólott : 
.. Atyám, IMod azt a Inakat itt előttiinU Lehet-e azt 
egyébnek mondani, mint a mi valós(:lgga l ~ Tgy én sC'm 
tagndhHtom meg keresztény vnllclsomat." S bátran ment 
u cirkusz porondjára. 

, 3. A hitvédők (apologétáI,) . • 

A mííve ltségben és tudományosságban e lőrehala 
dott görögök és rómaiak azért idegenkedtok a keresz
tény vall ~stó l , mert nnnnk a követői. egyszcrií emberek 
voltak, akik a tudományokkal nem sokat foglnlkoztak , 
hanem megelégedtek avva I, hogy testvéri egyetértésben 
éltek. Nem tudblk n keresztény va llcí s igH zságait olyan 
fornliíhan kifejezni, hogy azok a tudományokat kedvelő 
magasabb miíveltséggel biró embereket kielégítették 
volna . Erről az oldalról is többféle támadásnak volt ki 
téve a keresztény vaHás. De idővel a keresztények kőziil 
mind többen emelkedtek ki olyanok, akik" tudomány 
eszköze ivel védc1mezték hitüket s bátran szembe szúl 
lottnk n zsidó és pogány tudósokkal is. Ezeket nevezziik 
hitvédő.knek vngy apologét,íknnk. Sokan voltnk ilyen 
tudományos ÍJ'ók, dc I,öziiliik l<illőnősen kettő emelkedik 
ki : 'r ertl/71i",,,,s és Origé'/1es. 

1. 'l'rrtu li'ia?llls. Kartlwgóbnli szii letett. Atyja ró
Illui százndos volt. Kezdetben ügyvédséggel foglnllw
zott. Képzett és tudományos ember volt. Attél't II l,e
resztény vallásl'C1 s unnak egyik legbu zgóbb védelmezője' 
lett. Nag'y előnye volt az, hog'y latin nyelven íl'llntta míí
veit, amelyet az akkori tudományos emberek megértet 
tek . A keresztények között presbiter lett. Komoly ~" 
erkölcsös életet élt s azt kivánta, másoktól is. Nag'y 

, • • 
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,"ol"'á lalo! lctt " kereszténység ügyének azáltal, hogy 
a llll ~k jfr.:l ZSI-lg'Hit" és tiszta erkölcsi tanításait bű tudta 
vin ni tl °mlívc lt római társadi:t1omba. Egyik iratá ban 
í~y szól il keresztények lelki bátol'ságál'ól: "T épjenek 
I~ír szét bennünket a vadállatok karma i, miközben ke
zein ket I st~n hez felemelj i:i k; feszítsenek bár keresztre 
bennünket, égessen láng és szúrjon át kard bennünket : 
az imádkozó kereszténynek van ereje mindezt békén 

• 
tűrn i . Ti hatal masok, meg akarjátok ölni a, jó a la ttva -
lót, aki a csnszáré rt Tstenbez imádkoz i k ~ " Meghalt 
220,ba n. 

2, Oliqé!ifS, Alexandriában sz ii letett s később mű 

köciésénck kiizjppontja is ez a város Ictt. Alexandria 
Egyi plom b,) II " K i I us torkola tánál fekvő város. N agy 
Sá ndor alapította s nevét is onnan kapta. Az ókorban 
híres kercskcdehni központ. K elet és Ny ugat kereske
delme itt bonyo lódott le. Ezért a világ minden részébő l 
sok ember telepedett ide. Laktak benne zsidók, arabok, 
görögök , rómaiak. KereskedeImén kívül arról neve
zetes, hogy II tudományoknak is középpontja volt. Az 
óko L' Icgkiv,t lóhb t udósa inak gy iil e k ező helye, hol mesz- ' 
sz ire kih iÜó vitatkozások voltak a kiilönböző tudomá
nyok k épvi se l ői között. A kereszténység történetében 
is nagy sze repet j>Ítszik ez a város, rtt alakult egy ke
resztény iskola, a melynek a legjelesebb keresztény tu 
dóso l, volta k a lagjai , akik sokszor egymás között is 
vitatkozlak. ele kiilönösen a pog,í ny és zsidó tudósokkal 
szemlJen véelelmetzék a kereszténységet. Ttt készítették 
e l ő il pogány tudósolwt il keresztény hit felvételére s itt 
neve lték "zobt a keresztény ifJ'akat akik taníliísrH. . . , 
szantak mngukat. Ennek az is kolánuk leo'nan'yobb ékcs-. " " sege volt Origéues. 

