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1. Kiket mondunk szentatyáknak? 

Szent Pál apostol, miután kifejti a ko
rinthusi híveknek (I. Kor. 4, 6-13.}, hogy 
az apostolok élete folytonos önfeláldozás, 
fáradozás, szenvedés és megaláztatás, így 
folytatja: Nem azért írom ezeket, hogy meg
szégyenítselek, hanem mint kedves fiaimat 
intelek. Mert ha tízezer tanítótok is volna 
Krisztusban, de atyátok nincs sok, mert 
Krisztus Jézusban az evangélium által én 
nemzettelek titeket. (I. Kor. 4, 14-15.) Amit 
az Apostol önmagáról mond, azt a keresz
tények hivő tudata késöbb is úgy érezte 
azokról, kik az evangélium hirdetése, a hit
ben tudatlanok oktatása, a keresztségre való 
előkészítés és a keresztség kiszolgáltatása 
által a hivöket új életre nevelték, hogy ben
nük megszülessék az új ember Krisztus sze
rint az igazság szentségében. A keresztség
ben újjászületett ember a lélek érzékével 
úgy tekintett az apostolokra, majd azok utó
daira, a püspökökre, mint atyákra, akik 
"Krisztus Jézusban az evangélium által" új 
életet, a lélek és kegyelem életét adták ne
kik. Ahogy Szent Pál szembeállítja a tanítót 
és az atyát, úgy maradt késöbb is, mikor az 
ókeresztény hagyomány már a "szent atyá
nak" fogalmát közelebbről meghatározta, bi-
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zonyos különbség a szent atyák és azok közt, 
akik írásaikkal tanításukkal szolgálták 
ugyan az egyházat, a híveket, de maguk nem 
lettek szentekké és így egyéniségük nem 
lett oly fokban életfakasztó, mint a szent
atyáké. 

Az "atya, szent atya" megjelölésnek, ki
fejezésnek jelentését nyomon követhetjük 
az egyházi irodalomban. Szent Polikárp 
szmirnai püspökről, ki Szent János apostol 
tanítványa volt, mikor vértanuságra hurcol
ták, még a zsidók és pogányok is azt kiabál
ták: "Ez Ázsia tanítómestere, ez a kereszté
nyek atyja" .1 

Szokásos volt, hogy a püspököket "papa"
nak, atyának címezték, késöbb ez a megje
lölés egyedül a római püspök kitüntető címe 
maradt. Ez a szokás egyébként a római biro
dalom pogány vallási közösségeiben is meg
volt; a kultuszközösség fejét, pl. a Mithra
követök szintén "atyának" mondták. 

Atyáknak mondták az elhúnyt püspökö
ket is, főleg azokat, akikben az utókor az 
igaz hit tanuit, védöit tisztelte. Elsőnek 

Szent Ágoston hivatkozott, mint "atyára" 
oly egyházi íróra, aki nem volt püspök, ha
nem presbiter, t. i. Szent Jeromosra.2 

Lerini Vince az egyházi közfelfogást fe
jezi ki, mikor a "szent atya" fogalmát azokra 
érti, akik a maguk idejében és környezeté
ben az áldozatközösség és a hit egységében 

1 Szent Polikárp vértanusága. 12, 2. 
l Contra Julíanum. 1, 34. 
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megmaradva, helyesen tanító mesterek vol
tak.3 

Ezek alapján mondja a mai hittudomány 
szentatyáknak azokat a keresztény ókorban 
működő írókat, akik az igaz hithez való hű
ségük (fides orthodoxa) és életszentségük 
(sanctitas vitae) miatt az Egyház elismerését 
elnyerték. 

Szentatyáknak nem mondjuk azokat az 
egyházi írókat, még ha szentek voltak is, 
akik nem a keresztény ókorban, hanem a kö
zépkorban és újkorban működtek. Igy pl. 
Szent Anzelm, Szent Bernát, Aquinói Szent 
Tamás, Bellarmin Szent Róbert, Liguori 
Szent Alfonz nem tartoznak a szentatyák 
közé, bár mint látni fogjuk, lehetnek egy
háztanítók. 

Nem mondjuk szentatyáknak azokat az 
ókeresztény korban működó írókat sem, 
akikben vagy az igaz hithez való hűség, 
vagy az életszentség hiányzott. Az igaz hit
hez való hűség hiánya miatt nem tarto7;nak 
a szentatyák közé az ókeresztény kor eret
nek tanítói. Akiket az Egyház nem tisztel 
szentekként, bár egyébként az igaz hithez 
való hűség megvolt bennük (ez nem jelenti, 
hogy tévedéseik nem lehettek), azokat szin
tén nem mondjuk szoros értelemben szent
atyáknak, mint pl. Alexandriai Kelement, 
Origenest, vagy Tertulliánt {aki az igaz hit
hez sem maradt hű, mert élete második sza
kában eretnek lett). Az ilyeneket "egyházi 
irók"-nak (scriptores ecclesiastici) szoktuk 

'Vinc. Lerin: Commonitorlum. 41. 
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nevezni. Az egyházi irók tehát abban külön
böznek a szentatyáktól, hogy náluk vagy az 
igaz hit, vagy az életszentség ismertetőjele 
hiányzik, egyébként a keresztény ókorba 
tartoznak. 

A szeutatyák közül is, a későbbi szent 
egyházi irók közül is egyeseket kiváló tudo
mányuk miatt az Egyház a hittudomány egé
szében, vagy egyes részeiben követésre 
méltó mesterként állít a hívek elé és őket a 
"doctor ecclesiae", egyháztanító címével 
tünteti ki. Az egyháztanítóknak a liturgiá
ban is külön rangjuk, zsolozsmájuk és mise
szövegük van. Először VIII. Bonifác pápa 
ismerte el Szent Ambrust, Szent Ágostont, 
Szent Jeromost és Nagy Szent Gergelyt egy
háztanítóknak a nyugati szeniatyák közül; a 
keleti egyház először hármat tisztelt szent
atyái közül kimagasló tanítókként: Nagy 
Szent Vazult, Nazianzi Szent Gergelyt és 
Aranyszájú Szent Jánost, a nyugatiak pél
dájára negyediknek Szent Atanázt állították 
ezek mellé. Az egyházi művészet (főleg szó
székeken) a négy nyugati, vagy keleti egy
háztanítót együtt szokta ábrázolni. 

Idők folyamán liturgikus tiszteletadásként 
és az egyházi tanításban való példaadásként 
más szentatyákat, vagy szent hittudósokat is 
kitüntetett az Egyház a doctor ecclesiae cí
mével: Szent Hiláriust (Vidor), Krizológ 
Szent Pétert, Nagy Szent Leót, Sevillai Szent 
J,zidort, a keletiek közül Szent Atanázt, Efré
met, Jeruzsálemi Szent Cirillt, Alexandriai 
Szent Cirillt. A későbbiek közűl Canterbury 
Szent Anzelmet, Szent Bernátot, Aquinói 
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Szent Tamást, Nagy Szent Albertet, Szent 
Bonaventúrát, Keresztes Szent Jánost, Bel
larmin Szent Róbertet, Kanizius Szent Pétert, 
Ligouri Szent Alfonzot. 

Miért értékeli az Egyház a szentatyákat? 
Erre a kérdésre a választ már akkor meg

adtuk, mikor megmondtuk, kik a szentatyák. 
A szentatyák elsősorban az ősi, változat

lan, kinyilatkoztatott hitnek hűséges és meg
bízható tanui. A szentatyáktól, az ő írásaik
ból tudjuk meg, mit hittek, mit tartottak 
igaznak a hit és erkölcs dolgában az egyház 
elsó évszázadainak hívei, papjai, pűspökei. 
Az isteni kinyilatkoztatást két forrásból is
merhetjük meg, a Szentírásból és a szent
hagyománybóL A szenthagyománynak vi
szont egyik legbiztosabb, leghitelesebb ta
nuja a szeniatyák egybehangzó tanítása. 
Már maguk a későbbi szeniatyák is hivat
koztak elődeiknek a hit dolgában való taní
tásaira és abból vették érveiket a téves 
tanításokkal szemben. Az egyház zsinatain 
sokszor hivatkoztak a szentatyák tanítására, 
hogyha a hittételek megvédéséról, pontos 
kifejezéséről, kihirdetéséról volt szó. Amint 
az egyháztörténet tudománya előrehalad, 

amint a kutatás mindig újabb és újabb for
rásokat tár fel, a szentatyák iratainak isme
rete is gyarapszik és az ő tanításuknak jelen
tősége is növekszik. 

A szeniatyák számunkra a keresztény élet 
mesterei. Már Szent Pál megkülönbözteti a 
tanítót a lelkiatyátóL Akik életre nevelnek, 
azoknál nemcsak a tanítás a fontos, hanem 
az, hogyan élik át maguk azokat az elveket, 
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miket hirdetnek. Minden szentben találunk 
követésre méltó erényeket; a szentatyák 
azonban ezen felül meg is tanítanak ben
nünket, nemcsak életük példájával, hanem 
tanításukkal is, hogyan kövessük azt, akit 
ők követtek és hirdettek: az isteni Mestert. 

Ezeket mondja Szent Pál ama szavak 
után, melyekben megmagyarázza, miért te
kintették őt korinthusi hívei atyjuknak: 
"Kérlek tehát titeket, legyetek az én köve
tőim, mint én Krisztusé". (I. Kor. 4, 16.) 

A szeniatyák Jegtöbbje nemcsak a szent
hagyomány tanuja, akitól megtudjuk, mi 
volt a vértanuk és a régi keresztények hite, 
hanem egyúttal a hittudomány kiváló múve
lője. A szentatyák vívták meg a hitért a tu
domány fegyvereivel az első harcokat a zsi
dók, pogány bölcselők, eretnek tanítók 
ellen; ők forgatták először a hitvédelem 
(apologia) fegyvereit; ők tárták fel, milyen 
mélységek és magasságok vannak hitünk
ben, ök bányászták ki a kinyilatkoztatás 
rejtett kincseit, ők magyarázták a Szentírást 
és vetettek fényt annak homályos, nehezen 
érthető helyeire; ők alapozták meg a hit és 
tudomány összhangját. A szentatyák kísé
relték meg először a keresztény hittudo
mány rendszerbe foglalását és ők mutatták 
meg, hogyan lehet a kinyilatkoztatott igaz
ságokból további igazságokra a hit által 
megvilágosított értelemmel eljutni. 

A szentatyák és az egyházi irók közt az 
emberiség Jegnagyobb lángelméi vannak, 
akiknek eszméi évezredek számára ragyog
nak, akiknek tudománya a századok ko-
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vásza, akik a keresztény szellem útjának 
világító csillagai. Mi volna az emberi kul
túra egy Origenes vagy Szent Agoston nél
kül? Hol állna a ékesszólás Aranyszájú 
Szent János nélkül? A szentatyáknak kö
szönhetjük, hogy mikor a népvándorlás meg
döntötte az antik világbirodalmat, nem tudta 
kioltani az antik tudomány és művészet fák
lyáját, mert ami benne szép, igaz és nemes 
volt, azt az Egyház az ő nagy tanítól által 
már magáévá tette. 

A szeutatyák közt sok a nagy, történelmi 
egyéniség, akiknek élete, munkája nemcsak 
a szorosan vett egyháztörténetben, hanem a 
világtörténetben is kimagasló jelentőségű. 

Ök képviselik Krisztus nyáját az üldöző csá
szárok és hatóságok előtt; az ő érdemük, 
hogy az Egyház három századon át kibírta 
az elnyomatást, üldöztetést; 'az ő művük, 
hogy a kereszténység napja elűzte a pogány
ság éjtszakáját. Ök harcoltak az államhata
lommal úgy, hogy megmutatták - mint pl. 
Szent Atanáz, Szent Ambrus -, hogyan 
kell az evangélium szolgálatába állítani a 
földi hatalmat. Szent Agoston rajzolta meg 
az Isten országa képét úgy, hogy későbbi 
korok uralkodói, államférfiai elindulhattak 
az ő tanítása nyomán az Isten országa meg
szervezése felé. 

A szeutatyák ezenkívül a görög és latin 
és más nyelveknek kiváló művelői, kik mind 
a görög, mind a latin irodalomnak új virág
korát teremtették meg és a IV. és V. száza
dokban. Műveik irodalomtörténeti szempont
ból is figyelmet és elismerést érdemelnek. 
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Néhányat közülök méltán sorolnak a nagy 
görög és latin klasszikusok közé. 

Ezek az okok, melyek miatt az Egyház 
mindig megkülönböztetett tisztelettel gyüj
tötte össze a szeutatyák könyveit, hogy ve
lük híveinek hitét erősítse, lelkét nemesítse, 
életét megszentelje, tudását növelje, ízlését 
tökéletesítse. 



2. Kiket mondunk "Apostoli 
Atyák"-nak? 

A kereszténység történetében is nemze
dékek váltják fel egymást. Az első nemze
dék az, melyet az apostolok képviselnek; ők 
az isteni Mester közvetlen tanui, akik sze
mükkel látták, fülükkel hallották azt, akit 
és amit hirdettek: Jézust és az ő tanítását. 
A második nemzedék: az apostolok tanítvá
nyaié. Ezekhez azok tartoznak, akik az apos
toloktól vették a hitet, akik nem látták már 
az Urat, nem éltek vele együtt, de az ő köz
vetlen tanuitól ismerték meg az evangéliu
root Ennek a második nemzedéknek azon 
íróit, akik nem a Szentlélek sugalmazása 
alatt írták meg műveiket, hanem saját lel
kük ösztönzésére fogtak tollat Krisztusért és 
a hivekért: nevezzük apostoli atyáknak. 
A szentatyák tudománya, a patrisztika, kü
lön csoportba foglalja azokat az írókat, akik 
vagy valósággal, vagy a műveikben foglalt 
adatok, vagy a régi hagyomány szerint az 
apostolok tanítványai voltak. Ide tartoznak: 
Római Szent Kelemen (őt azzal a Kelemen
nel azonosítják, akit Szent Pál említ a filip
piekhez írt levelében (4, 3), Antiochiai Szent 
Ignác, Antiochia harmadik püspöke, aki bi
zonyára ismerte még Szent Pétert, a város 
első püspökét és más apostolokat; Szent Po-
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likárp szmirnai püspök, Szent János aposto1 
tanítványa; Papias, hierapolisi püspök, szin
tén Szent János tanítványa (tőle csak töre
dékek maradtak). Az "apostoli atyák" közt 
szakták közölni felfedezése óta a Didachét 
(a Tizenkét apostol tanítása), mert szintén az 
apostoli időkben készült, a Barnabás-levelet, 
mert régen Szent Barnabásnak, Szent Pál 
apostol társának tulajdonították, a Diog
netos-hoz írt levelet, mert szerzője az apos
tolok tanítványának mondja magát és Her
mas Pásztorát, mert szerzőjét azzal a Her
masszal azonosították, akiről Szent Pál ró
maiakhoz írt levelében esik említés. Hogy 
mennyiben jogosultak vagy nem ezek a vé
lemények, azt az illető művek bevezetésé
ben tárgyaljuk. A teljesség, vagy a munkák 
benső értéke miatt azonban jelen gyűjtemé
nyes fordításunkban mi is együtt közöljük 
azokat a munkákat, melyeket Fr. X. Funk: 
Opera Patrum Apostolieorum (Tübingen, 
1878) tartalmaz és hozzávettük ugyancsak az 
ő kiadásában a Didachét. 



3. A tizenkét apostol tanítása 

a) Bevezetés. 

Eusebiusnak, az egyháztörténet atyjá
nak Egyháztörténetében (III. 25.) van egy 
fejezet, melyben felsorolja az Egyház szent 
könyveit, különbséget tesz a kanonikus 
könyvek és a kétes és apokrif könyvek közt. 
A kétesek közt említ meg egy könyvet, me
lyet az apostolok tanításainak mond. Erről 
a könyvről Szent Athanáz is említést tesz, 
ő a címet egyesszámban használja. (Húsvéti 
levél XXXIX. MPG. 26. p. 1438.) Az ókeresz
tény korban többször is előtűnik egy ilyen 
címü irat, mind a görögöknél, mind a lati
noknáL Sokan a könyv említésével, vagy 
anélkül olyan részeket ismételnek belőle, 

melyek alapján egyes tudósok igyekeztek 
visszaállítani az ókeresztény korban ismert, 
azóta elveszettnek gondolt iratot. 

A könyv körül támadt kérdések egy csa
pásra megoldást nyertek 1883-ban, midőn 

Bryennios nikomédiai metropolita a Dida
chét görögül jó magyarázatokkal kiadta. Ezt 
1813-ban a Konstantinápolyban őrzött jeru
zsálemi pátriárkai monostori könyvtár egy~k 
kéziratában fedezte fel. A kéziratot 1056-ban 
írta egy Leó nevü jegyző. 

A Didaché szerenesés felfedezése által az 
ókeresztény, közelebbről: apostoli kor nyert 

Keresztény remekírók. l 2 
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váratlan és meglepő megvilágositást. Hatal
mas arányú irodalmi kutatás indult meg kö
rülötte; a kutatók bevonták ezt az ősrégi 

könyvet abba a vitába, mely a keresztény
ség és az újszövetségi szentírás könyveinek 
eredete körül viharzott a századforduló év
tizedeiben. Voltak, akik a könyv értékét 
azzal akarták csökkenteni, hogy megírásá
nak idejét a második, sőt még későbbi szá
zadokra tolták ki; voltak, akik azt mondták, 
hogy nem is keresztény, hanem eretnek 
ebionita, gnosztikus, montanista szerző 

munkája. Mások viszont, mint pl. Harnack, 
úgy állították be, mintha ez a könyv ked
vezne a "dogmanélküli" őskereszténységről 
vallott előítéleteiknek. 

A kutatást elősegítették a könyvre, ere
deti szövegére, elterjedtségének körére vo
natkozó újabb felfedezések. F. Schlecht egy 
müncheni XI. századi kéziratban megtalálta 
első hat fejezetének latin fordítását; később 
Londonban a 10-12. fejezetek kopt fordí
tását találták meg, benne az olajra vonat
kozó hálaadó imádságot. Ezt fordításunkban 
a X. fejezet végén közöljük. 