Origénesnek m" r az atyja is vértan ui halállal hal t 
meg il keresztény hiteé"t. E zt a hajlíthatatlan hitet é, 
erkölcsi bá tOl'ságot örökölte " fia, Emellett megsze: 

-

, 
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l'('zt.c n héLer, a görög és a latin nyelvekben való jártas
ságot. Korán árvaságra jutott s mivel atyján:,k a vagyo
nát elkoboz ták, reá, mint a legnagyobb fmra, neheze
dett édes anyjának és hat testvérének az eltartási 
gondja. Egyideig magántanító volt. De erős hite és 
na~y tudománya által akkora hírnévre tett szert, hogy 
má~· 18 éves korában meghívták az alexandriai híres 
keresztény iskolába tanítónak. 

F,z időben éppen rossz napokat élt ez az iskola. 
Egy nagy keresztény üldözés alkalmával eJ(ízték taní
tóit. Az, aki ott ismét megkezdette a munkát, minden 
pillanatban életével játszott. De Origénes nem félt a 
veszélytől. Elfogadta a keresztények meghívását s ettől 
kezdve ő lett az iskola lelke és vezére. De vele és álta la 
az iskola is nagy hírnévre tett szert. Leginkább az ó· 

-és ílj -sziivetség magyarázásával foglalkozott. Előadá
sa ira tömegesen tódultak. Bámulták nagy tudását és 
kifogyhatatlan lelkesedését. Hogyannál jobban tanít
hasson, ő maga is folytonosan tanult. Olvasta és tanulta 
a Biblj,lt s így erős meggyőződéssé alakult lelkében az a 

·tudat, hogy csak Jézus tanítása az igazi tudomány, ami 
evvel elenkezik, az emberi tévelygés. Tanítványai ra
jongásig szerették s il pogány tudósok közül sokan 
meghajoltak nagy tudománya előtt. A tanításon kívül 
sokat írt. Műveinek a száma állítólag 6000 volt. Külö
n(isen nagy jelentöség'ü Ll. Biblia mag'Y<ll'ázásának n 
módjára megállapított ehiJélete. Ez az elmélet szabta 
meg az alexandriai keresztény iskola egész irányát. 

OrigéneJr nemcsak tanított és írt, hanem sokat is 
utazot!. A keresztényeket mindenütt fölkereste öket . ' vigasztalta, hátorította és lelkesítette. UtaZ>Ísa i közben 
elment Palesztinába, ahol presbiterré avattál<- Bement 
n templomok ba is, bogy ott hirdesse az I sten i"éjét. 
~Jlzt az eljárását kifogásolta az alexandriai püspök, nki 
feltette hatalmát és tekintélyét a nagyhíríí fiatal tudós-

• 
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tól. Nem tetszett neki az, hogy idegen püspöktől fo
gadta el a preshiterré avatását. Ezért zsinatot hívatott 
össze, amely megfosztotta tanítói IÍIlásától s száműzte 
AlexandriábóL Fájó szívvel hagyta el Alexandriát, 
nmely város sz ülőföldje, de amellett munkásságának és 
sikereinek a helye volt. Elment Palesztniáha, ahol ha
rátai és ismerősei még nagyohb szeretettel és barátság
gal fogadták. Itt is egy keresztény iskolát alapított, 
mnelyben késő vénségeig fényes tudásával hirdette és 
erős akaratával szolgálta J ézus evangliumát. Egy ke
resztény iildözés a lknlmával, mindenféle kínzó eszköz
zel megg':iiitörték s úgy tették ki a csőcselék gúnyos 
megjegyzései nek a 70 éves ősz tudóst, ű lelki nyugalom
mal Hírte cl megkínoztatást s sóvárogva várta a vér
tanui halált. De mégsem úgy halt meg, mint vér(anu, 
mert túlélte a meghurcoltatást s amikor magának is 
vígasztal,ísm lett volna szüksége, ő még akkor is ví
gasztaló és bátorító leveleket írt szenvedő testvéreinek, 
A 254-ik esztendőben , egy nemes és áldásos élet után, 
hagyta i tt ezt a földi életet, hogy elvegye il mennyei 
jutalmát attól, akit olyan híven szolgált, 

4. Samosátai Pál. • 

Fiatalkori életéről és müködéséről keveset tudunk. 
Az Eufrates mel letti Samosatá,.ól , szegényesen jött 
Antiochiáha , Siria fővárosába. Ez il vliros a római bi
rodalom harmadik városa volt nagyság és müveltség 
tekintetében egyaránt. 'l'ermészeti fekvésének szépsége 
a görög építészet müvészi alkotásaival párosult. Szép 
templomok, színhá zű k, vízvezeték,ck, márvánnyal köve
zett utCií k je lezték bűnne a görög mllvészet fej lettségét. 
Lakó i a müvéBzctck SZ.C l'ctctc mellett ét tudomi:ínyokban 

i s elől'e voltak ha laclvcJ. Ezeknek fej lesztésére és ·ápoHi
sára nagy hh"ü iskolák vo ltak benne. 