A Didaché körüli harc ma már elcsönde
sült. A vélemények és ellenvélemények 
pergőtüzéből az a higgadt álláspont került 
ki győztesen, mely ebben a könyvben az 
apostoli idők, az újszövetség első igehir
dető korának a szentírási könyvek mellett 
legértékesebb és bizonyára legősibb tanuját 
látja. A könyv tartalma szerint valóban a 
tizenkét apostol tanítását foglalja dióhéjba 
oly nemrég keletkezett (talán szíriai) egy-
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házközség számára, melynek benső élete, 
fegyelme, szervezete egynevág azokkal az 
aaawkkai, melyekkel az Apostolok cseleke
detei, !:izent Pál levelei, Romai Kelemen le
vele az apostoli idök frissen sarjadó keresz
ténységét jellemzik. A Didaché nem tekinti 
köte1ezonek a zsidó életszabályok megtartá
sát, de ajánlja öket; csak a pogány á1dozatí 
eledelekben való részesedést tiltja föltétle
nüL Ez lényegében megfelel az első jeruzsá
lemi zsinat (Ap. csel. 15.) álláspontjának. 
A szerző az újszövetségi szentkönyvek közül 
szöveg szerint biztosan csak Máté evangé
liumát ismeri; az Udvözítőnek más mondá
sait ha idézi, azt valószínűleg épp az apos
toli tanítás alapján teszi. Ahogy a szent cse
lekményeket, a keresztséget, az Eucharisz
tiát, az olajáldást leírja, az a maga egyszerű
ségével a szentségek és a szentmise llturgiá
jának kialakulását, mintegy első, kezdeti 
fokán szemlélteti. Méginkább a keresztény
ség kezdeti állapotát mutatják az egyház 
szervezetére vonatkozó utasítások. Ezek sze
rint ugyanis előfordul, hogy a híveket apos
tolok látogatják meg; a hívek közt a papi 
tisztet, az igehirdetést és az istentiszteletet 
próféták és tanítók látják el. Ilyenekről az 
Apostolok cselekedetei, Szent Pál levelei ta
nuskodnak. A próféták a Lélek ihletése alatt 
állnak; a Lélek adományai (karizmái) hatják 
át és teszik alkalmassá őket arra, hogy a hí
veket hitükben megerősítsék, lelküket táp
lálják, az imádsággal, istentisztelettel üdvü
ket szolgálják. De a karizmatikus egyház
vezetők mellett a Didaché szerint vannak 

2* 



20 Apaatoll atycik 

püspökök és diakónusok is, akik ugyancsak 
a hívek szolgálatát látják el istentisztelet
ben, a szegények gondozásában, az egyház 
vezetésében. Ez a kétféle jellegű (karizmati
kus és intézményes) egyházi tisztség az 
apostoli idők jellemző sajátsága; az aposto
lok halála, a karizmák ritkulása, a püspöki, 
papi rend kizárólagos vezető hivatásának ki
fejlődése után már ilyen állapot nem téte
lezhető fel; a Didaché keletkezésének ideje 
tehát nem lehet későbbi az I. század végénél. 
A felsorolt vonások azonban még korábbi 
(Kr. u. 60-80) évtizedekre illenek. A Barna
bás-levél egyes részeinek a Didachéval való 
feltűnő egyezése, annak fogalmazási alakítá
sai arra engednek következtetni. hogy a Bar
nabás-levél szerzője használta a Didachét és 
nem megfordítva, vagy, ami még valószí
nűbb, hogy egyezéseik egy közösen használt 
forrásból származnak. Legutóbb két angol 
szerző foglalkozott a Didachéval a Journal 
of Theol. Studies 36. (1935) évfolyamában. R. 
D. Middleton a Didaché imádságait zsidó 
mintákra vezeti vissza és a Didachét a má
sodik század közepéről keltezi; viszont 
ugyanott W. J. Gibbins a Didaché eucha
risztikus imádságaiból arra a következtetésre 
jut, hogy a Didaché a Kr. u. 30-10 közti 
időszakban keletkezett. 

A Didaché szerzője az ószövetségi iratok
ban járatos ember volt, aki még tekintettel 
van a zsidó ételtilalmakra, nem veti el őket. 
Ebből többen arra következtetnek, hogy a 
zsidókeresztények közé tartozott. 

A munka egész jellege arra mutat, hogy a 
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szerző a keresztény egyéni és kőzösségi 

életforma alapelemeit nyujtja oly híveknek, 
akik számára ez az első útmutatás a keresz
tény életre. Elfogulatlan olvasó az apostoli 
kor lehelletét érzi a munkán. 

A Didaché tartalma. 

A főcím után egy másik címmel kezdődik 
a könyv, három fő részre oszlik. Az első 
(1-6. fejezetek) rész keresztény erkölcsi sza
bályokat foglal magában, egybevonva a pa
rancsokat és az evangéliumi tanácsokat. 
Ennek a résznek külön címe lehetne: Taní
tás a két útról: az élet és a halál útjáról. 

A második rész {7-10. fejezetek) liturgikus 
jellegű. Beszél a keresztségről (7.), a böjtről 
és az imádságról, az Eucharisztiáról (9-10.), 
az olajáldásról (kopt töredék). 

A harmadik rész (11-15.) egyházszerve
zeti szabályokat ad. Hogyan viselkedjenek 
egymás iránt, a közéjük jövő próféták, taní
tók, apostolok iránt a hívek. Beszél a püspö
kök és a diakónusok tisztéről. 

Befejezésül (16. fejezet) az úr eljövetelé
nek bizonytalan közelségére való hivatko
zással éberségre, lelki készenlétre int. 

A Didaché jelentösége. 

A Didachét úgy tekinthetjük, mint az 
apostoli hagyomány legrégibb tanuját. Vol
tak ókeresztény egyházak, melyek egyenest 
a szentkönyvek közé sorolták; azonban az 
újszövetségi kánonnak (szentírási könyvek 
gyűjteménye) az Egyház által történt pontos 
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meghatározása· után már nem tekinthetjük a 
Didachét szaros értelemben vett szentkönyv
nek, szerzője nem a Szentlélek ihletése alatt 
írt, hanem a saját szargaimával gyűjtötte 

össze művének gondolatait, saját tanításával 
foglalta össze mondanivalóit. Igy is rendkí
vül becses szalgálatot tett saját korának és 
az utókornak. Látjuk munkájából, hogy az 
egyházi szervezés és rendtartás már a kez
det kezdetén oly szabályokat alkotott, me
lyek az egyházi élet, a keresztény életforma 
kétezer éves történetét már eleve meghatá
rozták, a fejlődés irányát megszabták, holott 
magukban a szent könyvekben nem találunk 
rájuk határozott intézkedést. 

Csak néhány példát említsünk. A Didaché 
szerint naponként háromszor kell imádkozni 
a Miatyánkot. Ez a szabály alapja egyrészt a 
zsolozsma kialakulásának, másrészt a maga 
eredeti jelentésével mindmáig egyházi tör
vény nélkül is minden katolikus ember meg
tartja, amikor hajnali, déli és esti harangszóra 
imádkozik; igaz, hogy a középkor óta az úr
angyalát mondja, nem a Miatyánkot. A napi 
háromszori imádság, aminek jelzésére szol
gál a harangszó, tehát apostoli hagyomány. 
Ugyanez áll a pénteki böjtről. A Didaché 
szerint a keresztények szerdán és pénteken 
böjtöltek. A szerdai böjt a későbbi egyház
fegyelemben csak néhány napra korlátozó
ctott (kántorszerdák), az ókereszténység stá
ciósböjtöket tartott szerdai napon is, erről 

Tertullián tanuskodik; a pénteki böjt azon
ban máig megmaradt, holott a szentkönyvek 
erről sem szálnak. A vasárnap megszente-
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lése, a hármas ráöntésssel való keresztelés, 
·amit a Didaché szükség esetére az alámerí
tés helyett előír, szintén az ősi, apostoli ha
gyományhoz tartozik. Említjük még a Di
daché szabályát, hogy az istentisztelet előtt 
bűnvallomással kell előkészülni. A szent
mise bevezető részének közgyónása (a mai 
Confiteor) ebből a szabályból fejlődött ki. 
Alaki szempontból érdekesek a Didaché 
eucharisztikus imádságai, amennyiben hála
adást fejeznek ki. Minden misepraefatio ma 
is hálaadásra hív fel (gratias agamus Domino 
Deo nostra) és hálaadást fejez ki. Az eucha
risztia: (hálaadás) szelleme végig hat, mint 
stílust formáló tényező kezdettől fogva egész 
li turgiánkon. 

Ezért tekintünk tisztelettel a Didaché ősi 
líturgíájára. Olyan ez, mint a vadrózsa kert
jeink pompás, nemesített rózsái mellett. Mi
lyen egyszerü a keresztségnek, az eucha
risztiának, az olajszentelésnek a leírása. 
A bűnvallomásra épp csak rámutat, módját, 
szertartását nem is részletezi. Az eucharisz
tikus imádságokat két csoportra osztja. Az 
első csoport a kehely és a kenyér fölött vég
zett hálaadás; előttünk már érthetetlen okból 
fel van cserélve a sorrend. De maga a Di
daché más helyein föltételezi a helyes egy
másutánt, mint ahogy a szentkönyvek (a Di
daché által is ismert Máté-evangélium) és 
az összes források szerint sohse volt más 
sorrend, mint a kenyér és a bor konszekrá
ciója. A másik csoport az áldozás utáni 
imádságot közli, ez volna a mai Communio 
és Postcommunio. A Didaché még nem kü-
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löníti el a bérmálási krizma, a keresztelen
dők és a betegek olajának szentelését; egy 
szenteléssel - az eucharisztikus áldozat ke
retén belül, a kenyér és kehely konszekrá
ciója után szenteli meg az egyház és a hívek 
használatára szánt olajat. 

Többen különös következtetéseket von
tak le abból a tényből, hogy a Didaché nem 
közli az utolsó vacsora átváltoztató szavait: 
,.ez az én testem ... " Egyesek úgy magya
rázták, hogy ezek az imádságok nem is az 
eucharisztiára, hanem a vele összekapcsolt 
agapéra, szeretetlakomára vonatkoznak; má
sok egyszerű asztali imádságoknak mond
ták őket. Ahogy azonban a Didaché imádsá
gainak alaki és tartalmi hatását a későbbi 
liturgiákon fölismerjük (a hegyeken, halmo
kon elhintett búzaszemekre való utalás pl. 
még a IV. századi Serapion-liturgiában is 
megvan), arra kell következtetnünk, hogy 
ezek valóban eucharisztikus, mai szóval: 
miseimádságok. Azonban: a Didaché nem az 
áldozatbemutató papok számára írja le a szö
veget (pl. az átváltoztató szavakat az utolsó 
vacsorán történtek elmondásával}, hanem az 
áldozaton résztvevő hívek számára. Az apos
toli liturgia is az áldozatbemutató és a hívek 
párbeszéde módján folyt le. Az áldozatbe
mutató, ha próféta volt, a Didaché szerint 
szabadon alakította imádságát, a hívek imád
ságát azonban már határozott szövegbe fo
galmazzák. Ezért nincsenek a Didachéban 
az átváltoztatás szavai, azokat a pap mon
dotta. 

Akik dogmamentes őskereszténységről re-
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géltek a Didaché alapján, azok alig olvasták 
el elfogulatlanul a Didachét. Igaz, hogy a 
Didaché elsősorban nem a hitrendszert is
merteti, hanem a keresztény egyéni és kö
zösségi életformát. De szövegéből kielemez
hetjük az apostoli hitvallást: a teremtő 
Istenről, a Szentháromság három személyé
ről, Jézusról, Dávid fiáról, akiben hitet, hal
hatatlanságot, örök életet nyerünk. Benne, 
az ő országában gyülekszik össze az Egy
ház. Az Egyházban a Szentlélek működik 
karizmáival. Az Úr eljön ítélni eleveneket 
és holtakat; a halottak feltámadnak az örök 
életre, vagy kárhozatra. 

Külön is hangsúlyozni kell, hogy a Di
daché az eucharisztiát áldozatnak, egyete
mes áldozatnak tekinti. hogy a kenyeret és 
bort Szent/élekkel telt, azaz pneumatikus 
(szellemi) ételnek-italnak hiszi. Ennek aszó
nak a teljes értelmét is csak akkor fogjuk 
fel, ha a későbbi liturgiák hasonló szöve
geit: az epiklézist, azaz a Szentlélek lehivá
sát az átváltoztatás eszközlésére figyelembe 
vesszük. Ne felejtsük: a Didachéban· a ma
got látjuk, a későbbi liturgiákban a belőle 
fejlődött fát. Csak a kifejlődött liturgia 
mondja meg nekünk, mi volt benne a mag
ban. 

A Didaché egyházszervezetének leírásából 
is sokan a protestantizmus egyházszerveze
tét akarták igazolni. Azt mondták, itt nincse
nek papok, hanem a Lélek hatása alatt álló 
világiak, próféták, tanítók, apostolok, evan
gélisták állnak a hivek élén; nem szentelés, 
hanem a Lélekkel való töltekezés adja a hi-
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vek vezetésére a hatalmat A püspökökről és 
diakónusokról, kikről a Didaché is szól, azt 
mondták, hogy ezek nem voltak az istentisz
telet végzői, hanem gazdasági és szegény
gondozó személyek. 

Ezzel szemben azonban egész biztos, hogy 
a Didaché szerint a püspökök (nevükbe az 
A p. csel. és Sz en t Pál levelei szerint a p res
bytereket is beleérti) igenis az euchariszti
kus áldozatot bemutató személyek voltak. 
Hiszen a XI·. f.-ben külön intézkedik, hogy 
a prófétáknak engedjék meg, hogy úgy adja
nak hálát, ahogy akarják, ők nem kötelesek 
az előírt szöveget használni. Nyilvánvaló 
tehát, hogy már akkor a püspök (és a papok) 
végezték általánosságban a liturgiát. A XV. 
fejezetben pedig megmondja a papszentelés 
szertartását is: cheirotonésate kézrátétellel 
rendeljetek magatoknak püspököket és dia
kónusokat Azután hivatalukat is megjelöli: 
a püspökök és diakónusok végzik azt, amit 
egyébként a próféták és tanítók. Ha tehát -
vetem ellen azoknak, akik a prófétákat az 
istentisztelet végzésével felruházottaknak 
gondolták, a püspököket (papokat) nem -
a próféták bemutathatták az eucharisztiát, 
nyilvánvaló, hogy a kézrátétellel fölszentelt 
püspök (papok) is. A Didaché itt is teliesen 
az Ap. csel. és Szent Pál leveleinek egvház
szervezetét tünteti fel, ez pedig a kiindul6-
pontia annak az egyházszervezetnek, mely 
Római Kelemen, Szent Ignác leveleiból tű
nik elénk és amelynek természetes örököse 
az egyházi rend és a világiak megkülönböz
tetett állapota a mai Egyházban. 
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A Didachéban említett próféták és tanítók 
karizmái a kezdő Egyházban a győkérzet 

megerősítését szolgálták. Amint az Egyház 
terjedt és szilárdult, állandó jellegű hiva
tásra meghatározott szertartással (kézráté
tellel) választottak ki püspököket, papokat, 
diakónusokat. Ezek vették át azt a felada
tot, melyet korábban, a Krisztustól küldőtt 
apostolok, az általuk igazolt próféták és ta
nítók végeztek 

b) A Didaché szövege. 

Az úr tanítása tizenkét apostol által a 
nemzeteknek. 

I. 1. Két út van, az egyik az élet útja, a 
másik a halálé;4 Messzi visz a két út egy
mástól. 

2. A világosság útja a következő: Először 
szeresd az Istent, aki teremtett, azután fele
barátodat, mint tenmagadat;5 amit nem 
akarsz, hogy veled történjék, te se tedd 
másnak. 6 

3. Ezeknek a szavaknak pedig ez a veleje: 
áldjátok azokat, kik titeket átkoznak és böj
töljetek üldözőitekért;1 mert ugyan micsoda 
kegyelem számotokra, ha csak azokat sze
retitek, kik titeket szeretnek? Nemde a po
gányok ugyanezt tették.8 Ti pedig szeressé-

4 Baruch 4, 1. Mt. 7, 13-14. 
ó Mt. 22, 37-39. Mt. 12, 30-31. 
6 Mt. 7, -2. Lk. 6, 31. 
7 Mt. 5, 44. 
8 Lk. 6, 32. 
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tek azokat, kik gyűlölnek titeket és nem 
lesz ellenségtek. 

4. Az érzéki és testi kívánságoktól tartóz
tasd meg magad.9 Ha valaki jobbfelől üt 
arcon, tartsd oda bal orcádat is és tökéletes 
leszel.10 Ha valaki ezer lépésre kényszerít, 
menj vele kétezeret; 11 ha valaki elveszi pa
lástodat, add neki köntösödet is;12 ha elvette 
azt, ami a tied, ne követeld vissza;13 nem is 
teheted. 

5. Adj annak, aki tőled kér és ne követeid 
vissza; 14 mert az Atya mindenkinek akar jut
tatni a maga javaiból. Boldog, aki a törvény 
szerint ad; az ilyen ártatlan marad. Fáj an
nak, aki kap; mert, ha rászorul és úgy kap, 
ártatlan marad, ha azonban nem szorul rá 
és mégis kap, számot kell adnia, miért és 
mivégre kapott; bilincsbe verten állja majd 
ki a vizsgálatot a felől, mit cselekedett és 
nem szabadul onnét, míg csak az utolsó 
garast is vissza nem fizette.15 

6. Erről a dologról is írva vagyon: izzad
jon alamizsnád a markodban, míg meg nem 
tudod, kinek adjad. 

IL A tanítás második parancsa ez: 
2. Ne ölj, házasságot ne törj,16 gyermeke

ket meg ne ronts, ne paráználkodjál, ne lopj, 
varázslatot ne tégy, mérget ne keverj, mag
zatot vetéléssel ne pusztíts, a világrajöttet 
meg ne öld; ne kívánd, ami felebarátodéP 

1 1. Pét. 2, 11. 
10 Mt. 5, 39. 
11 Mt. 5, 41. 
12 Mt. 5, 40. 
13 Lk. 6. 30. 

14 Lk. 6, 30. 
15 Mt. 5, 26. 
16 Mt. 19, 16--19. 
17 Móz. II. 20, 7. 
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3. Hamis esküt ne tégy, hamisan ne tanus
kodjál,18 ne átkozódj, a vett sértést eszed
ben ne tartsd. 

4. Ne légy két elven járó, sem kettős 

nyelvü; mert a kettős nyelv a halál kalo
dája. 5. Szavad ne legyen hazug, sem hival
kodó, szód és tetted páros legyen. 6. Ne 
légy se fösvény, se ragadozó, se képmutató, 
se rosszmájú, se fennhéjázó; gonosz tervet 
ne szőjj felebarátod ellen. 7. Ne gyűlölj sen
kit; de egyeseket feddj meg (másokon kö
nyörülj), másokért imádkozz, ismét máso
kat szeress jobban, mint tenlelkedet 

III. Gyermekem, tartsd magadat távol min
den rossztól és mindattól, aminek hasonló a 
színe. 2. Ne légy indulatos, mert az indulat 
gyilkosságra visz, ne légy hirtelen, vesze
kedő, vagy erőszakos; ezekből is mind gyil
kosság származik. 3. Gyermekem a kéjvágy 
után ne indulj, mert a kéjvágy paráznaságra 
visz; ocsmány szókat ne szólj, szemedet má
sokon ne jártasd; mert az ilyenekből házas
ságtörés származik. 

4. Gyermekem, madárjósiást ne űzz, mert 
ez a bálványozásra visz; ne élj igézéssel, 
csillagjóslással, varázslattal, de ne is kívánj 
ilyeneket látni; mert mindez a bálványozás 
csapdája. 

5. Gyermekem, hazudozó ne légy, mert a 
hazugság tolvajlásra visz; ne kívánd a pénzt 
és a hiú dicsőséget; az is tolvajlásra ösztönöz. 

6. Gyermekem, ne légy zsémbelődő, mert 
ez káromlásra hajt, se szertelen, se rossz-

18 Mt. 5, 33. 
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lelkű, mert mindezekből káromlások ered
nek. 7. Légy azonban szelíd, mert a szelídek 
bírják a iöldet,l9 

8. Légy hosszantűrő, irgalmas és őszinte, 
higgadt és jóságos; a hallott igék remegtes
sék meg szívedet. 

9. Fennen ne hordd magadat, se lelkedet 
ne add át a hiúságnak. Gőgösökkel ne paj
táskodj, az igazak és alázatosok legyenek 
barátaid. 

10. Bármi ér téged, vedd jóra, tudva, hogy 
Isten nélkül semmi sem történik. 

IV. Gyermekem, akik az I·sten igéjét hir
detik neked, azokra gondolj éjjel és nappal 
és tiszteld őket, mint az Urat; mert ahol az 
Isten országa, ott az úr. 2. Naponta járulj a 
szentek színe elé, hogy felüdülj igéiken. 3. 
Ne légy békebontó, de inkább tégy békét a 
civakodók közt; igazságos legyen ítéleted, 
ne légy személyválogató, ha valakinek vét
két kell dorgálnod. Ne legyen kétséged az
iránt, hogy megjő-e, vagy sem (az úr az 
igazságos ítéletre). 

5. Ne tartsd tenyeredet nyitva, ha kapni 
kell és zárva, ha adni. 6. Ha kezed munká
jával szereztél valamit, add szívesen bűneid 
váltságára. 7. Ne töprengj, ha adni akarsz; 
ne zsörtölődj, amikor adsz; gondold meg, ki
től várod érdemed jutalmát. 8. El ne uta
sítsd a szűkölködőt, de legyen mindened kö
zös testvéreddel és semmit se mondj a ma
gadénak; mert ha az örökkévalóban tűrtek 
lesztek, mentől inkább a mulandókban? 

19 Mt. 5, 5. 
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9. Kezed ne vedd le fiadról, vagy lányod
ról, hanem zsenge koruktól kezdve tanítsd 
meg őket az úr félelmére. Ne zsarnokas
kadj szaigádon és szolgálódon, kik veled 
egy Istenben bizakodnak, hogy el ne hagy
ják az Istent, aki mindkettőtök fölött van; 
mert nem személyválogatva hívja az embe
reket, hanem ahogy a Lélek előkészítette 

őket. 
11. Ti szolgák vessétek alá magatokat gaz

dáitoknak tisztelettel és félelemmel, mint 
akik az Isten képét viselik veletek szemben. 

12. Vess meg minden képmutatást és min
dent, ami útálat Isten előtt. 13. El ne hagyd 
az úr törvényét, tartsd meg, amit vettél, 
hozzá ne adj, el ne végy belőle. 14. Az egy
házban valld meg bűneidet; rossz lelkiisme
rettel ne járulj az imádsághoz. Ez az élet 
útja. 

V. A halál útja pedig a következő: min
denekelőtt rossz és átokkal teli: a gyilkos
ság, házasságtörés, kéjvágy, paráznaság, tol
vajlás, bálványozás, varázslat, méregkeve
rés, zabálás, hamis tanuskodás, álnokság, 
kétszínűség, csalárdság, kevélység, rossz
májúság, fennhéjázás, fösvénység, ronda be
széd, irígység, szemtelenség, gőg, hencegés. 
2. (A halál útján járnak) a jók üldözői, az 
igazság támadói, a hazugság kedvelői; azok, 
akik nem ismerik az igaz élet érdemét, nem 
járnak a jó után és az igaz ítélet nyomán, 
kik nem a jóért, hanem a rosszért virraszta
nak, kik a szelídségtől és a türelemtől távol
maradnak, kik a hiúságat szeretik és a ha
szonra !esnek; nem törődnek a szűkölködők-
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kel és nem éreznek együtt a bajlódókka1, 
nem gondolnak Teremtőjükre; akik elemész
tik magzatukat, vetéléssel teszik tönkre 
Isten teremtményét, a szegényt útálják, a 
nyomorgót elnyomják, a gazdagoknak párt
ját fogják, a szegényeket igazságtalanul íté
lik, kik minden bünnel mocskosok. Mentsé
tek meg magatokat, gyermekeim, mindezek
től. 

VI. Vigyá7:z, senki le ne térítsen az igaz 
tanítás ezen útjáról a.záltal, hogy Isten nél
kül vesz oktatásba. 2. Mert ha tudod hor
dani az úr egész igáját, tökéletes leszel; ha 
nem tudod, tégy annyit, amennyit megbírsz. 
Ami pedig az ételt illeti: annyi terhet hordj, 
amennyit megbírsz. Amik a bálványok asz
talán voltak, azoktól nagyon óvakodj; me rt 
ez a halott istenek szolgálata volna. 

VU. Ami a keresztséget illeti, ez így tör
ténjék: Miután mindezeket előtte elmondot
tátok, kereszteljetek az Atyának és Fiúnak 
és Szentléleknek nevében20 élő vízben.21 2. 
Ha nincs mód folyóvízben keresztelni, más 
vízben keresztelj; ha nem lehet hidegben, 
keresztelj meleg vízben. 3. Ha nincs mód 
egyikbe sem, háromszor önts vizet a fejre 
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek ne
vében. 4. A keresztség előtt böjtöljön a ke
resztelő és a keresztelendő és akik még te
hetik; a keresztelendőnek pedig hagyd meg, 
hogy egy vagy két nappal előbb böjtöljön. 

VIII. A ti böjtöléstek pedig ne történjék 
a képmutatókkal;22 ezek hétfőn és csütörtö-

20 Mt. 28, 19. 21 azaz folyóvízben. 
n Mt. 6, 16. - A képmutatókon a farizeusokat érti. 
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kön böjtölnek. Ti pedig szerdán és pénteken 
böjtöljetek. 2. Ne is imádkozzatok úgy, mint 
a képmutatók, hanem mikétlt azt az Ur az ő 
evangéliumában megparancsolta; így imád
kozzatok: Mi atyánk, ki vagy a mennyek
ben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el 
a te országod, legyen meg a te akaratod, 
miként a mennyben, azonképpen a földön is; 
mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, mikép
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétet
teknek és ne vigy minket a kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztó/,23 mert tied a ha
talom és a dicsőség mindörökké. 3. 

IX. Napjában háromszor imádkozzatok ily 
módon. Ami pedig az eucharisztiát (hála
adást) illeti, így adjatok hálát: 2. Először a 
kehely fölött: Hálát adunk neked, Atyánk, 
Dávid fiadnak szent szőlőtövéért,24 melyet 
nekünk a te fiad, Jézus által mutattál meg; 
dicsőség neked mindörökké. 3. A kenyér
szegés25 után pedig e képen: Hálát adunk 
neked, Atyánk, azért az életért és tudo
mányért, mit nekünk a te fiad, Jézus által 
mutattál meg. Dicsőség neked mindörökké.26 

23 Mt. 6, 9-13. 
u Dávid szent szólötöve: zsidókeresztény felfogás 

számára maga az Egyház, melynek Messiáskirálya 
Krisztus. 

zs Az eucharisztikus kenyér szintén az Egyháznak, 
az egyházi közösségnek jele. 

26 A Didaché itt megfordítva közli az eucharisztikus 
hálaadás sorrendjét. Elóször említi a kelyhet, azután 
a ,.megtört'" kenyeret. De a következökben a Dida
ché ís feltételezi azt a sorrendet, melyet az IJdvö-

Keresztény remeklrók. 1. 3 
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4. Miként ez a kenyérdarab szét volt hintve 
a hegyeken és halmokon és egybegyüjtve 
egy kenyérré vált, úgy gyűljön össze a te 
Egyházad a föld határairól a te országodba; 
mert tied a dicsőség és a hatalom Jézus 
Krisztus által mindörökké. 5. Senki se egyék 
és igyék pedig az eucharisztiákból, csak aki 
meg van keresztelve Jézus nevében;27 erről 

mondá ugyanis az Úr: "a szentet ne vessétek 
a kutyák elé".28 

X. Miután pedig magatokhoz vettétek, így 
adjatok hálát: 2. Hálát adunk neked, Atyánk, 
a te szent nevedért, mit azért alkottál, hogy 
szívünkben lakozzék, és a tudományért, 
hitért, és halhatatlanságért, mit a te fiad, 
Jézus által nyilvánítottál ki nekünk; dicső
ség neked mindörökké. 3. Te, mindenható 
Urunk, mindent a te nevedért teremtettél és 
ételt és italt adtál az embereknek, hogy élje
nek vele és neked hálát adjanak; nekünk pe
dig szellemi ételt és italt adtál és örök éle
tet a te fiad által. Elsősorban is hálát adunk 
neked, mert hatalmas vagy, dicsőség neked 
mindörökk.é. 5. Gondolj Urunk a te egyhá
zadra, mentsd meg minden bajtól és tedd tö
kéletessé a te szeretetedben és gyűjtsd 

össze a négy égtáj felől megszentelten a te 
országodba, mit számára készítettél, mert 

zítő rendelt az utolsó vacsorán és a keresztény litur
gia mindig, a Didaché idején is megtartott: a kenyér 
és a bor egymásutánját. - Did. IX. 5.: ,.senki se 
egyék és igyék .. ," Did. X. 3.: ,.szellemi étel és ital". 

27 Hogy ez a keresztelés a Szentháromság szemé
lyeinek hívásával történt, azt a VIII. fejezetben 
világosan megmondotta a Didaché. 

28 Mt. 7, 6. 
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tied a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
6. Jöjjön el a te kegyelmed és múljék el ez 
a világ. Hossana Dávid fiának. Ha valaki 
szent, járuljon hozzá; ha nem az, tartson 
bűnbánatot. Maranatha.29 Amen. 

7. A prófétáknak pedig engedjétek meg, 
hogy úgy adjanak hálát, ameddig akarnak.80 

(A Londonban felfedezett kopt fordítás itt 
hozza az olaj-áldást: "Az olajról pedig így 
adjatok hálát: Hálát adunk neked, Atyánk, 
az olajért, melyet fiad Jézus által nyilatkoz
tattál ki nekünk. Dicsőség neked mind
örökké".) 

XL Ha valaki hozzátok jő és az előbb 

mondottakat tanítja nektek, azt fogadjátok 
el. Ha pedig a tanító esze fordulván, más ta
nítást hirdet, úgy, ha megbontja (az igaz 
hitet), ne hallgassatok rá; ha pedig úgy tanít, 
hogy az úr igazságát és tudományát hirdeti, 
fogadjátok el őt, mint az Urat. 

3. Ami pedig az apostolokat és prófétákat 
illeti, az evangélium parancsa szerint így 
cselekedjetek. 4. Minden hozzátok érkező 

. apostolt úgy fogadjatok, mint az Urat; 5. 
nem marad azonban nálatok csak egy napig 
és ha szükség van rá, még második napig. 
Ha pedig három napig maradna, hamis pró-

28 A titkos jelenések végén. Apoc. 22, 20. - Jelen
tése: Jöjjön el az úr, vagy: az úr jön. 

80 Az újszövetség prófétái a Szentlélek ihletése 
alatt álltak az imádságban, igehirdetésben, hogy 
épülésére legyenek a híveknek. Ezért a Didaché sze
rint öket nem köti az imádságok jelzett szövege; ók 
tetszésük szerint végezték az eucharisztikus hála
adás imádságait. 
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féta (nem apostol). 6. A távozó apostol
nak ne adjatok mást, mint kenyeret, míg 
szállásra talál; ha pénzt kér, hamis próféta. 

'l. Azt a prófétát, aki a Lélekben31 beszél, 
ne tegyétek próbára és ne ítéljétek meg; 
mert minden bűn megbocsátást nyer, ez 
azonban nem nyer bocsánatot.32 8. Nem min
denki próféta, aki a lélekben beszél, csak 
az, akiben megvannak az Úr erkölcsei: 
erkölcseiról lehet tehát megismerni a hamis 
prófétát és az igazi prófétát. 9. Egy próféla 
sem rendel asztalt lélekben, hogy maga 
egyék róla, csak a hamis próféta.3~ 10. Ha a 
próféta az igazságot tanítja, de amit hirdet, 
maga nem követi, az ilyen hamis prófétá
nak számít. 11. Ha egy prófétát igaznak 
ismertetek meg és az világi titkos szertartásra 
hív össze gyülekezetet, de nem tanítja, 
hogy mindazt meg kell tenni, amit ó cselek
szik, az ilyent ne ítéljétek meg: Istennél 
legyen az ő ítélete; igy csináltak ugyanis a 
régi próféták is.34 12. Ha pedig lélekben azt 
mondaná: adj nekem pénzt és más olyasmit, 
ne hallgassatok rája; de ha azt mondaná, 

3t A Lélektól megszállottan, elragadtatásban. 
32 Mt. 7, 21. A Didaché utal az úr szavára a Szent

lélek elleni bűnről. 
33 A Didaché arrá. céloz, hogy a próféta szeg.!~yP.k 

számára rendel lakomát. Ha tehát nekik rendeli és 
maga él vele, ezzel elárulja magát. 

34 Ezt a nehezen érthető szöveget egyesek úgy ma
gyarázzák, hogy az ószövetségi próféták is, az új
szövetségiek is nem pusztán a szarosan vett istentis:>:
teletre gyüjtötték össze a híveket, hanem egyéb, ,.j. 
lági célokra is és ilyenkor jelképes szertartá'lokat 
müveltek a nép okulására. V. ö. Iz. 20, 2-4., vagy 
Agabus próféta esetét, aki nagy éhinséget hirdetett 
előre. Ap. csel. 11, 28. 
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hogy más szűkölk.ödőknek kell adni, ne ítél
jétek meg. 
··· XII. Fogadjatok el mindenkit, aki az úr 
nevében jő; aztán pedig szemügyre vevén 
őt, megismeritek; lesz ugyanis tehetségtek, 
hogy megítéljétek, mi a jobb és a bal. 2. Ha 
a jövevény átutazóban van, segítsétek, 
ahogy tudjátok; ne maradjon azonban nála
tok tovább, mint két vagy három napig, 
ha szükséges. 3. Ha pedig nálatok akar lete
lepedni, mert iparosember, dolgozzék és 
egyék. 4. Ha nincs mestersége, belátástok 
szerint gondoskodjatok róla, hogy tétlenül 
ne éljen köztetek keresztény testvér. 5. Ha 
nem fogad ilyenben szót, Krisztuson akar 
élősködni. úvakodjatok az ilyenektőL 

XIII. Ha pedig egy próféta akarna közte
tek letelepedni, méltó a kenyérre. 2. Hason
lóképen az igaz tanító is olyan munkás, aki 
méltó a kenyérre. 3. Amit a présházból, szé
rüről, marhákból és juhokból elsőnek nyersz, 
azt add a prófétáknak. Mert ők a ti papjaitok. 
4. Ha pedig prófétátok nincsen, adjátok az 
első terményt a szegényeknek. 5. Ha kenye
ret süttök, vedd az elsőt és add e parancs 
szerint. 6. Hasonlóképen, ha boros- vagy 
olajoskorsót nyitsz meg, vedd az elejét és 
add a prófétáknak. 7. Pénzedből, ruhádból 
és minden vagyonodból végy első részt, 
ahogy jónak látod és add e törvény szerint. 

XIV. Az úr napján (vasárnap) egybegyűl
vén végezzetek kenyérszegést és tartsatok 
eucharisztiá.t,35 miután bűneiteket meggyón-

as A vasárnapnak eucharisztiával (szentmlsével) 
való megszentelése apostoli szokás, mint az I Kor. 
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tátok, hogy tiszta legyen a ti áldozatotok. 
2. Akinek pedig viszálya van hitsorsosával, 
ne vegyen részt gyülekezeteken, míg ki nem 
békülnek, hogy áldozatotok szentsége csor
bát ne szenvedjen. 3. Mert azt mondta az 
úr: "Minden helyen és időben mutassatok 
be nekem tiszta áldozatot, mert én vagyok a 
nagy Király, úgymond az úr, és nevem cso
dálatos a nemzetek közt.38 

XV. Kézrátétellel rendeljetek tehát maga
toknak az Úrhoz méltó püspököket és dia
kónusokat,37 szelíd, pénzre nem éhes, igaz
mondó, kipróbált férfiakat; ezek végzik el 
ugyanis köztetek a próféták és tanítók szol
gálatát. 2. Meg ne vessétek őket; ők ugyanis 
a prófétákkal és a tanítókkal együtt tiszte
letben állnak köztetek. 

3. Egymást nem haraggal, hanem béké
vel feddjétek meg, mint az Evangélium ren
deli;38 ha valaki más ellen vétett, senki 
szóba ne álljon vele, ne is találjon meghall
gatást, míg csak bűnbánatot nem tart. 4. 
Imádságtok, alamizsnátok, minden cseleke-

16, 2, Ap. csel. 20, 7; Jel. 1, 10. helyeiből és a Didaché 
jelen fejezetéből kiviláglik. 

36 A Didachénak ez a fejezete alapvető arra nézve, 
hogyan értékelte és gyakorolta az apostoli egyház 
a szentmisét. A Malachiás által (1, 11-14) megjö· 
vendölt tiszta és egyetemes . áldozatnak tekin tették. 
Lelkiismeretük megtisztításával, kibéküléssei készül
tek rá. Vasárnaponként mutatták be. 

37 A Didaché még Szent Pál szóhasználata szerint 
egy néven nevezi a püspököt és az áldozópapokat 
(presbytereket), többesszámban mondja a püspökö
ket, mert a presbytereket is beleérti. 

88 Mt. 5, 22-26. 
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detek úgy legyen, mint azt az úr evangé
liumában olvassátok. 

XVI. Ébren őrködjetek éltetek fölött; mé
cseseitek ki ne aludjanak, öveteket meg ne 
oldjátok, hanem legyetek készen; hisz nem 
tudjátok, mely órában jő a mi Urunk. 2. Sű
rüen tartsatok gyülekezetet, keresve, ami 
lelketek javára van; nem használ ugyanis 
semmit a hitben eltöltött élet, ha az utolsó 
napon tökéleteseknek nem találtattak. 3. Az 
utolsó időkben ugyanis megsokasodnak a 
hamis próféták és a rontók, a juhok farka
sokká válnak és a szeretet gyülöletté torzul. 
4. Amikor megszaporodik a gonoszság, gyü
lölettel lesznek egymás iránt, üldözik és el
árulják egymást; és akkor úgy tűnik fel a 
világ rászedője, mint Isten fia és jeleket, 
csodákat művel és a föld átadatik az ő hatal
mába és oly gazságokat fog tenni, miket a 
világ még sohasem tapasztalt. 5. Az emberi 
teremtmény akkor kerül a próbatevés tü
zébe és sokan megbotránkoznak és elpusz
tulnak; akik pedig állhatatosak maradnak 
hitükben, megszabadulnak az átkozottáL 6. 
Akkor feltűnnek az igazság jelei; első jelnek 
a nyitott ég, másodiknak a harsona, harma
diknak a halottak feltámadása, 7. de nem 
valamennyié, hanem, miként mondatott: EI 
jön az Úr és vele minden szentjei.39 8. Ak
kor meglátja a világ az Urat jönni az ég fel
hői föJötf.l•0 

39 Za ch. 14, 5. 
40 A 20. fejezetet a szerző Máté evangéliumlmak 

24. fe1ezet nyomán írta, figyelembe vette azt is, amit 
a végső időkről, holtak feltámadásáról a Tessz.-hoz 
írt I. és II. levelében közöl a kinyilatkoztatás. 