• 
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Pál apostol is ezt a várost vá lasztotta ll1unkássúgn 
I,özp o nti helyéül. .Ilt alakult l egelő;zör a pogányokból 
keresztény gyiilekezet. rtt nevezték Jézus követőit ke
reszlényeknek . Itt sznbaelult meg a k eresztény vall,,, 
zsielós jell egélől s innen indult e l vi lágot hódító útj ára . 
Itt alnkul t később egy keresztény i s kola, amely a ke-
1'E'f'iz1ény szalwdC' lvííség'nek hossz LJ időn keresztü l zászLó
vívője vo ll. 

LSb IJl1 il \'líl'oshn ker iiI Samosátni Pá l :1 harmadik 
század kijzppe j;íjii n. Ügyessége éf; esz('sség<' {d inl csak
humnt' mag'us vil<;lgi á lláshoz jut. Pl'ocunltol' lett, l<inek 
a r óm,-d csiisziif" megenged te, h ogy u konzu li jc'lvé nyckt'1 
viselje. Magas á ll á,lJan is jó keresztény volt, l'gy, hogy 
rövidesen abban LL k itüntetésben r észesült, hogya kercsz
lények püspiikiiknek vá la sz tották Kr. ll . 260-ban. Kivál .. 
szúnok vo lt li " keresz tények e lőtt nngy tekint élyben ál 
lot!. Hogy a7. iHtcn t iszt"letct annál szebb é tegye, n ői 
énrkka l'okal ~Z(l l'v(,7.c tl , amelyek ::l Z áltnln RZO J'zcH énf.' lw
kel. (onr krltÍ'k . Maga~ világi állásánál fogva keresztén)' 
testvérrit , rgít eHe, <IZ iil diizésck c ll en , ·écl elmrzle. 8zrk 
által ak l<o l"a népszcdíségre tett Rzort , hog'y éjt ,.az ég
biil leszáll ott. angyalnak ne,·czték.L 

Azonh:m i rJő kii7.heJl n krresz tények kiizött mind in -
• 

kál,b te l' jrdt t? 1':\7. a fpl rog'ás; hogy Jézu s nOJll vo lt kiizÖJl -
sége~ ('milc/', hnnem isten i :'-izemé lv. Öt az Istennel egyen-, 

l őv (\ {ették ~ így HZ egy I s ton mel lé J (.Z ll S ~zemély(·I)('lI 

még ('gy JJ1 á~ocl jk Is ten ség'et is cll lítottalc Sa mosi-í lai Pil l. 
rag" sz koclvn, lL bib li án,, " helyesen ér telmezett tn nításai
hoz él; hivatkozva ti. jÓ7.an értelem út rnu{n Uls;Íra, nem ér
tett egyet cvvt'1 II liíbnt kapolt i riinyzatt<l I, hn llNII vci .. 
szcrnben hirdetto az rs ten cgy:-;égét. J-ózus (-'m!wl' vo lt :-; 
a bennt' lcvü üiteni é l'te lem pl'i..' jénél rogvCl t'lIwlkr(/l'lt ki 
a Whhi em berek közül. DC' (,z az iHf('lI i értl'l ('m lllindPII 
(lm\)C'I'tH-'k kiiz{)!-: Idnrse :-: így lIIilldnyájan kii\'ptlwljí ik 
J"ézusl. 

• 

• ," ,.,\111 -
" , ,. :,1 
li!~ . 

lk ,,11 
'1t11\~1 , . 
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1(:7.('1.. ct j itizta éti szép igazságok sok hivct gyűjtöUek 
!::)a 1II0HH t~Ji :P;í I ki; I' ii I, a k ik et, mi vel szlgo l'úa n ragaszkot1-
ink elZ Iston egy.ség·éhcz, 1n01lú1'kiómlsokuok nev('zünk. 
Do Illinél jobbun niivekodett híl'O, neve és népsze l'ii ség(', 
<lnmíl inkább fé ll i'kcnykcelni kezdettek <l. palesztina ;, 
<,gyh')iorni. és kis-~'íy's jai yüspük(i k, akik Jézus l stcnségét 
hil'detlék. Ezck összcgyíí ltek éppen Antiochiába, hagyott 
"kcl'esztényeket clidcg'cn ítsék szerctet! püspöküktől. 
Azonban oz sehogysem s ikel';ilt, mOl' t a nép annál in
kább I'agaszkoc;olt főpásztol'ához . Ezen kívÜl volt Samo
sútai. Pálnak ügy igen jó pál'tfogója. és támogatója: 
Zel/obia, "ki n. szomszédos szép ki s o l'szágnak: Pálminí
nak ·volt a királynője. A nép szeretetével és e kinílynő 
p:íI'tfog-ásávaI szomben ell enfe lei sommi t sem ál'thattak a 
nagytekin télyű püspöknek, sőt állása még szilárdabbá 
lett. Azonuan az ak namunka tovább folyt s il Püspökök 
mellé csatlakozott egy Málcion nevü tudós, aki vád
iratot szerkesztett püspöke ellen, amelyben kifogásolta 
J ézusról való tanítását, ele emellett avval vádolta, 
hogy kincsvágyó és gőgös s így nem él püspökhöz méltó 
életet. PáJ ellenfelei er re ismét összegyű l tek An
tioch iában s ott őtet hívei megkérdezése nélkül 
püspöki hivata lától megfosztothík s helyébe más 
piispököt tettek 270-ben. Azonban ö még mintegy 
két évig folytatta piispöki mükődését, körülvéve 
népének szcretetétől és bizalmától. Tovább is áraszthatla 
volna szeretetének . fényességét híveire. De közben kiváló 
pártfogójának, Zenóbiának tL szerencse-csillaga leha
nyatlott. Aurélián római császá r elfoglalta a pálmák szép . , 
ki s országát. E kkor a keresztény püspökök u. római csa
SZárll0Z fordultak, hogy hatalmával ha jtsa.' végre az ö ha 

. tározatukat és Samosátai Pált ű zze el a püspöki székből. 
•• 

A császár teljesítette a kérést s II püspök engedett az ero-
szaknak. Magányba vonult s továhbi sorsá ról nem tu
dunk semmit. De emléke él; meH az igazságot szolgálta. 

, 
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míg azoknak a neve, akik őtet hivatalától megfosztották, 
belemerült a feledékenység tengerébe. 

5. Arius. 

Arius Antiochióban nyerte vallásos nevelését. Itt pe
dig a Samosátai Pál szelleme működött azután is, ahogy 
őtet a püspökségtől megfosztották. Az ö szabad szellemé
nek a befolyása mellett alakult itt is egy keresztény is
kola, mint Alexandriában. De míg az alexandriai iskola 

• 
a külsőségekhez ragaszkodott s a bibliát betűszerint 
igyekezett magyarázni: addig az antiochiai iskolában 
sokk!,l szahadabb szellem uralkodott. Itt is ragaszkodtak 
a biblia tanításaihoz, de azt a józan ész segítségével tör
ténelmi alapon magyarázták. Nem arra törekedtek, hogy · 
mit lehet belemagyarázni a bibliába, hanem arra, hogy 
annak a tartaimát vegyék ki s aszerint állapítsák meg 
hitüket és rendezzék cselekedeteiket. Ennek az iskolának 
szabad légkiirében nyerte Arius kiképeztetését s ennek 
lehet tulajdonítani, hogy ö a Samosátai Pál irányát to
vábh folytatta még akkor is, amikor Alexandriában p,'es· 
biternek választották. 

Ki volt Krisztus' Ez a kérdés nyugtalanította már 
hosszÍ! idő óta a keresztényeket. Arius is feltette magá
nak e kérdést; mert ötet sem elégítették ki azok a tanítá
sok, amelyek a római és görög gondolkozás befolyása kö· 
vetkeztében mindinkább kiforgatták a biblia tanítását 
eredeti alakjából s Jézust úgy tüntették fel, mint egy má
sodik Istent, akiben az Atyának minden tökéletessége 
egyesült. Bármennyire szerette Jézust, de mégis úgy tet · 
szett neki, hogy az Isten méltósága nenI tűrj meg Azt, 
bogy melléje még egy más Istent állítsanak. Ezért, ami
dön ö is feltette a kérdést, hogy ki volt Krisztus, azt fe
lelte rá, hogy ncm egy lényegű, azaz nem olyan tökélctos 
lsten, mint az Atya. Hiszen az írások szorint Jézus sí.lii ~ 
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letett, testben és lélekben növekedett. Az Istenhez imád· 
kozott, benne bízott. Teremtménye volt az Istennek s így 
nem lehet egy a teremtőjével. Isten küldötte volt s ezért 
nem lebet egy a küldőjével. De azért Jézus mégis töhb 
volt, mint egy közönséges ember. Ö az Istennek legelsií 
teremtménye s hasonló lényegű (homoiusios) az Atyával. 