4. A Barnabás-levél 

a) Bevezetés. 

Az "apostoli atyák" sorozatában szokták 
közölni ezt a levelet, melyet már Alexan
driai Kelemen Szent Barnabás apostolnalc, 
Szent Pál útitársának és Szent Márk nagy
bátyjának tulajdonított. A levél maga nem 
nevezi meg sem a szerzőt, sem az olvasókat. 
Az ősegyház egyideig ezt a levelet is az 
istentisztelet alatt olvasott szent iratok J~özé 
sorolta, de Eusebius tagadta, hogy .,szent 
könyvek" közé tartoznék. Azóta az apokrif 
(nem hiteles) könyvek közé sorolják. 

A levél szövegét Funk szerint ismerte már 
a pogány Celsus, de felhasználták oly ősi 

keresztény írók is, mint Szent Jusztin, Szent 
Irén, sőt Hermas is. Az eredeti görög szb· 
veg mégsem származott át a maga egészé
ben a középkorra és újkorra; az első négy és 
fél fejezetet csak egy 220 körül keletkezett 
latin fordításból ismerték; a latin forditás
ban viszont a bevezető fejezetek hiányoztak. 
1859-ben fedezte fel Tischendorf a levél tel
jes görög szövegét, melyet Bryennios is meg
talált ugyanabban a Konstantinápolyban őr
zött, 1056-ban másolt jeruzsálemi kéziratban, 
melyből a Didachét kiadta. 

Tartalom: Két főrészből áll, az első dog· 
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matikus, a második erkölcsi fejtegetéseket 
közöl. 

A z e ls ö r és z b e n (1-17. fejezetek) az 
ószövetség viszonyát tárgyalja az újszövet
séghez. Az ószövetség intézményeit nem 
szabad eredeti értelmükben venni; ezek csak 
jelképek és előképek, melyek az Úr Jézus 
megváltó halálára, a Krisztusban való új 
életre utalnak. Az Isten nem akarta az ószö
vetségi áldozatokat, hanem áldozatként kí
vánta a megtörődött szívet; az igazi böjt 
sem az evéstől való megtartóztatásban áll, 
hanem a felebaráti szeretet gyakorlásában. 
A Mózessel kötött szövetséget a zsidók nem 
tartották meg, az érvényét vesztette. Krisz
tus kereszthalálával új szövetséget szerzett. 
Ezt a próféták is megjövendölték. Az új élet
nek leszünk részesei a keresztségben; ezál
tal megyünk be a tejjel és mézzel folyó 
földre. Részletesen kutatja az Úr szenvedé
sének előképeit. Jelképesen magyarázza a 
körülmetélést és az ételtilalmakat Ezekben 
az ételtilalmakban tudálékosan csillogtatja 
egyes állatokról való gondolatait. A kereszt
ség és a kereszt is előképekben megtalál
ható az ószövetségben. Az ószövetség intéz
ményeiben, a lerombolt templom újjáépíté
sében is hiába bíznak a zsidók. Szellemileg 
épül az úi templom: a Krisztusban hivők 
szívében-lelkében. 

A második részben (18-21. fejezetek) 
a világosság és a sötétség útjának ismerte
téseként ugyanazokat az erkölcsi útmutatá
sokat közli, mint a Didaché első négy feje
zetében. 
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Befejezésül összefoglalja tanítását és az 
Úr ítéletének közel voltára utal. 

Ki írta ezt a levelet? Tartalmának rövid 
ismertetése · után megállapítjuk, hogy 1. a 
levél írója nem lehet Szent Barnabás apos
tol. A levél felfogása az ószövetségról nem 
egyezik meg Szent Pál tanításával, kinek 
Barnabás kisérője volt. Túlzások vannak 
benne az ószövetség elítélésében, tévedések 
az ószövetségi étel- és egyéb törvényeknek 
a maguk idején való kötelező erejére vonat
kozólag. Egyesek azt is kiemelik, hogy a 
levél föltételezi a jeruzsálemi templom pusz
tulását, amit Szent Barnabás apostol alig ért 
meg. 

2. Hogy ki lehetett a levél írója, azt név
szerint nem mondhatjuk meg, csak meg
közelítőleg következtethetünk kilétére. Ma 
még nincs egyöntetű vélemény arra vonat
kozólag sem, hogy a szerző zsidóból, vagy 
pogányból lett keresztény-e. Ha az ószövet
ség, néhány zsidó apokrif irat, zsidó szaká
sok ismeretét figyelembe vesszük, bajos 
egyszerűen pogányból lett kereszténynek 
gondolnunk. Olvasóközönsége is inkább zsi
dóból lett keresztényekből tevődött össze. 
Amúgy levelének veleje alig érdekelte 
volna olvasóit. A szerzó a bib/iamagyarúzat 
alexandriai irányát követi, az ószövetségben 
nem lát jóformán mást, mint jelképet, elő
képet, allegóriát. Mai fülnek egészen szo
katlanok gyakran erőltetett, alaptalan egyez
tetései, mint pl. mikor Ábrahám 318 szalgá
jából a zsidó-egyiptomi szám-misztika segit
ségével kihozza Jézus nevét és a keresztet. 
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Erezhetőleg büszke magasabb tudására, gnó
zisára. Csak formaszerűerr emlegeti magéit 
peripszémának (a testvérek utolsójának, al
jának, p.: szemét), amúgy kiérezzük iratából, 
hogy nagyonis önérzetes a maga magasabb
nak vélt tudományára. 

A bibliával űzött gnosztikus próbálkozá
sokat a kereszténység készen találta már az 
alexandriai zsidó Philo könyveiben; ezek 
hatottak arra a rabbinus-körre is, melynek 
Szent Pál volt rabbinövendék korában tanít
ványa. A keresztény irodalomban az ale
xandriai hitoktató iskola alkalmazta ezeket 
a módszereket. Ök igyekeztek a nép egy
szerű hitéből (pistis) ilyen módon tudo
mányt, gnózist alkotni. A Barnabás-levél 
különben is leggyakrabban az alexandriai 
iskola mestereinél (Alex. Kelemen, Orige
nes), kerül használatba. Ezek alapján azt 
gondolhatjuk, hogy szerzője az alexandriai 
hitoktató iskolának egyik korai tanítója a II. 
század első évtizedeibőL 

Mikor írták ezt a levelet? A levél korát 
különböző mozzanatokból próbálták megha
tározni. Funk a levél 4. fejezetében f·ogla.lt 
jövendölést a 10 királyra következő kis ki
rályról a római császárok sorára értelme7.i 
és Vespasianusnál vagy Nervánál áll tneg. 
E szerint a levelet az első század vége előtt 
írták volna. Mások (Harnack, stb.) a 14. 
fejezetben foglalt templomépítésből akarnak 
kormeghatározó adatot kiolvasni. Szerintük 
ez arra vonatkoznék, hogy Hadriánus csá
szár 130 után a régi templom helyén egy 
Jupiter-templomot épített. Funk elveti ezt az 
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adatot, mert szerinte - és a szöveg ezt iga
zolja - itt a szerző a templom szellemi újjá
építéséről beszél. - Egyesek azt gondolják, 
hogy a levél végén foglalt erkölcsi tanítást 
a két útról a Didaché vette volna át ebből 
a levélből, így tehát a Barnabás-levél volna 
a korábbi, a Didaché a későbbi. Ezt a kor
meghatározást sem fogadhatjuk el. A Di
daché szelleme szerint az apostoli korba tar
tozik; viszont a Barnabás-levél inkább epi
gon munkája, mint apostolé. 

Ez a levél annak a szellemi mozgalomnak 
egyik tanuja, mely a kinyilatkoztatást és az 
apostoli hagyományt a hellenista korszellem
mel igyekezett összeegyeztetni. Ez a kOl·szel
lem a vallásban az anyagi, testi, érzéki szer
tartások fölé emelkedő spiritualizmus! kZ
vánt; épp ezért szembeszállt a zsidó és po
gány vallások ritualizmusával. Ebben az 
igyekvésben együtt halad a korszellemmel 
a Barnabás-levél is; alapjában könnyű dolga 
van neki, hiszen a legszellemibb vallást, a 
kereszténységet hirdeti.. De mivel a keresz
ténység az ószövetségi kinyilatkoztatás ta· 
lajából nőtt ki, azt kellett átértékelni a kris;.
tusi hit magasabb szintjére. Ezért igyekszik 
a szerző a hit fölé neki magasabbnak tetsző 
tudást, gnózist építeni. Hogy ez a gnózis iga
zában nem a hit összefüggéseinek mélyebb 
megértése, nem az igazi isteni tudomány, 
teológia, hanem csak önkényes képzettársí
sítás, allegória, arról a szerző nemigen te
hetett. Kezdő volt és minden kezdet nehéz. 
Problémákat akart megoldani. Ha nem is si
került neki megoaldásuk, legalább fölvetette 
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öket. Nagyobb eredménnyel dolgoztak utó
dai az alexandriai iskolában, főleg Origenes. 

A levelet szemelvényes fordításban kö
zöljük Funk: Patres apostolici 1878. szerin~. 

b) A Barnabás-levél szövege. 

I. Fiaimnak és leányaimnak az úr nevé
ben, ki minket szeretett, üdvöt és békét! 

2. Mivel nagy és gazdag az Úr megigazító 
müve, mit veletek cselekedett, minden más
nál jobban és módfelett örvendezek bol
dog és kiváló lelketeken. 1gy ugyanis a szel
lemi adomány belétek plántált kegyelmét 
vettétek. Ezért inkább magamnak kívánok 
jót, remélve, hogy üdvözülök, hiszen való
ban látom, hogy az úr forrásának bőségéból 
eláradt a Lélek rajtatok. Nagyon boldoggá 
tett látástok. 

Mivel meg vagyok győződve, hogy mikor 
köztetek szóltam, sokat tudtam, hisz az 
igazság útján az úr kísért engem; minden 
arra késztet, hogy titeket jobban szeresse
lek őnlelkemnél; mert nagy hit és szeretet 
lakozik bennetek az örök élet reménye által. 
Eszembe forgatván tehát, hogy a ti üdvötök 
az én gondom, és ha abból, amit én nyertem, 
valamit veletek közlök, az nekem is javamra 
szolgál, mivel oly lelkeknek szolgáltam; el
tökéltem, hogy röviden írok nektek, hogy 
hitetekben teljes legyen tudománytok (gnó
zistok). Három alapigazsága van tehát az 
úrnak: A remény az élet kezdete és hitünk 
beteljesedése; a megigazult élet az ítélet 
kezdete és vége; a jókedvű és örvendő sz.ere-
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tet a jócselekedetek bizonysága. A próféták 
által nyilvánította ki nekünk az Úr az el
múltakat és a jelenvalókat és módot adott 
rá, hogy a jövendők zsengéjét ízlelhessük. 
Hogy mikor látjuk, minden oly rendben kö
vetkezik be, ahogy megmondotta, gazda
godva és magasabbra emelkedve közeled
jünk az ő félelméhez. En pedig nem mint mes
tertek, hanem mint közületek való társatok 
rámutatok egyre s másra, hogy a jelenvalók
ban örvendezzetek. 

II. Mivel a napok rosszak és a gonoszat 
tevőnek hatalma tart, magunkra fordítva el
ménket, az úr üdvözítő művein elmélked
jünk. Hitünknek a félelem és a türelem a 
segédje; küzdőtársunk pedig a nagylelkü
ség és az önmegtartóztatás. Ha ezek az Úr 
dolgaiban tisztán maradnak, velük együtt 
örvend a bölcseség, az értelem, az ismeret 
és a megértés. Hísz minden prófétája által 
nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy sem 
áldozatra, sem égőáldozatra, sem adományra 
nincs szüksége. 

(lzaiás 1, 11-13-ból vett idézettel bizo
nyítja, hogy az úr elvetette az ószövetség 
áldozatait.) 

Ezeket tehát megszüntette, hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak új törvénye, mely 
a kényszer igáját nem ismeri, nem ember
adta áldozattal bírjon. 

(Az ószövetségben (Jer. 7, 22-3;. 50, 19. 
Zsolt.) is kifejezte az úr, hogy számára a 
bűntől való tartózkodás, a megtörődött szív 
az igaz áldozat.) 

III. (lzaiás 58. fejezetéből mutatja be, hogy 
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az igazi böjt nem a zsidók által gyakorolt 
önmegtagadásokban áll, hanem a felebaráti 
szeretet gyakorlásában.) 

III. 6. A nagytürelmű Isten előre látta, 
hogyan fog hinni egyszerűségében az a nép, 
melyet szerelmes Fiának szánt és előre ki
oktatott minket mindenről, hogy jővevé
nyekként ne kényszeríttessünk az ő törvé
nyükre. 

IV. Azért a jelenvaló dolgokat behatóan 
vizsgálva kutatnunk kell, mi válhat üdvössé
günkre. Futamodjunk meg tehát a gonosz
ság minden cselekedetétől, hogy rabjukká 
ne váljunk és gyűlöljük meg a jelen idő 
tévedését, hogy a jövőben szeretetre talál
junk. Ne hagyjuk szabadon a lelkünket, 
hogy a bűnösök és gonoszok társaságában 
járjon; ne váljunk hozzájuk hasonlókká. El
közelgetett a teljes próbatétel,41 melyről He
nochnál írva vagyon. Ezért rövidítette meg 
az úr az időket és a napokat, hogy siessen 
az ő szerelmes fia és foglalja el örökségét. 

Mert így szól a próféta:42 Tíz királyság 
uralkodik majd a földön és utána feltámad 
egy kis király, aki három királyt aláz meg 
egyszerre. Hasonlóképen ugyanazon dolog
ról mondja Dániel: Es látám a negyedik 
vadállatot, gonosz, erős, a tenger többi vad
jánál kegyetlenebb volt és látám, miként tá
madt belőle tíz szarv és ezekből egy kicsi, 
csökevény szarv és miként alázott meg há
rom nagy szarvat.48 

41 Scandalon. 42 Dániel 7, 24. 
48 Dániel 7, 7, 8. Az idézetek nem pontosak. 
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Meg kell tehát értenetek. Mint egyik tár
satok arra kérlek benneteket különös szere
tettel, hisz mindnyájatokat jobban szeretlek 
önlelkemnél, hogy vigyázzatok magatokra, 
ne legyetek hasonlókká egyesekhez, kik bű
neiket halmozzák azt mondva: a mi szövet
ségünk a mienk marad.44 De ezek így örökre 
elveszítették a Mózes által nyert szövetsé
get. 

(Leírja, hogyan kötött az Or Mázessel szö
vetséget (Exod. 31, 18; 34, 28.), hogyan me
rült a nép bálványozásba, amiért elvesztette 
a szövetséget.) 

Ezt megértette Mózes, eldobta a két kő
táblát és összetört az ö szövetségük, hogy a 
drága Jézusnak szövetsége megpecsételtes
sék a mi szívünkben az ö hitének reménye 
által. 

Sokat szeretnék írni, nem mint tanító, ha
nem mint társaságtok kivetettje, hogy sem
mit se kerüljek meg, amit szeretetemben 
számotokra készen tartok. Azért óvakodjunk 
az utolsó napokon; semmi hasznunk sem 
lesz ugyanis életünk és hitünk egész idejé
ből, ha ebben a gonosz időben és a jövendő 
próbatételek idején, mint Isten fiaihoz illik, 
ellen nem állunk~ Azért meneküljünk min
den hiúságtól, teljes gyűlölettel forduljunk 
el a gonoszság útjának cselekedeteitől, hogy 
a Fekete45 be ne osonjon hozzánk. Ne merül
jetek úgy magatokba, ne éljetek csak maga-

44 Egyes zsidók bizakodtak el annyira, hogy azt 
hitték: bármi gonoszat cselekszenek, az lstannel való 
szövetség megmarad. 

45 Az ördög. 
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tok számára, mintha már elértétek volna az 
üdvösséget, hanem egybegyűlve kutassátok 
azt, ami mindenkinek hasznos. Mert úgy
mond az Irás: Jaj nektek, kik magatok előtt 
vagytok okosak és saját színetek előtt böl
csek.46 Legyünk lélekkel bírók, legyünk tö
kéletes templom az úrnak. Amennyire tő
lünk telik, elmélkedjünk az Or féleimén és 
iparkodjunk megtartani az ő törvényelt, 
hogy megigazulásunkon örvendhessünk. Az 
úr személyválogatás nélkül ítéli meg il vilá
got.47 Mindenki cselekedetei szerint nyer íté
letet. Ha jó volt, igazsága színe előtt fog 
járni, ha rossz volt, gonoszságának jutalma 
leszen előtte; nehogy hivatásunkban ellan
kadva vétkeinkben haljunk meg és a go
noszság fejedelme a fölöttünk nyert hatalom
mal leszakítsan bennünket az Or országáról. 
Arra is ügyeljetek, testvéreim; ha azt látjá
tok, hogy mindama jel és csodatétel után is, 
mi Izraelben történt, őket mégis elhagyta az 
Úr; vigyázzatok, nehogy velünk is megtör
ténjék, ami meg van írva: sokan vannak a 
hivatalosak, kevesen a l'álasztottak.48 

V. Azért adta ugyanis az Or halálra saját 
testét. hogy bűneink elengedést által meg· 
szenteljen minket; ezt nyerjük el az ő véré
nek hintése által. Róla van ugyanis írva Iz· 
rael számára is, a mi számunkra is: Megse
besíttetett a mi gonoszságainkért és szoron· 
gallatásban volt része bűneinkért; az ő ]{ek
sége vált gyógyulásunkra. Mint a juhot vit· 
ték leölésre és mint a bárány megnémult 

•• Iz. 5, 21. 48 Mt. 20, 16. 
' 7 I. Pét. 1, 17. 

Keresztény remekírók. L 
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nyírója előtt.49 Azért nagy hálá' al tartozunk 
az úrnak, hogy a multat is megmutatta, a je
lenvalót is megvalósította és a jövőre vo
natkozólag sem hagyott értelem nélkül. Azt 
mondja az lrás: Nem vetnek tőrt igazság
talanul a madaraknak.50 Ezzel azt mondja, 
hogy igazságosan veszik el az az ember, aki 
ismeri bár az igazság útját, mégis a sötétség 
útjára tér. De azt is megmondja, testvéreim~ 
ha az úr készséggel szenvedett a mi lel
künkért, holott ő az egész világ Ura, kihez 
szólt a szó a világ teremtésekor: Alkos
sunk embert a mi képünkre és hasonlatos
ságunkra; miért vállalta mégis, hogy embe
rek keze által kínzassék? Halljátok tehát: 
Róla szóltak a próféták, kik tőle kapták a 
jövendölés adományát; ő pedig, mivel test
ben kellett megjelennie, hogy tönkre verje 
a halált és bemutassa a halálból való feltá
madást, elviselte a halált: hogy az atyáknak 
beteljesítse ígéretét és magának új népet 
készítsen, míg a földön járt, megmutatta, 
hogy a feltámadás után ő fogja megítélni a 
világot. Továbbá tanította Izraelt és nagy 
csodákat és jeleket művelt, nem mintha ma
gasztalták, vagy szerették volna őt. 

Mikor pedig kiválas;z:totta apostolait, hogy 
az ő evangéliumát hirdessék, bűnös emberek 
közül választotta őket, hogy megmutassa, 
nem az igazak meghívására jött, hanem a 
bűnösökére;51 kinyilvánította előttük, hogy 
ő az Isten Fia. Mert ha nem testben jött 
volna el, hogyan maradtak volna életben az 

49 I:r.. 53, 5, 7. 
50Péld. 1, 17. 

51 Mt. 9, 13. 
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emberek, kik öt látták? Hiszen ha a napba 
néznek (pedig a nap az ö keze alkotása és 
egyszer megszűnik), nem tudnak sugaraiba 
tekinteni? lgy tehát az Isten Fia azért jött el 
testben, hogy beteljesítse azok vétkét, akik 
az ö prófétáit halálra üldözték. Ezért ::>zen
vedett kínhalált. Mert azt mondja az úr, tő
lük van testén a verés: Mikor megverik a 
pásztort, elvesznek a nyáj juhai.52 ö 1.zon
ban így akart szenvedni. Kellett ugyanis, 
hogy a fán szenvedjen. Mert azt mondja, aki 
róla jövendölt: Ovd meg életemet a kard
tól53 és szegekkel verd át testemet, mert a 
gonoszok gyülekezete ellenem támadt. To
vábbá: Hátamat a korbácsütésekre tartottam 
készen, orcáimal a pofoncsapásokra; arc•J
mat pedig olyanná tettem, mint a kőszikla.54 

VI. (Bibliai idézetekkel bizonyítja, hogy 
Krisztus halála, melyet testében szenvedett 
el, a mi erősségünk, megváltásunk Az idé
zeteket allegórikusan használja fel.) 

Mit mond Mózes? "Ime, azt mondja az Or: 
Menjetek be a jó földre, melyet esküvel ígért 
az úr Abrahám, Izsák és Jákob Istene, és 
örökségül bírjátok azt, a tejjel és mézzel 
folyó földet." 55 Hogy mit mond erről a ma
gasabb tudás (gnózis), halljátok: Bízzatok, 
úgymond, Jézusban, aki testben fog nektek 
megnyilatkozni. Mert a föld az embert je
lenti, aki szenvedni tud; a föld állagából 
alkottatott ugyanis az ember. És mit mond 
azzal, hogy: a jó földre, a tejjel és mézzcl 

sz Zak. 13, 6, 7. 
58 Zsolt. 21, 21. 

64 Iz. 118, 1201 70, 21, lí 
55 Exod. 33, 1-3. 
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folyó földre? Áldott a mi Urunk, testvérek, 
aki nekünk saját titkainak bölcs megértését 
adta. Mert a próféta az úr képes beszédét 
mondja. Ki értheti meg más, mint aki okos, 
az irásmagyarázatban jártas és szereti az 
Urat? Amikor tehát minket új életre támasz
tott bűneink bocsánatával, megadta nekünk, 
hogy új alakot vegyünk fel, a gyermekéhez 
hasonló lelket; ezt tette, mikor újjáterem
tett minket. Mert rólunk mondja az Irás, mi
kor az Atya szál a Fiúhoz: Alkossunk cm· 
bert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, 
hogy uralkodjék a föld állatai, az ég :nada
rai és a tenger halai fölött. 56 És amikor szép
nek látta teremtményét, azt mondta: növe
kedjetek és sokasodjatok és töltsétek be a 
földet. Ezt mondta az Atya Fiának. 

Ismét megmutatom neked, hogyan szál 
hozzán~. Az utolsó időben végezte el a má
sodik teremtést. Azt mondja pedig az Úr: 
Ime, olyanná alkotom az utolsókat, mint az 
elsőket. Erre figyelt a próféta, mikor ezt hir
dette: Menjetek be a tejjel és mézzel folfÓ 
földre és uralkodjatok rajta. Ime tehát, mi 
újjáteremtettünk, miként másutt ismét 
mol\dja a próféta: Ime, úgymond az úr, el
veszem tőlük - vagyis azoktól, kiket előre 
szemlélt az úr Lelke- a kőszíveket és belé
jük teszem a hús-szívet.51 Mert ő testben 
akart megjelenni és köztünk lakozni. S:z.i
vünk hajléka ugyanis - testvéreim - az 
Istennek felszentelt temploma. Mert ismét 
mondja az úr: Miben jelenjek meg az én 

Ge Gen. 1, 26, 28. 87 Ezech. 11, 19. 
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Uram, Istenem előtt, hogy megdicsőítsem?58 

fgy felel: Magasztallak a testvérek gyüleke
zetében és énekelek neked a szentek egy
házának közepén.59 Mi vagyunk tehát azok, 
akiket bevezetett a jó földre. De mit jelent 
a tej és a méz'? Mivel a csecsemő előbb méz
zel, azután tejjel él; mi is előbb hittel élünk, 
mellyel hiszünk Isten ígéreteiben és az 
ígérethirdetés szava által életretámasztva 
élünk a föld birtokában. Azt is mondta előbb: 
Növekedjenek és sokasodjanak és uralkod
janak . .. Vajjon ki uralkodhatik most az iü
latok, halak, vagy égi madarak fölött'? Tud
nunk kell, hogy uralkodni csak hatalommal 
lehet, csak így lehet mások fölött paran
csolni. Ha ez még nem is valósul meg, meg
mondta azt is, mikor: mikor magunk is any
nyira tökéletesek leszünk, hogy örökségben 
bírjuk az Úr szövetségét. 

VII. :E:rtsétek meg tehát, boldog fiaim, 
hogy a jó Isten előre megmutatott mindent, 
hogy megtudjuk, kinek tartozunk mindezért 
hálával és magasztalással. Ha tehát az Isten 
Fia, aki az űr és ítélni fog eleveneket és 
holtakat, kínhalált szenvedett, hogy az ö 
szenvedése által mi életre keljünk: higgyük, 
hogy az Isten Fia nem szenvedett másért, 
mint értünk. 

(A következőkben a kínszenvedés egyes 
részleteinek előképeit kutatja az ószövet
ségi Szentírásban. Az ecet és epe előképeit 
pl. nagy engesztelési nap szertartásaiban 
keresi..) 

118 Zsolt. 41. 3. 30 Zsolt. 21, 23. 
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(A VIII. fej. a piros tehén feláldozását 
(Num. 29. -hozza előképi viszonyba az Or 
szenvedésével.) 

(A IX. fej. a körülmetélésről szól, abban 
is jelképet lát, a szívnek körülmetélését. Az 
Ur Abrahámnak arra adott parancsot, hogy 
318 emberén elvégezze a körülmetélést. Eb· 
ben a számban - mivel a görög (és zsidó) 
írás betűkkel jelezte a számokat - a levél 
Jézus nevére (18) és a keresztre (T: 300) 
keres célzást.) 

(A X. fejezetben az ószövetségi ételtilal
makat magyarázza allegorikusan a szerző. 

Az egyes tiltott állatok: bűnöket jelképez
nek; az Ur nem az állatok evését, hanem a 
bűnöket tiltja szerinte. A disznó pl. azokat 
az embereket jelenti, akik jóllakottságukban 
az Istenről megfeledkeznek, de ha éhesek, 
akkor utána kiáltanak.) 

(A XI. fejezetben a keresztség előképei
ről beszél. Jer. 2, 12, 13-ban az Or magát élet 
forrásának mondja, Sion hegyét termékeny 
sziklának. Iz. 45, 2, 3-ban a sziklában elrej
tett kincseikről szól; Iz. 33, 16-18. a hegy
csúcson fakadó forrásról beszé.T; Zsolt. 1, 3. 
a víz mentén növő fákról - ezek mind a 
keresztség előképei. Majd így folytatja 
Ezech. 47, 1-2-őt idézve, benne a kereszt· 
ség más előképét találva.) 

Mit mond a próféta? Ott volt egy folyó, a 
jobboldalon folyt: belőle szép fák álltak Id 
és aki gyümölcsükből eszik, mindörökké él. 
Ezzel azt mondia, hogy mi szennvel, bún
nel borítva szállunk le a vízbe és úgy szál
lunk ki belőle, hogy szívünkben a félelem 
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és lelkünkben a Jézusba vetett remény 
gyümölcse terem. 

(A XII. fejezetben összegyüjti a leereszt 
előképeit az ószövetségben. Mózes, aki ki
tárt karokkal imádkozik, míg népe hadako
zik, a kereszt előképe; ugyanígy a réz
kígyó is.) 

(A XIII. fejezetben azt bizonyítja, hogy 
nem a zsidóság az Or ígéreteinek örököse, 
hanem a Krisztusban hívő nép. Rebekka két 
fia közül a nagyobb szolgált a kisebbik
nek, ugyanez történt, mikor Jákob József 
két fia közül elsőnek az ifjabb Efraimot ál
dotta meg.) 

(A XIV. fej. Az Or ugyan a maga szöve!
ségét a zsidókkal kötötte meg; de a zsidók 
méltatlanná váltak erre a szövetségre. Mó
zes összetörte a szövetség kőtábláit.) 

Mózes, mivel az úr szaigája volt, elnyerte 
a szövetséget; de az Úr minket tett a szö
vetséget élvező néppé, mikor értünk szen
vedett. Azért jött a világra, hogy ők vét
keikben elvesszenek, mi pedig az örökös 
által a mi Urunk Jézus szövetségét elnyer
jük; az volt az ő küldetése, hogy megjelen
vén a földön a halál birtokába került és a 
gonoszság tévelygésébe merült éltünket a 
sötétségből kimentse, igéjével bennünk 
kössön szövetséget. 

(A XV. fejezetben a szombatról szólva ki
fejti, hogy a szombat a teremtés hat napjára 
következett pihenőnapnak. A teremtés hat 
napja hatezer évet jelent. A világ folyama 
hatezer esztendő.) Amint eljő az ó Fia, a 
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Gonosz idejét megszünteti, megítéli a go
noszokat, megváltoztatja a Napot, Holdat és 
csillagokat és utána szépen elpihen a hete
dik napon. (Ha mi szentek leszünk, mi is 
résztveszünk az ő nyugalmában. Megokolja, 
miért nem ülik a keresztények a szombatot~ 
A szombat a régi hétnek a vége, az ószövet
ség korszakának. Az úr a következő, a 
nyolcadik nappal új világ kezdetét jelzi. 
Ezt a napot boldogan üljük meg, ezen tá
madt fel az úr halottaiból és megjelenése 
után felment az égbe.) 

A XVI. fejezetben a zsidókat korholja, 
akik abban bíztak, hogy templomuk meg
menti őket és az Istent pogányok módjára 
tisztelték a templomban. Az új templom: a 
keresztények lelkében épül.) úgy látom, áll 
az Isten igaz temploma. Hogyan épül az úr 
nevében, halljátoki Mielött hittünk volna az 
úrban, szívünk hajléka a romlás esendő ott
hona volt; hasonló az emberkéz által épült 
templomhoz; tele volt bálványok tiszteleté
vel és az ördögök tanyáztak benne, mivel 
azt cselekedtük, ami az Istennel ellenkezik. 
De épülni fog az úr nevében, vigyázzatok, 
hogy nagvszerúen épüljön az úr temnloma. 
Hogvan? Halliátok. Elnyervén a bűnök bo
csánatát és az Úr nevébe vetvén reményün
ket úiakká változtunk, mintha úira lennénk 
teremtve; ezért bennünk, ami hailékunkban 
igazán az úr lakozik. Hogvan? Hitének 
igéie. igéretének hfvása, törvényeinek böl
cseséQe, tanitásának parancsai - bennünk 
vannak -, sót ó maqa prófétál bennünk, 
lakozik bennünk; megnyitja a templom ka· 
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puját, azaz szánkat,60 nekünk, kik a halál
nak voltunk átadva; bűnbánatot enged ne
künk és így vezet be minket abba a temp
lomba, melyet nem lehet lerombolni. Mert 
aki üdvözülni akar, nem embertől reméli, 
hanem attól, aki az emberben lakozik és be
lőle szól; elcsudálkozva azon, hogy soha az
előtt ajkáról nem hallott, sem nem kivánt 
ilyeneket hallani. Ez az Isten számára épült 
szellemi templom. 

XVII. Amennyire homály nélkül magya
rázhattam, remélem, sikerült szándékom 
szerint hiánytalanul rámutatni azokra, amik 
az üdvösségre tartoznak. Mert, ha a jelen
valókról, vagy a jövendőkről irok nektek, 
nem értitek, mert el van rejtve értelmük. De 
erről így kellett szólnom. 

XVIII. Most pedig térjünk át a másik tu
dásra és tanításra. A tanításnak és akarat
nak két útia van: az egyik a világosság, il 

m.ásik a sötétség útja. De messzire visz a 
két út egymástól. Az egyiknek élén az Is~ 

ten angyalai járnak, mécsvilágot visznek: a 
másik élén a Sátán angyalai. O az öröktól 
fogva és örökké való Úr; ez pedig a jelen
való gonosz idő fejedelme. 

(A XIX. fe;ezetben jórészt a Didaché 
I-IV. fejezeteivel eqyezó rnódon leíria a vi
láaosság út;át; a XX. fejezetben pedig a sö
tétséq, a halál útiát úay, mint a Didaché V. 
fejezetében olvashatjuk.) 

eo Utalás a keresztség szertartásán11k ~!!Yik elem~re, 
az aperitio oris-ra. Turltnnkk11l ez az elsö rAmntatAs 
erre a szertartásra, amiból világos, hogy az J. szAzad 
végén már megvolt. 
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XXI. Illő tehát, hogy az ember, ha ismeri 
az úr parancsait, azok szerint járjon. Mert 
ki megtartja őket, az Isten országában nagy 
lesz a dicsősége; aki pedig a sötétség csele
kedeteit választja, velük együtt vész el. 
Azért feltámadás, ezért kárhozat jár. Kér 
lek titeket, elöljárók, jóakaró tanácsomat 
fogadjátok el; mindig vannak olyanok vele
tek, kikkel jót tehettek; ne csüggedjetek. 
Közel van a nap, melyen a gonosszal együtt 
minden elvész; közel van az Or és az ő iu
talma. Megismétlem kérésemet: legyetek jó 
törvényhozók, hűséges tanácsadók magatok 
közt; minden képmutatást vessetek ki ma
gatok közül. Az Isten pedig, aki az egész 
világon uralkodik, adjon nektek bölcsesé
get, értelmet, tudást, parancsainak ismere
tét és kitartást. Legyetek az Or iskolájába 
járók, keressétek, mit kíván tőletek az Gr 
és tegyétek azt meg, hogy az ítélet napján 
meg tudjatok állni. Ha pedig van bennetek 
emlékezés a jóra, gondoljatok rám is elmé
tekben forgatva szavaimat, hogy kívánságern 
és igyekvésem jóra forduljon bennetek, 
szereteteket őrizzétek meg számomra. Míg 
ebben a szép edényben vagytok, ne hanya
goljátok el egyiket se a törvények közül; 
hanem mindig ez úton járjatok és teljesitse
tek minden parancsot; mert így is kell. Az 
volt a célom, hogy tehetségem szerint írá
sommal örömet szerzek nektek. Udvözöllek 
benneteket, gvermekeim, szeretetben és .bé
kében. A dicsöség és minden kegyelem Ura 
legyen lelketekkel. 



5. Római Szent Kelemen levele 
a Korinthusiakhoz 

a) Bevezetés. 

Korinthus nevét, egyházának kezdeti álla
potát Szent Pálnak két levele örökítette meg 
az újszövetségi Szentírásban. Az Apostol 
tanítása jó magot vetett, dorgálása, fe
gyelmező ereje hatásos volt; két emberöltőn 
át, egészen az első keresztény évszázad 
utolsó tizedéig a korinthusi egyház béké
ben, egyetértésben fejlődött, megfogadta az 
Apostol szavát a pártoskodás veszélyéről, 

Krisztus titokzabos testének benső egysé
gérőL 

Domitianus császár uralkodásának utolsó 
éveiben Korinthusból aggasztó hírek érkez
tek Rómába, ahol akkor a püspöki széken 
Kelemen ült. Azt írja róla Szent Irén lioni 
püspök, hogy Linus és Anakiétus után ő volt 
a harmadik utóda Szent Péternek a római 
püspöki széken, mely Krisztus alapításából 
az egész egyház fölött a főhatalmat örökölte 
Szent Pétertől. Tertullián azt állítja, hogy 
Kelement maga Szent Péter szentelte püs
pöknek, de Szent Péter halála után ő a bé
kesség kedvéért Linusnak engedte át az t'gy
ház kormányzását, maga pedig segédpüspök
ként működött tovább. 

Nem valószínűtlen a régieknek (Origenes
nek és Eusebiusnak) föltevése, kik Kelemen 
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római püspököt azonosítják azzal a Kele
mennel, akiről Sz en t Pál az írja (Fil. 4, 3 ) : 
"Téged is felkérlek, igazi munkatársam, légy 
nekik segítségükre, kik velem együtt dol
goztak az evangéliumban, Kelemennel és a 
többi munkatársammal, kiknek neve az élet 
könyvében van". 

Kelemen, Szent Péter és Pál apostolok ta
nítványa és munkatársa az apostolfejedel
mek lelki rokona volt. A római hagyomány, 
melynek nagy a történelmi értéke, azt 
mondja róla, hogy a máig megmaradt Szent 
Kelemen-bazilika helyén volt az ő lakó
háza; a domus Clemenlis az ő halála után 
az Egyház tulajdonába ment át és egyike lett 
Róma legrégibb (plébániai) templomainak, 
melyeket titulusoknak hívtak és késöbb bí
borosi cím-templomok lettek. 

Róma egyháza az apostolfejedelmek vér
tanusága után csendben fejlődött, a Nero
féle üldözés után Domitianusig békét élve
zett. Domitianus alatt (94) kiújult az üldö
zés. Kelemen ült ekkor a püspöki széken 
(92-102 között). Amíg az üldözés vihara le 
nem csillapodott, nem volt érkezése a ko
rinthusi ügyek rendezésére. 