A biblia és a józan értelem segítségével bár elég vi · 
lágoS>lli kifejtette Árius a maga felfogását Jézusról, 
mégis sokan voltak, akik vele nem értettek egyet. Ezek 
között volt Sándo?" alexandriai püspök, aki korábhan 
nagyrabecsülte a mély gondolkozású Ariust, de emez ál· 
lításai miatt haragra gyúlt ellene. Piispök társait gyíí
lésbe hivatta s azon Ariust és követőit kizárták az egy
házhól. Ebből a kis szikrából akkora nagy tűz lett, hogy 
az lángba hodtotta Egyiptomot, Lybiát és Siriát. Munka· 
közben és színházakban, vallási és társadalmi összejöve
teleken e kérdést tárgyalták a keresztények. Az esemé· 
nyek híre Nagy Konstantin császár fülébe is eljutott, 
aki ezt az ügyet nagy szerencsétlenségnek tartotta biro
dalmára nézve. Előbb egy bizalmas emberét küldötte 
el, hogy Sándor püspököt és Árius presbitert kibékitse. 
Amikor ez nem sikerült, levelet írt hozzájuk, amelyben 
kifejti, hogy ök, akik a mások gyógyítására vannak hi
vatva, gyógyítsák meg önmagukat. Legyenek egymás 
barátai, mert az a barátság, mely akibékülésből sziiletik, 
még édesebb. Azonban ennek sem lett foganatja. A küzdö 
feleket igazságuk mellől a császár kérő szavai sem tud
ták eltéríteni. 

A esászár tartva a veszélytől, mely az elmérgesedett 
vitatkozás miatt birodalmának egységét fenyegeti, egye
temes zsinatra hívta egybe a kercsztény püspököket H 

bythiniai Niceába, hogy a kérdést valamiképpen oldják 
meg. A zsinaton nagy és heves vita indult, melyben mind 
a két részről többen vettek részt. De kiilőnöscn feltünt 
Athanasius alexandriai diákonus, aki S<lndor püspöknek 
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hizalmas embere volt, aki későbben utódja is lett u pü , 
pöki székben. F eltiint szónoki erejével és vitatkozó kész
ségével. Ö Ariussza! szemben azt á llította, hogy J ézu" 
éppen olyan örökkévaló, tökéletes és mindenható, mint 
az l sten, vagy, amint ő kifejezte egylényegíi (homou
sios) az Atyával. 

Arius ezekkel szemben hiában ragyogtatta bölesé
,zeti gondolatait és alaposan megfontolt, nyugodt érveit. 
A császá r az Atbanasius felfogásáboz csatlakozott s ez 
eldöntötte a vitatkozás sorsát. Ugyanis a keresztény püs
pökök nagy része hálás volt iránta, mert amíg elődei 

uldözték a keresztényeket, addig ö szabad vallásgyakor
latukat törvényesen biztosította. Ezért a nyugati püspii
kök a császár mellé állottak s így a zsinat többsége ki
mondotta, hogy J ézus egylényegű az Atyával. Ezenkívül 
a zsinat azt is kimondotta, hogy Arius iratai égettessenek 
el. Ot magát pedig ,a császár száműzte az országból. Azon
ban könyv~inek az elégetésévelnem lehctett megsemmisí 
teni az igazságot. Az, mint a kovász, tovább működött 
s azután még több lelket hódított meg magának, úgy
annyira, hogy a császár jónak látta számüzetéséből visz
szahívni. De mielőtt hivatalába újra beiktatták volna, 
336-ban, hirtelen meghalt. Későbben a konstantinápolyi 
zsinaton 381-ben kimondották. a keresztények a szent
lélek istenségét s így alakult ki a szentháromság tann , 
amely azt állítja, hogy az Isten lényegében egy, de szc
mélyében három. 

, 

, 
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