Mert atyai szívét, melynek kötelesség
tudását a Szent Pétertól örökölt széknek 
méltósága és hivatala táplálta, mélyen érin
tették a Kminthusból jött rossz hírek. Arról 
volt ugyanis szó, azt hozta hírül Kelemen 
bizalmas embere, talán az a Fortunatus, 
akit levelének végén (65, 1.) említ, hogy 
Korinthúsban nagy baj van; fiatal emberek, 
kiket érvényesülés, hatalomvágy láza fűtött, 
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szembeszálltak az egyházi felsőbbséggel, lá
zadást szítottak a püspök, a papság, a dia
konusok ellen és helyükből letaszították 
őket. Felforgatták az egyház belső rendjét. 
Kelemen levele a korinthusi elöljárókat mP.g 
úgy csoportosítja, mint Szent Pál levelei, 
vagy a Didaché: püspökök és diakónusok; 
másutt összefoglalóan beszél presbyterekrőL 
Ebből nem következik, hogy Korinthusban 
nem lett volna különbség a püspökök és az 
áldozópapok közt; csak az akkori szóhasz
nálat még nem különítette el a neveket; a 
püspök-név jelentette a presbytert is, vi
szont a presbyter neve jelentette a püspököt 
is. Mint ahogy most is, ha egy püspöki vá
rosban kanonokokról beszélünk, beleértjük 
a prépostot, sőt ha a káptalanhoz ilyen is 
tartozik, a segédpüspököt is. 

Római Szent Kelemen levele. 

A római egyház nevében Kelemen püspök 
(nevének említése nélkül) hatalmas levélben 
fordul a korinthusiakhoz. A levelet egy kül
döttség vitte át, melynek tagjai Claudius 
Ephebus, Valerius Bito és Fortunatus vol
tak. Bár a levél írója nem volt a levélben 
feltüntetve, a korinthusiak jól tudták, ki szól 
hozzájuk a római egyház nevében. úgy fo
gadták ezt az írást, mint valaha az Apostol 
leveleit. Megőrizték, ismételten felolvdsták. 
Kr. u. 170 körül Dénes korinthusi püspök 
ezt a levelet mint Kelemen írását idézi. Az 
ő nevével terjedt el szerte az egyházban, 
sokfelé használták, több helyen az újszövet-
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ségi szentkönyvek gyüjteményébe is sorol
ták, több nyelvre lef-ordították. Már a 2. 
vagy 3. században megvan latin fordításd 
(a levél eredeti szövege görög volt), van 
szír és kopt fordítása is. 

A levél tartalma. 
Római Szent Kelemen levelének világos, 

jól áttekinthető tagozása van. Bevezetésből, 
két főrészből és befejezésből áll. 

Bevezetésében (1-3 fej.) kifejti, mily szép 
és tiszteletreméltó volt a korinthusi egyhétz 
multja, mennyire ellenkezik ezzel miuduz, 
amit róluk most hall. Erényeik messzi híre
sek voltak, most azonban a pártoskodás 
mindent tönkretett köztük. 

Az I. főrészben (4-36) a féltékenység és 
irígység hatásait fejti ki, majd (7-8) bűnbá
natra, alázat•osságra (13) buzdít bibliai pél
dákat véve. Alkalmazza a korinthusiakra 
buzdítását (14-15). Krisztus az alázatosakat 
emeli fel, nem a kevélyeket; az ősatyák is 
alázatosságuk által lettek kedvesek Isten
nél (17-18). Az lsten a béke Istene (19). 
Maga a természet is az összhangot, békét 
mutatja (20). Vesztükbe rohannak, ha a béke 
ellen lázadnak (21). Hallgassanak hitük sza
vára. Az Isten örök javakat ígért az öt fé
lőknek (22, 23). A feltámadás példáira mu
tat rá a természetben, a főnixmadár eseté
ben (24-25). Hitet, reményt, istenfélelmet 
kíván; a hit által igazulunk meg; a hitből 
jócselekedetek fakadjanak (26-32). Nagyok 
az lsten ígéretei, melyeket megad Jézus 
Krisztus által (33-36}. 
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A második részben (37-61) kifejti, hogy a 
hadseregben egy a vezér, az emberi testben 
sem mindegyik tag fej (37); a korinthusi hí
vek is vessék magukat alá az elöljáróknak, 
tartsák meg a rendet a liturgiában (38-40}. 
A püspököket az apostolok rendelték, az 
apostoli rendelés Isten akarata (41-44). 
Akik híven szolgálnak, azokat hivatalukból 
nem szabad elmozdítani (45). Szűnjék meg 
a viszály, mely rosszabb, mint Pál apostol 
idejében volt (46-47}. Hozzanak áldozatot 
a békéért szeretetből (48-50}, bűneiket vall
ják meg (51-57}, inkább távozzanak, sem
mint az egyház békéjét veszélyeztessék. Ha 
szót fogadnak, megmarad üdvösségük re
ménye. A hívek is imádkozzanak értük, a 
világ fejedelmeiért is, hogy a földön békes
ség uralkodjék (58-61}. 

A befejezésben összefoglalja intéseit és 
kéri, hogy követeit a visszaállított béke és 
rend jóhírével hamarosan küldjék vissza. 

Hogy a levélnek milyen volt a hatása, azt 
közvetlen forrásból nem tudjuk, de megűrz(!
séből, későbbi tanuságokból következtet
hetünk rá, hogy célját elérte. 

Szent Kelemen levelének jelentősége. 

A levélnek érdekes elsősorban a hangja; 
figyelmes fül kiveszi belőle a legfőbb egy
házi tekintélynek hangját, mely később oly 
hatásosakká teszi majd a bullákat, encikliká
kat, mik Rómából szálnak. A korinthusiak, 
mikor megkapták a levelet, először érezhet
ték: Roma locuta. Azt igyekeznek a levélbe 
belemagyarázni, hogy itt csak a testvéri 
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gond szólal meg, nem az egyházi hatalom 
szava. Azonban elég a levelet elolvasni: ha 
csak ez szólna a levélből, akkor a korinthu
siak illetéktelen beleavatkozásnak, hata1-
mask!odásnak érezhették volna. Ok nagyon 
jól kivehették belőle, hogy Péter szólt, aki· 
nek a gondja egyformán kiterjed az összes 
pásztorokra és az egész nyájra. A pápai pri
mátusnak ez a levél egyik legelső tanuja; 
in actu exercito: a hatalom tényleges, ellen
mondás nélküli gyakorlását bizonyítja az 
első század végén. 

Jellemző az is, hogy a kezdeményezés Ró
mából indul, anélkül, hogy Korinthus erre 
kérte volna. A hatalom teljesnek mutatko
zik: területileg Korinthus, az Itálián kivüli 
város, nem tart-ozott Róma tartományi kör
zetébe. A római egyház joghatóságának 
nincs területi határa. Ez a hatalom nemcsak 
oktatásban, buzdításban, tanításban merül ki. 
A levél 58. és 59. fejezete mttr érezteti a földi 
és égi hatalom összefüggését, mely az egyházi 
közösségből való kizárással (excommuni
catio) a kiközösítettek örök üdvét teszi koc
kára. Tanító, kormányzó, büntető hatalom
mal szál Kelemen a korinthusiakhoz. O úlla
pította meg, lehet-e, mikor letenni a püspö
köket. És szavát megföllebezhetetlennek 
érezzük. 

Az egyházi rendnek, a püspököknek, pa
poknak, diakónusoknak, isteni eredetét hang
súlyozza a levél ,a klérus és a nép közti kü
lönbséget; már használja az azóta általá
nossá vált laikus szót a világiak megjelö
lésére (40, 5). 
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Az egyházi rendnek legfőbb feladata a li· 
turgia végzése. A liturgiában a föcselek
mény az áldozati adományok bemutatása. 
A szentmise áldozat-jellege ezekből a meg~ 
jelölésekből is kicsendül. A római liturgia 
fegyelmét, rendjét sugározza Szent Kelemen 
levele; belső szépségei ragyognak azon a 
magasztaló és hála-imádságon, mely talán 
praefatioként, eucharistiaként is elhang
zott az Egyházban (59, 4-61, 3). 

Ez az imádság és a levél többi részei -
akaratlanul is - a római egyház hitének 
tanui. A Szentháromság személyeit esküvel 
említi (58, 2), pedig jól ismeri az ószövetségi 
eskütörvényt, hogy csak az úr nevében le
het esküdni; ö ugyanezzel a formával (él az 
Isten, él Jézus és a Szentlélek) esküszik a 
második és a harmadik isteni személyre; ez
zel kifejezi hitét a háromszemélyű egy Isten
ben. Jézus Istenségél a nagy hálaadó imád
ság hangsúlyozza, a feltámadásról két feje
zet tárgyal (24, 25). 

Az egyház benső élete, az ősi bűnbánati 
fegyelem, a bűnvallás (gyónás), a vezeklés, 
a bűnbánat érzése, az egyháznak a bűnbánó
kért végzett imádsága azok a mozzanat·ok, 
melyek az ősegyház bűnbánati fegyelmének 
tartalmát és liturgiáját adják. 

Nagyon értékes történelmi adatokat őriz 
meg a levél, a neroi üldözés, Péter és Pál 
apostolok Rómában történt vértanusága 
(köztünk 6, 4), · Pál apostol életének 
több, másutt nem említett mozzanata (hét
szeri fogsága, a nyugat határaira, Hispá-

Keresztény remekírók. t. 5 
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niába való eljutása, stb.), a nérói üldözés 
szadista kegyetlensége (Dirke és a Danaidák 
kínjainak utánzása) ebből a levélből isme
retesek az utókor számára. A levél elején 
említett bajok (1, 1) nyilván a doomitianmd 
üldözésre utalnak. Hogy nem ír részletesen, 
talán azért van, mert a császár még él, az 
üldözés még nem szünt meg. Ezért is meg
ható a keresztények nagylelküségére, ho~y 
ily körűlmények közt is imádkoznak a fe
jedelmekért (60, 61). 

A levél sok példát merít az ószövetség
ből. Vannak, akik ebből Kelemen zsidó 
származására következtetnek. Aligha jogos 
ez a következtetés; az ószövetségi Szentírás 
ismerete oly embernél, aki évtizedekig hir
dette az igét, melyet az apostolfejedelmek 
iskolájában tanult meg, nem bizonyíték 
zsidó származása mellett. Levelében a görög 
szellem ismeretét és a rómaiak nagyszerű 
vonásait, jogérzékét, rendszeretetét is fel
fedezhetjük. 

Az apostoli kor szelleme árad ebből a le
vélből, a keresztény életeszmény csodálatos 
vonásai, mint a Didachéból és a Diogm•
toszhoz írt levélből. 

A Szent Kelemennek tévesen tulajdonitott 
többi iratok. 

1. Van egy ú. n. második levél is, melyet 
Szent Kelemen írt volna a korinthusiakhoz. 
Ez azonban a második század közepén írt ho
milia, nem Szent Kelemen levele. 

2. Két levél a szűzekhez; a 3. században 
írták őket. 
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3. Az ál~kelemeni iratok (Pseudo~clemen
tiná~k) Kelemen megtérését mondják el, Pé~ 
ternek Simon mágussal való vitáját. Ezek 
egyik kiadása a Recognitiones Clem.; a má~ 
sik a Homiliae Clem., húsz Szent Péternek 
tulajdonított homilia. 
- Római Szent Kelemen életének további 
sorsa. A Pseudoclementinák szerint Kele~ 

men a Flaviusok császári méltóságra emeJ
kedett családjának lett volna a tagja. Volt 
(Funk), aki Titus Flavius Clemens~szel azo~ 
nosította. Ezek az iratok azonban nem szá· 
mítanak történelmi forrásnak. 

Szent Kelemen vértanuságát egy 320 ntán 
írt Martyrium S. Clemenlis c. irat beszéli el. 
Ennek is egy hibája van; két század válasz
totta el az esemény idejétől. Igaz, hogy a 
túlzott bizalmatlanság a legendák iránt már 
sokszor maradt szégyenben; későbbi adatok, 
ásatások stb. igazolták a legendát. Szent 
Cirill és Metód, mik•or a Fekete~tenger északi 
partjain térítettek, megtalálták Szent Kele
men sírját, ereklyéit magukhoz vették és el~ 
vitték Rómába. Ez a történeti tény nyilván 
azon a hiten alapszik, hogy Szent Kelement 
valóban száműzték, száműzetésben halt meg 
(vértanuhalállal?); sírját a keresztények tisz
teletben tartották. 

Levelét Funk: Patres Apostolici kiadása 
alapján fordítottuk. 

b) Római Szent Kelemen levelének szövege. 
Az Istennek Rómában állomásozó egyháza 

az Isten egyházának, mely Korinthusban 
állomásoz, azoknak, akik a szentségre hiva-

s• 
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talosak Isten akaratából a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Sokasodjék meg Jézus Krisz
tus által a mindenható lsten kegyelme és bé
kéje bennetek. 

I. Testvérek, azok miatt a váratlan és egy
mást követő bajok és viszontagságok miatt, 
melyek velünk estek meg, csak halasztással 
fordíthattuk figyelmünket a ti dolgaitokra, 
melyek kívánják közbelépésünket, arra az 
alávaló és elvetemült lázadásra, mely any
nyira nem illik lsten választottaihoz. Ezáltal 
néhány vakmerő és elszánt ember szemte
lenségében odáig jutott, hogy eddig tisztes 
és nemes neveteket, mely eddig méltó volt 
mindenki becsülésére, most módfelett szidal
mazzák. 2. Ki volna olyan, aki köztetek járt, 
hogy ne dícsérte volna minden erényben bő
velkedő, szilárd és állhatatos hiteteket, ne 
csodálta volna józan és mértéktartó jámbor
ságtokat Krisztusban, ne magasztalta volna 
dícséretes és nagylelkű erkölcseiteket a ven
dégek elfogadásában és ne gondolt volna 
titeket boldognak tökéletes és biztos tudo
mányotokért? 3. Mert személyválogatás nél
kül tettetek minden jót, az Isten törvényein 
jártatok, elöljáróitoknak engedelmesek vol
tatok és presbytereiteknek a kellő tiszteletet 
megadtátok; az ifjakat tisztes és szerény er
kölcsökre neveltétek, az asszonyokat fedd
hetetlen, tisztes és szemérmes életmódra 
késztettétek; arra tanítva őket, hogy szeres
sék férjeiket, mint hivatásuk kívánja; hogy 
az engedelmesség igájában megmaradva ko
molyan vezessék háztartásaikat, hogy min
den tisztességben éljenek. 
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II. Mindnyájan alázatosak voltatok, hiú 
fennhéjázás nem volt a ti szokástok; inkább 
alávetettétek magatokat másoknak, semmint 
hogy másokat vetettetek volna magatok alá, 
szívesebben adtatok, mint kaptatok. Megelé
gedtetek azzal, amit Krisztus adott útra
valóul; rája figyelmezve szíves szeretettel 
fogadtátok meg szavait és az ő szenvedé
seire szegeztétek szemeteket. 2. Igy mélysé
ges és bőséges béke uralkodott kőztetek, 

mindnyájatokban a jótevésnek telhetetlen 
vágya; a Szentlélek áradása betöltött benne
teket. 3. Szent elszántsággal telve, őszinte 
buzgósággal, jámbor bizakodással tártátok 
ki karjaitokat a mindenható Istenhez, kö
nyörögve, legyen irgalmas hozzátok, ha aka
ratlanul valamit vétettetek. 4. Ejjel-nappal 
szorgoskodtatok az egész testvériségért, 
hogy a választottak száma irgalmas szerete
tetek és megértéstek által üdvösséget nyer
jen. 5. Öszinték és egyszerüek voltatok, a 
vett sértéseket nem tartottátok elmétekben. 
6. Utálkoztatok minden zendülésen és szaka
dáson; fájt nektek felebarátotok vétke, az ő 
hibáikat magatokéi gyanánt bántátok. 7. 
A jótettet sohse sajnáltátok, minden jó· 
tettre készen álltatok.61 8. Eletmódotok eré
nyekkel ékes és dícséretes volt, mindent 
Isten félelmében tettetek, az Isten törvényei 
és parancsai szívetekbe voltak írva. 

III. Tisztességben és bőségben nem volt 
hiánytok és beteljesedett rajtatok az irás: 
Evett, ivott, jól élt és elhízott a kedves, az-

11 Tit. 3, t. 
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tán visszarúgott.62 2. Ebből a forrásból fa
kadt a féltékenység és irígység, a viszály és 
pártosság, üldözés és lázadás, háború és fog
ság. 3. Ezért támadt a dicstelen a dicsősé
ges, a becstelen a becsületes, az esztelen az 
eszes, az ifjú az öreg ellen. 4. Ezért távozott 
el az igazság és a béke, mivel mindegyik el
hagyta az Isten félelmét és vakoskodik az ő 
hitében, nem követi törvényeit, nem él 
Krisztushoz méltó életet, hanem gonosz szí
vének vágyai után indul, visszatér ahhoz a 
gonosz és istentelen irígységhez, mely által 
a halál is a világra jött. 

(IV. 1-6. Mert hiszen meg van írva, irígy
ségből ölte meg Káin Abelt. Gen. 4, 3-8.} 
7. Látjátok tehát testvéreim, féltékenység és 
irígység okozta az első testvérgyilkosságot 
8. Féltékenységmiatt kellett Jákobnak f:zsau 
testvére elől menekülnie. 9. Féltékenység 
miatt keresték Józsefet halálra, ezért került 
rabságba. Féltékenység miatt kellett Mázes
nek Egyiptom királya, a fáraó elől menekül
nie, mikor saját népéből valaki ezt mondta 
neki: Ki tett bíróvá fölöttiínk? Tán engem 
is meg akarsz ölni, mint ahogy tegnap meg
ölted az egyiptomit?68 11. Irígység miatt ve
tették ki Áront és Máriát a táborból.64 12. 
A féltékenység lökte le Dátánt és Abiront 
élve az alvilágba, mikor lázadást szítottak 
Isten szolgája, Mózes ellen.65 13. Ugyancsak 
az irígység miatt kellett Dávidnak nemcsak 
idegenektől, hanem az őt üldöző Saul király
tól is szenvednie. 

et Deu t. 32, 15. 
113 Exod. 2, 14. 

84 Num. 12. 
INI Nt»U. 16. 
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V. De most már hagyjuk a régi eseteket; 
vegyük szemügyre a nemrég megdicsőült 

bajvívókat,66 saját korunk nemes példaké
peit állítsuk magun~ elé. 2. Féltékenység és 
irígység okozta, hogy akik a leghatalmasabb 
és legigazabb oszlopaink voltak, üldöztetést 
szenvedtek és mindhalálig küzdöttek. 3. Ves
sük szemünket a jóságos apostolokra: 4. Pé
terre, aki a gonosz féltékenység miatt nem
csak egy, vagy két, hanem sok megpróbál
tatást elviselt és így vértanuságot szenved
vén, a dicsőség megérdemelt helyére költö
zött. 5. Féltékenység és viszály okozta, 
hogy Pál a béketűrés pályabérét felmutat
hatta; 6. hétszer verték bilincsbe, menekü
lésre késztették, megkövezték, Keleten és 
Nyugaton az igét hirdette, hitének dicső híre 
messze terjedt, 7. és míután az igazságra ta
nította az egész világot, és Nyugat határáig 
ért, az elöljárók előtt vértanuságot szenve
dett; így távozott el a világból és költőzött 
el a szent helyre; mindvégig a béketűrés leg
szebb példaképe maradt. 

VI. Ezekhez a férfiakhoz, kik szentül fe
jezték be életüket, a kiválasztottak nagy se
rege járult, kik ugyancsak a féltékenység 
miatt sok kint és gyötrelmet szenvedtek és a 
legszentebb példát adták nekünk.67 2. A fél
tékenység miatt szenvedtek üldöztetést a 
Danaidák és Dirkék kínjával asszonyok köz
tünk, kik miután kimondhatatlanul borzasztó 
kínokat álltak ki, elértek a hit pályafutásá
nak végére és gyenge testükkel a legszebb 

88 Vértan ukat. 
87 A Néró-féle üldözésre céloz. 
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pályabért nyerték el. 68 3. A féltékenység ide
genítette el a hitvesek szívét férjeiktől és ez 
fordította visszájára Adám atyánknak ezt a 
mondását: ,.Ez már csont az én csontjaimból 
és test az én testemből". (Gen. 2, 3.) 4. A fél
tékenység és a pártosság dúlt fel nagy vá
rosokat és irtott ki gyökeresen nagytömegű 
népeket. 

VII. Ezeket nemcsak azért írjuk, kedve
seim, hogy kötelességtekre figyelmeztessünk 
benneteket, hanem, hogy magunknak ugyan-· 
azt emlékünkbe idézzük; mert ugyanazon 
a küzdőtéren mozgunk és ugyanaz a diadal 
vár reánk. 2. Ezért hagyjuk a hiú és felszí
nes gondokat, és a mi hagyományunk dicső 
és tiszteletreméltó szabályaira térjünk át, 3. 
és lássuk, mi az, ami szép, ami kellemes és 
szívesen látott a mi Alkotónk szemében. 4. 
Nézzünk figyelmes szemmel Krisztus vérére 
és ismerjük fel, mily drága az az Isten, az ő 
Atyja előtt, mely üdvösségünkért kiontat
ván, az egész világnak megszerezte a bűnbo
csánat kegyelmét. 5. Tekintsük át a világ 
minden korszakát és lássuk be, hogy minden 
nemzedéken át az Isten megadta a bűnbánat 
lehetőségét azoknak, kik meg akartak térni 
hozzá. 6. Noé a bűnbánatnak volt hírnöke és 
kik neki szótfogadtak, megmenekültek. 7. 
Jónás a niniveieket városuk pusztulásával 
fenyegette meg; ők azonban engesztelték az 

ss A Néró-féle üldözés alatt a cirkuszban a keresz
tény nőket használták fel arra, hogy a mitológia 
szörnyű jeleneteit eljátsszák: dühös bika szarvAhoz 
kötötték őket, mint Dirkét:, vagy a Danaidák alvilági 
kinját mutattatták be velük. 
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I·stent bűneikért, könyörgéseikkel megnyer
ték kegyét és megszabadultak a bűntetéstől, 
bár nem az Isten népe voltak. 

VIII. A Szentlélek sugalmazására száltak 
az isteni kegyelem követei a bűnbánatról: 
Élek én, úgymond az Or, nem akarom a bű
nös halálát, hanem a bűnbánatát.09 hozzátéve 
ezt a kiváló szót: Térj magadhoz, Izrael háza 
a te bűneidbőL Mondd az én népem gyerme
keinek: Ha bűneitek a földről az égig érnek, 
ha pirosabbak a skarlátnál és feketébbek a 
ciliciumnál,70 és mégis egész szívetekből hoz
zám fordulva mondjátok: Atyánk; mint szent 
népemet hallgatlak meg benneteket.71 4. (Egy 
más helyen- Iz. 1, 16-20.- ugyancsak a 
búnbánatot, a szív megtisztítását sürgeti az 
úr.) 5. Az Úr azt akarja, hogy az ő kedves 
gyermekei mind részesei legyenek a bűnbo
csánatnak; azért erősíti meg kijelentését 
mindenható akaratával. 

IX. Miért is igazadjunk az ő fenséges és 
dicsőséges akaratához, esdve kérjük az ő 
irgalmát és jóságát, könyörülő irgalmához 
forduljunk és térjünk meg elhagyva a hiú 
tetteket, pártoskodást és versengést, hisz 
ezek a halálba taszítanak. 2. Állítsuk sze
münk elé azokat, akik fensége dicsőségének 
tökéletesen szolgáltak. 3. Vegyük például 
Hénokot, aki engedelmességében igaznak 
találtatott és átvitetett a másvilágra úgy, 
hogy halál nem érte. 4. Noé is hűségesnek 

81 Ezek. 33, 11. 
To Fekete kecskeszőrből készült takaró. 
11 Különbözó szentirásip helyekból önállóan van 

összeállítva. 
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találtatott, a világnak a megújulást hirdette 
szolgálatával és általa még az állatokat is 
megmentette az Úr, melyek békében kerül
tek a bárkába. 

X. (Folytatja a bibliai példák sorát Abra
hámon, kiemeli az ő engedelmességét és 
idézi az Isten neki tett ígéreteit. Hite és ven
dégszeretete által kiérdemelte, hogy öreg 
korában gyermeke született. 

XJ. Lótnak Szadomából való menekülése, 
feleségének sóbálvánnyá változása mutatja 
az Úr irgalmát a hivő lélekkel szemben, íté
letét az engedetlen, szélhúzó asszonnyal 
szemben. 

XII. A hit és vendégszeretet mentette meg 
Ráhábot is, aki Jerikóban befogadta a 
zsidók kémjeit és ezért a város pusztulása
kor megmenekült.) 

XIU. Legyünk tehát alázatosak elménk
ben, testvéreim, vessük el a gőgöt és a ke
vélységet, az esztelenséget és a haragot, és 
tegyük, ami írva van, mert így szál a Szent
lélek: A bölcs ne dicsekedjék az ő bölcsesé
gében, sem az erős az ő erejében, sem a gaz
dag az ő gazdagságában; hanem aki dicsek
szik, az Úrban dicsekedjék keresve őt és 
cselekedve a jogot és igazságot;72 forgassuk 
elménkben az úr Jézus beszédeit, melyekkel 
a méltányosságot és a béketűrést tanította. 
Igy szólt ugyanis: "Legyetek irgalmasok és 
irgalmasságot nyertek, bocsássatok meg és 
ti is bocsánatot találtok, ahogy tesztek, úgy 
történik veletek; ahogy adtok, úgy adnak 

n Jer. 9, 23, 24. - I. Kor. I. 31: II. Kor. 10, 11. 
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vissza nektek, ahogy ítéltek, úgy ítélnek 
meg benneteket; ha jószívűek vagytok, ve
letek is azok lesznek mások, amilyen mér
tékkel mértek, olyannal mérnek vissza nek
tek.73 Erre a parancsra, ezekre a törvényekre 
sziláró.ítsuk magunkat és a szent tanítás 
iránt való engedelmességben járjunk mindig 
alázattal. Mert azt mondja a szent ige: Kire 
tekintsek, ha nem az alázatosra, békeszere
tőre és az igéim előtt rettegőre?74 

XIV. Igaz és jámbor dolog tehát, testvé
reim, inkább engedelmeskednünk az Isten
nek, minthogy kevélységben és felfuvalko
dottságban az átkos pártviszály vezérei és 
szítói után menjünk. 2. Mert nem kicsi lesz 
a kárunk, hanem nagy a veszedelmünk, ha 
könnyelműen azok akaratára bízzuk magun
kat, akik szélhúzásra és zendülésre izgatnak, 
hogy minket eltávolítsanak attól, ami helyes 
és jó. Legyünk hozzájuk is jósággal a mi Te
remtőnk irgalma és édessége szerint. Mert 
írva van: A jóságosak Jesznek a föld lakói, 
az ártatlanok meghagyatnak rajta, a gono
szokat pedig kiirtják róla. 5. Es megint 
mondja az írás: Láttam a gonoszt felfuval
kodvq. és a Libanon cédrusaiként felemel
kedve; tovább mentem és íme, már nem volt 
ott, kerestem helyét és nem találtam. űrizd 
meg az ártatlanságot és légy igazságos, mert 
a békeszerető embernek van ivadéka.75 

XV. Csatlakozzunk tehát azokhoz, akik 

73 Az úr szavait szabadon, emlékezetból írja át 
Kelemen. V. ö. Lk. 6, 36--38. Mt. 6, 12-15. 

74 Iz. 66, 2. 
75 Zsolt. 36, 35 sk. 
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jámborul őrzik a békét, de ne azokhoz, akik 
csak színleg akarnak békét. 2. Mert azt 
mondja az írás: Ez a nép csak ajkával tisz
tel engem, de szíve messze van tőlem.16 3. És 
ismét: Szájukkal áldottak, szívükben átkot 
mondtak.77 4. Másutt pedig: Szájukkal sze
relték és nyelvükkel hazudtak neki: szívük 
azonban nem volt hozzá jó, nem is marad
tak hűségesek az ő szövetségéhez. 5. Azért 
némuljanak el a csalárd ajkak, melyek az 
igazra rágalmat szórnak. És ismét: Pusztítsa 
el az Or az összes hamis ajkakat, a hival
kodó nyelvet; akik azt mondták: felmagasz
taljuk nyelvünket; ajkunk a mi hatalmunk
ban van; ki a mi Urunk? 6. A nélkülözők 

nyomora, a szegények nyögése miatt most 
felkelek, úgymond az Úr; megszabadítom 
őket; bizalommal bánok vele.78 

XVI. Krisztus ugyanis azoké, akik alázato
san éreznek maguk felől, és nem azoké, 
akik nyája fölé gőgösködnek. 2. Az Isten 
fölségének jogara, az Úr Jézus Krisztus, nem 
a dölyf fennhéjázásával jött, bár tehette 
volna, hanem alázatosan, mint ahogy a 
Szentlélek megmondotta róla. 

(lz. 53, 1-12.- idézi az lsten szolgájáról, 
a bűneinkért szenvedő Megváltóról, majd a 
21. zsoltár 7-9. verseit, melyek ugyancsak 
az Or szenvedésében való alázatosságáról 
szálnak.) 

17. Látjátok tehát, szeretetteim, mily 
példakép áll előttünk; ha ugyan:s az úr 
maga így megalázta magát, mit tegyünk mi, 

78 Iz. 29, 13. 
11 Zs. 61, 5. 

' 8 Zs. 11, 6. 
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akik az ő kegyelmének igája alá kerültünk 
ő általa. 

XVH. Kövessük azokat is, kik kecske
vagy báránybőrbe öltőzve jártak körül, 
hogy az Dr eljővetelét hirdessék; Illés, Eli
zeus és Ezekiel prófétákat említjük és velük 
együtt azokat, kik kiváló érdemeket szerez
tek. 2. Nagy dícséretben lett része Ábra
hámnak; lsten barátjának nevezték; ő 

ugyanis az Isten dicsőségére tekintve aláza
tosan így szólt: Én azonban por és hamu va
gyok.1u 3. Jóbról is ez áll írva: Jób igaz, bűn
telen, szavahihető, isteniélő volt, tartózko
dott minden rossztóJ.ti0 4. Mégis azzal vá
dolta magát: Senki sem ment a szennytől, 

még ha egy napig tart is élete.81 5. Mózesről 
azt mondták: egyedül hűséges az úr egész 
házában - és az Isten ő általa ítélte meg 
Egyiptomot csapásokkal és a nép megfenyí
téséveL De ő, a nagy kitüntetés részese, nem 
nagyzolt beszédében, hanem, mikor a szóza
tot hallotta a csipkebokorból, így szólt: Ki 
vagyok én, hogy engem küldesz? Gyenge a 
szóm, és lassú a nyelvem.82 6. Máskor meg 
azt mondja: Én csak a fazék gőze vagyok.'~3 

XVIII. Mit mondjunk Dávidról, aki ugyan
csak nagy dícséretben részesült. Hisz az úr 
mondotta róla: Találtam szívem szerint való 
férfiút, Dávidot; örökké ható olajjal kentem 
tel őt.84 2. ö azonban azt mondja magáról: 
Könyörülj rajtam, Uram, a te nagy irgalmas-

79 Gen. 18, 27. 81 Jób, 14, 4, 5. 
8o Jób, 1, 1. 82 Exod. 3, 11. 
88 Mózes mennybevitele c. apokrif könyvből. 
84 Zs. 88, 21. 
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ságod szerint. (Tovább idézi az 50. Zsolt. 
3-19. verseit.) 

XIX. Ily nagy férfiaknak, kik oly nagy el
ismerésben részesültek, alázatossága és en
gedelmes szófogadása nemcsak minket tett 
jobbakká, hanem az előttünk élő nemzedé
keket is, azokat, akik félelemmel és igazság
gal fogadták meg szavát. 2. Miért is nyo
mába szegödvén ily nagy és kiváló cseleke
deteknek menjünk a béke célja felé, mely 
kezdettől fogva elénk állíttatott és az egész 
világ Atyjára és Teremtőjére tekintsünk és 
erősen ragaszkodjunk a békének általa nyert 
kiváló és túláradó adományaihoz és jótéte
ményeihez. 3: Elmélkedve nézzünk rá és el
ménk szemével vizsgáljuk az ő hosszútűrő 
jóakaratát. Nézzük, mily kegyesnek mutatja 
magát minden teremtményével szemben. 

XX. Az eget az ő kormányzó keze hajtja, bé
kében teljesíti az ég az ő akaratát. 2. A nap
pal és az éjjel, egymásnak gáncsot nem 
vetve, a nekik rendelt pályafutást végzik; 
3. a Nap és Hold és a csillagok kara az ő 
törvénye szerint hiba nélkül egyetértésben 
járnak kijelölt útjukon. 4. A föld az ó aka
rata szerint meghatározott időben megter
mékenyül, hogy embert, állatot és mindent, 
mi rajta él, bőséges táplálékkal ellásson; 
nem vonakodik, nem változtat semmit azon, 
amit az Isten rendelt. 5. Az örvények felku
tatbatatlan világa, a tenger mélységének is
meretlen tájai ugyanazon törvény~kre hall
gatnak. A végtelen tenger tömegét az o ren
delése dagasztja árra és apályra; a neki sza
bott határokat nem lépi át, hanem úgy tesz, 
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ahogy parancsolva van. 7. Mert azt mondta 
az Ur: Eddig jössz és hullámaid önmagad
ban törnek meg.85 8. Az átszelhetetlen 
úceán és azok a világok, melyek rajta túl 
vannak, az Úr ugyanazon törvényeinek kor
mánya alatt állnak. 9. Békében követik egy
mást a tavasz, a nyár, ősz, és tél évszakai. 
10. Még a szelek állomásai is a maguk ide
jén akadály nélkül teljesítik feladatukat; az 
örök források, melyek az élet és egészség 
szolgái, hiba nélkül adják emlőjüket az em
berek életének fenntartására; még a legki
sebb állatok is békés egyetértésben tartják 
meg közösségüket. 11. Mindennek a nagy 
Alkotó, mindenek Ura adta meg a békét és 
összhangot, jót téve mindennel, elsősorban 
azonban velünk, akik az ő irgalmasságához 
menekülünk a mi Urunk Jézus Krisztus ál
tal. 12. Kinek dicsőség és fölség mindörökké. 
Amen. 

XXI. Vigyázzatok, kedveseim, hogy az 
úr sok jótéteménye ne váljék mindnyájunk 
kárhozatára; inkább éljünk méltón színe 
előtt és tegyük egyetértésben azt, ami előtte 
jó és kedves. 2. Mert azt mondja valahol: 
Az úr lelke a benső rejtekeit megvilágító 
fáklya. 86 3. Fontoljuk meg, mily közel van 
ő, és hogy előtte semmi rejtve nem marad, 
amit gondolunk, vagy beszélünk. 4. Kell te
hát, hogy az ő akaratát cserben ne hagyjuk. 
5. Inkább sértsük meg a balga és ostoba, gő
gös és beszédjükben fennhéjázó embereket, 
mint Istent. 6. Áhítattal tiszteljük meg az 

85 Jób, 38, 11. ij& Péld. 20, 27. 
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úr Jézust, aki vérét adta értünk; adjuk 
meg elöljáróinknak a tiszteletet, becsüljük 
meg az öregeket, az ifjakat neveljük az Or 
félelmének fegyelmében, hitveseinket vezes
sük a jóra. 7. A tisztaság kedves erkölcse 
ragyogjon rajtuk, mutassanak alázatos, 
tiszta és őszinte jóakaratot, tudjanak csend
tartással féket tenni nyelvükre, személyvá
logatás nélkül szeressék egyformán mind
azokat, kik az Istent szentül félik. 8. Gyer
mekeiteket Krisztus fegyelméhez szoktassá
tok; tanulják meg, mit ér az alázatosság 
lsten előtt, mily hatalmas az úrnál a tiszta 
szeretet, mily jó az ő félelme, mennyire meg
őrzi mindazokat, kik tiszta elmével szentül 
élnek benne. 9. Mert ő a gondolat és szán
dék vizsgálója, kinek Lelke bennünk van; 
akkor veszi el tőlürk Lelkét, mikor akarja. 

XXII. Mindezt megerősíti a Krisztusba 
vetett hit. Erre buzdít ő a Szentlélek által. 
(A 33. zsoltár 12-18, 20. versét idézi.) 

XXIII. A jóságos és mindenben irgalmas 
Atya szeretettel van azok iránt, kik őt fé
lik; kegyelmét jóságosan és édesen adja 
azoknak, akik lelkük egyszerí.iségével kö
zelítenek hozzá. 2. Ne legyen tehát kétszínű 
a lelkünk és ne tegyenek felfuvalkodottá 
bennünket az ő kiváló és nagybecsű adomá
nyai. 3. Távol legyen tőlünk az, amit egy 
írás 87 mond: Szerencsétlenek azok, akiknek 
kétszínű a lelkük és kételkednek, mondván. 
Ezt már atyáink idejében is hallottuk 6s íme, 
megvénültünk, de semmi ilyen velünk nem 

87 Valamely apokrif könyvre utal itt Szent Kelemen. 



Szent Kelemen levele a korinthusiakhoz tl1 

történt. 4. Balgák, hasonlítsátok magalakat 
a Jához; vegyétek például a szőlőtőt; elő

ször elveszti a leveleit, aztán kezd rügyezni, 
majd levelet és virágot hajt; iii.rtje is elő

ször éretlen; végül mégis érett szőlő lesz. 
Látjátok, rövid idő kell hozzá, míg a fának 
megérik a gyümölcse. 5. Bizony, hamar és 
hirtelen teljesedik az ö végzése, az Irás is 
bizonyítja: Hamar jön az Or és nem késik; 
hamar jön az Or templomába; a Szent, kíre 
vártok. 88 

XXIV. Vegyük szemügyre, kedveseim, ho
gyan állítja az úr a jövendő feltámadást ál
landóan elénk; ennek mutatta meg a else
jét az úr Jézus Krisztusban, mikor halottai
ból feltámasztotta. 2. Nézzük csak a maga 
idejében megmutatkozó feltámadást. 3. A 
nappal és az éjjel is a feltámadást mutatják 
nekünk; elhal az éjjel, feltámad a nappal; el
illan a nap, rájatör az éjjel és üldözőbe ve
szi. 4. Vegyünk példát a gabonáróL Mi a 
vetés, hogyan történik? 5. Kimegy a szántó
vető és. a földet beveti maggal; meztelenül, 
szárazon esik a földbe, oszlásnak indul; de 
oszlásából az isteni fölség feltámasztja: egy 
magból többszörös termés származik. 

XXV. Vegyük szemügyre azt a csodadol
got, ami Keleten, Arábiában és a szomszéd 
földeken történik. 2. Van ott egy madár, fő
nix a neve. Páratlan ez a madár, ötszáz évig 
él. Mikor eljön halálának ideje, tömjénböl, 
mirhából és más illatszerekből fészket rak 
magának; ha betelt az ideje, rászáll a fész-

ss Habakuk 2, 3. - Maia ch. 3, 1. 
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kére és életét veszti. 3. Rothadt húsából fé
reg születik; ez döglött állatok nedvéből táp
lálkozik, pelyhesedik. Ereje megjövén, a 
fészket, melyben szülőjének csontjai van
nak, felemeli, elviszi az arabok földjéről 

Egyiptomba, annak Heliapolisz nevü váro
sába. 4. Nappal, mindenki szemeláttára rá
teszi a fészket a Nap oltárára, aztán vissza
tér oda, ahonnan jött. 5. A papok pedig 
megvizsgálják az évkönyveket és megálla
pítják, hogy az ötszázadik évben tért vissza. 

XXVI. Vajjon olyan nagy és csodálatos 
dolognak kell-e hinnünk tehát azt, hogy a 
mindenség Alkotója feltámasztja azokat, kik 
a szent hit reményével jámborul szalgáltak 
neki, midőn ezzel a madárral is kinyilvánítja 
nekünk ígéreteinek nagyszerűségét? Azt 
mondja ugyanis: Felébresztesz és magasztal
lak; és: Elpihentem és aludtam; felkeltem, 
mivel Te velem vagy. 89 Es Jób mondja: Ezt 
a húsomat fogod feltámasztani, mely mind
ezeket átszenvedte.90 

XXVII. Ez a remény kösse hozzá szívün
ket; hűséges ő ígéreteinek beteljesítésében 
és igazságos ítéleteiben. 2. Maga tiltja a ha
zugságot; hogy hazudhatna ő? Semmi sem 
lehetetlen az Istennek, csak a hazugság. :J 
Keltsük fel magunkban az ő hitét és lássuk, 
mily közel áll hozzá minden. 4. Felséges sza
vával teremtett mindent; az ő szavamindezt 
meg is semmisítheti. 5. Vajjon ki kérdez· 
heti tőle, mit tettél? Vagy ki állhat ellen az 
ő hatalmas erejének?91 Mindent úgy tesz, 

89 Zsolt. 3, 6. 
90 Jób, 19, 26. 

91 Bölcs. 12, 12. 
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ahogyan és amikor akarja; amit egyszer el· 
határozott, az biztosan úgy lesz. 6. Minden 
az ő szeme előtt van és semmi sem marad 
előtte rejtekben, 7. ha az egek hirdetik az 
lsten d1csőségét és az ő keze munkáját nyi
latkoztatja ki az égboltozat; a nap a napnak 
adja tovább a szót, az éj az éjnek mondja 
tovább a tudást; nincs beszéd, nincs szó, 
melynek hangja ne hallatszanék.92 

XXVIII. Mivel tehát az ő látása és hallása 
mindenre figyelmez, féljük őt és a gonoszok 
iránt való nemtelen vágyat fojtsuk el, hogy 
az ő irgalma megvédjen a végső ítéleten. 
2. Melyikünk szabadulhat meg az ő erős ke
zéből? Van-e világ, amelybe atszökhetne, 
aki előle menekül? Azt mondja az Irás: 
Hova menjek, hol rejtőzhetem el színed 
elől? Ha Jelszállok az égbe, te ott vagy; lw 
a föld szélére megyek, ott van a te jobbod; 
ha a mélységbe veszek szállást, ott van a te 
Jelked.93 4. Hová futhatna, hova menekül· 
hetne az ember előle, aki mindent körülfog? 

XXIX. Járuljunk tehát hozzá szent lélek
kel, tiszta és szeplőtelen kezünket kitárva 
feléje; szeressük jóságos és irgalmas Atyán
kat, aki minket a maga számára kiválasz
tott. 2. Igy van ez megírva (Deut. 32, 8, 9. és 
Deut. 4, 34.). 

XXX. Mivel a Szentségesnek vagyunk 
örökségrésze, tegyük azt, ami szent, kerül· 
jük a megszólást, a tisztátalan és szemér
metlen cselekedeteket, a részegséget, a fel
forgató törekvések~t, útálatos vágyakat, az 

02 Zsolt. 18, 2-3. 93 Zs. 138, 7-10. 
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elvetemült házasságtörést és a megvetni 
való gögöt. 2. Az lsten ugyanis a kevélyek
nek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyel
met ád.94 3. Azokhoz csatlakozzunk, akiknek 
az Isten kegyelmet adott. Oltsük magunkra 
az egyetértést, legyünk alázatosak, önmeg
tartóztatók, legyen tőlünk távol minden sú
gás-búgás, megszólás; tetteink, ne szavunk 
legyen megigazulásunk tanuja. 4.+ 5. (Jób. 
11, 2, 3.) 6. Dicsekvésünk legyen az Isten
ben, ne önmagunkban; útálja a Isten azo
kat, kik dicsekszenek. 7. Jócselekedeteink 
bizonyságát mások adják nekünk, mint 
ahogy atyáinknak, akik igazak voltak, meg
adták. 8. Elrugaszkodás, hetykeség és vak
merőség azok sajátja, kik átkozottak az Isten 
előtt; akiken az Isten áldása, azok mérték
letesek, alázatosak és szerények. 

XXXI. Keressük tehát az ő áldását és ku
tassuk fel, melyik az áldás útja. Lélekben 
idézzük vissza, ami kezdettől fogva történt. 
Kinek kegyelméből lett Ábrahám atyánk ál
dott? Nemde azért, mert igazságot és jót 
cselekedett a hit által! 3. Izsákot bizalommal, 
a jövő ígéretek ismeretében áldozta fel. 
4. Jákob testvére miatt alázatosan elhagyta 
szállásföldjét és Lábánhoz menekült és szal
gálatába állt. Elnyerte Izrael tizenkét törzsé
nek uralmát. 

XXXII. Megértjük az ő adományainak 
nagyságát, ha egyenkint őszinte lélekkel 
megvizsgáljuk őket. 2. Mert hisz tele szár
maztak az összes papok és leviták, kik az 

94 I. Pét. 5, 5. 
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Isten oltáránál szolgálnak, tőle származott 
teste szerint maga az úr Jézus is; az ő iva
déka a Juda családjából való királyok, feje
delmek és vezérek. De a többi törzsek sem 
maradta!{ kicsisorban, hiszen az isteni ígé
,ret őrájuk is áll: és ivadékod lesz, mint az 
ég csillagai. 3. Ezek tehát mind dicsőséget 
és bőséget örököltek, de nem maguk által. 
vagy saját igaz cselekedeteik által, hanem 
az Isten akarata által. 4. Minket, kiket ő 
Krisztus Jézusban meghívott, szintén nem a 
magunk önértéke, bölcseségünk, értelmünk, 
jámborságunk, jótetteink, miket szívünk 
szentségében tettünk, tesznek megigazulttá, 
hanem a hit, amellyel a mindenható Isten 
kezdettől fogva mindnyájunkat megigazulttá 
tett; neki dicsőség, mindörökkön örökké. 
Amen. 

XXXIII. Mit tegyünk hát testvérek? El
hagyjuk a jótetteket és a szeretetet? Az 
Isten ne engedje, hogy ez megtörténjék köz
tünk; inkább buzgón, serény lélekkel sies
sünk a jó megtevésére. 2. A mindenség Alko
tója és Ura örvendezik a maga tettein. 
3. Megszilárdította nagy és legfőbb hatal
mával az egeket és megfoghatatlan bölo;e
ségével felékesítette őket; a földet is el
választotta a környező vizektől és saját vég
zésének mozdulatlan alapjára rögzítette eze
ket; az ő parancsa adott életet a földön élő 
állatoknak; hatalma fogta körül a tengert is 
és a benne élö állatokat, miután megalkotta 
oket. 4. Ezen felül a legkiválóbb élőlényt, 

kit az értelem emel magasra a többi fölé, az 
embert, saját képmását, szent és sérthetetlen 
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kezeivel alkotta. 5. Igy szólt az Úr: Alkos
sunk embert képünkre és hasonlatossá· 
gunkra; és embert teremtett az Isten, férfiút 
és nőt alkotott. 6. Miután mindezt befejezte, 
dícsérte és megáldotta, mondván: Növeked
jetek és sokasodjatok. 7. Láttuk tehát, az 
igazak jótettekkel ékeskednek, maga az úr 
is örvend saját alkotásán. 8. Ez legyen a mi 
példaképünk; serényen tegyük meg az ö 
akaratát és minden erőnkkel álljunk be a jó
cselekedtek munkájába. 

XXXIV. A jó munkás jókedvvel veszi 
munkája bérét, kenyerét; a lusta és hanyag 
alig mer gazdájára nézni. 2. Kell, hogy a jó
tettre kész legyen a lelkünk; az lsten ád 
ugyanis nekünk mindent. Előre meghirdette 
nekünk: Ime, az Or és a jutalom az ő kez~
ben; hogy mindenkinek megadja munkája 
szerint.95 Azért buzdít minket, kik egész 
szívvel hiszünk benne, ne Jegyünk lusták 
és lanyhák a jóra. 5. Legyen bizalmunk és 
dicsőségünk őbenne, vessük magunkat az ő 
akarata alá és nézzük szargalmasan az an
gyalok seregét, hogy teljesítik az ő akara
tát. 6. (lz. 6, 3. elmondja, hogy magasztalják 
"Szent, szent, szent" -kiáltással az angyalok 
Istent.) 7. Minket is vigyen a lelkünk, hogy 
békés egyetértésben összegyűlve, egy han
gon kiáltsunk hozzá; így lesz részünk nagy 
és dicső ígéreteiben. 8. (Szent Pál I. Kor. 2, 
9-et idézi.) 

XXXV. Mily boldogiták és csodálatosak, 
testvéreim, az lsten ajándékai! 2. :elet az 

95 Iz. 40, 10. 
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örökkévalóságban; ragyogás az igazságban, 
igazság a szabadságban; hit a bizalomban, 
önmegtagadás a szentségben: és mindezt 
még elérheti értelmünk. 3. Mi lehet tehát 
az, amit a benne bízók számára készit? 
A Szentséges Alkotó és a korszakok Atyja 
tudja csak nagyságukat és szépségükeL 
4. Mi tehát, hogy részesedjünk ajándékai
ban, álljunk minden erőnkkel azok közé, 
kik benne bíznak. 5. De hogyan történjék ez .. 
kedveseim? Hogyha hitünk által Isten-isme
retünk megszilárdul, ha azt keressük, ami 
Isten előtt jó és kedves, ha megtesszük, amit 
az ő szent akarata rendel, és az igazság útján 
járunk; elvetjük magunktól az igazságtalan
ságot, a gonoszságot, fösvénységet, pártos
kodást, gazságot, csalást, alattamosságat és 
megszólást, az Isten gyűlöletét, kevélységet, 
gőgöt, hiú becsvágyat és a venMgek iránt 
való rosszindulatot 6. Mert az Isten gyűlöli 
azokat, kik ilyeneket tesznek, de nemcsak 
őket, hanem a velük egyetértőket is. 7. Ezt 
bizonyítja az Irás is (idézi a 49. Zs. 16-23. 
verseit.). 

XXXVI. Ez az az út, kedveseim, melyen 
megtalálhatjuk üdvösségünket, Jézus Krisz
tust, áldozataink főpapját, gyengeségünk 
pártfogóját és segítőjét. 2. Általa tekintsünk 
fel a magas égre; általa szemiéijük az lsten 
szent és fölséges arcát; ő nyitja meg sz1vünk 
szemeit; ő derít világosságot balga és sötét 
szívünkre; ő általa izleljük meg Isten akara
tából a halhatatlan tudást; hisz ö az lsten 
dicsöségének fénye96 és annyival kiválóbb 

M Zsid. l. 3. 
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az angyaloknál, amennyivel különb nevet 
örökölt azoknál. 3. Mert írva van: Ki az an
gyalait szelekké teszi és szolgáit tűzlánggá.91 

4. Saját fiáról azonban ezt mondotta: Fiam 
vagy te, én ma szültelek téged.98 5. f:s ismét 
mondja neki: UJj az én jobbomra, míg ellen
ségeidet lábad zsámolyává teszem.99 6. Kik 
az ellenségek? A gonosz emberek, kik ellen
állnak az ő akaratának. 

XXXVII. Testvérek, katonáskarljunk te
hát az ő feddhetetlen parancsai szerint. 2. 
Nézzük csak meg a vezéreik alatt vitézlő 

katonákat, mily rendben, engedelmesen, 
mily szolgálatkészen teljesítik a parancso
kat! 3. Nem mind tábornokok ők, nem is 
ezredesek vagy századosok, hadnagyok és 
így tovább; mindegyik ott áll a maga során, 
állomásán és azt teszi, amit a király és a 
vezérek parancsolnak. 4. A nagyok nem áll
hatnak meg a kicsinyek nélkül és a kicsi
nyek a nagy•ok nélkül; vegyesen vannak ki
csinyek és nagyok és ez a célszerű. 5. Pél-, 
dául szalgáljon saját testünk; a fej mit se ér 
lábak nélkül, a láb se fej nélkül. Testünk 
legkisebb tagjai hasznára vannak és szük
ségesek az egésznek; sőt valamennyien ösz
szetartanak és egynek szolgálnak, hogy ép 
maradjon az egész test. 

XXXVIII. f:pen őrizzük tehát a mi egész 
testünket Krisztus Jézusban és mindenki 
vesse magát alá felebarátjának a 'kegyelem 
neki juttatott adománya szerint. 2. Az erós 

n Zsid. 1, 7. 
18 Zsid. l, 5. 

99 Zs1d. 1, 13. 
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támogassa az erötlent; a gyenge tisztelje az 
erösebbet; a gazdag legyen bőkezű a sze
génnyel, a szegény áldja az Urat, hogy olyan 
valakit rendelt számára, aki ínségén eny
hítsen. A bölcs ne szóval, hanem tetteivel 
mutassa meg tudását; az alázatos ne maga
ról állítsa, hogy alázatos, hanem várja meg, 
míg mások mondják róla. Aki megőrizte tes
tét szüzességében, ne dicsekedjék, hisz tud
nia kell, kinek adománya az önmegtartózta
tás. 3. Vegyük hát szemügyre testvéreim, 
mily anyagból valók vagyunk, hogyan, mily 
módon léptünk a világba; ki volt a terctn
tönk és Alkotónk, aki minket a nemlétből, 
sírból és sötétségből, mielőtt születtünk 
volna, adományainak előkészítésével a saját 
országába bevezetett! 4. Mivel mindenünk 
tőle van, mindenért neki adjunk hálát, kinek 
dicsőség mindörökön örökké. Amen. 

XXXIX. Csak a balgák, tudatlanok, osto
bák és esztelenek nevetnek rajtunk és gú
nyolnak minket, midőn gondolatukban ke
vélykedni akarnak. 2. Mit tehetne a halandó 
és mi ereje van a földlakónak? {3-4. Jób. 4, 
16-18.) (5. Jób. 15, 15; 19, 20. 6. Jób. 4, 21; 
7-9. Jób. 5, 1-5.) 

XL. Mivel ezekről meggyőzödtünk és az 
isteni tudás mélységeibe pillantottunk, min
dent a maga rendjén kell elvégeznünk, amit 
az úr meghatároz.ott időben tennünk rendelt. 
2. Áldozatainkat, liturgiánkat gondosan vé
gezzük el, ne rendetlenül és hanyagul, ha
nem a megállapított időben és órában. 3. 
Azt is meghatározta szentséges akaratftva], 
hol és kik mutassák azt be, hogy mindent az 
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ő végzése szerint ájtatosan megtegyünk és 
így kedves legyen ez őelőtte. 4. Akik tehát 
a kijelölt időben elvégzik felajánlásaikat, 
kedvesek és boldogok előtte; mert ha az úr 
parancsain járnak, nem tévednek el. 5. Meg 
van szabva a főpapnak a maga hivatala; a 
papoknak is ki van jelölve az ő tisztük; a 
levitáknak is az ő szolgálatuk. A világi em
bert a világiak szabályai kötik. 

XLI. Testvéreim, mindegyik a maga rend
jén jó lelkiismerettel szalgálaiának megsza
bott reguláját el ne hagyja és illően végezze 
az eucharistiát (hálaadást). 2. Nem volt min
den helyen szabad örök, vagy fogadalmi ál
dozatot, vagy bűnökért, vétkekért engesztelő, 
tisztulásos áldozatot bemutatni, csak Jeru
zsálemben; és ott se lehetett bárhol áldozni, 
a templom szentélyében az oltárnál, miután 
a főpap és az említett szolgák előbb gondosan 
megvizsgálták az áldozati adományt. 3. Akik 
bármit tesznek azon túl, ami Isten akarata 
szerint való, a halál fiai. 4. Látjátok hát, 
testvéreim: minél magasabbrendű tudásban 
részesedtünk mi, annál nagyobb a ránk váró 
veszély (ha Isten dolgában nem vagyunk 
lelkiismeretesek). 

XLII. Az apostolokat az úr Krisztus ren
delte nekünk az evangélium hirdetésére; 
Jézus Krisztust az Isten küldte. 2. Krlsztus 
az Istentől, az apostolok Krisztustól; mind 
a kettő rendben az Isten akaratából történt. 
3. Megkapván tehát a parancsokat és a mi 
Urunk Jézus Krisztus feltámadása által te1-
jes bizonyosságat nyerve és Isten igéjével 
megerősítve, a Szentlélekben biztos biza-
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lommal eltöltve megindultak, hogy hirdes
sék az Isten országának eljövetelét. 4. Mi
után vidékeken és városokban hirdették az 
igét, lélekben kiválasztván az elsőket, püs
pökökül és diakónusokul rendelték azok 
számára, akik a hitre fogékonyak voltak. 5. 
Ez sem volt újítás; mert már sok századdctl 
előbb szólt az írás a püspökökről és dia
kónusokróL lgy olvassuk ugyanis valahol: 
Püspököket állítok nekik igazságban és dia
kónusokat hitben.too 

XLIII. És mi volna azon csodálatos, hogy 
kiknek Krisztus által az Istentől ez volt a fel
adatuk, az említetteket (püspökül és diakó
nusul) rendelték? Hiszen Mózes is, aki hű
séges szaiga volt az egyházban, mindazt fel
jegyezte szent könyvekbe, ami neki pa•·rm
csolva volt; őt ebben a többi próféták ~<.ö

vették és ezzel arról is tanuságot tettek, amit 
ő törvénybe foglalt. 2. ö ugyanis, mikor 
versengés tört ki a törzsek közt a papságért, 
hogy melyiket ékesítse a papirend dicső 

neve, úgy rendelkezett, hogy a tizenkét 
törzsnek feje hozzon mindegyik egy-egy 
vesszőt, melyen az illető törzs neve legyen 
írva. Amikor ezeket kézhez vette, nyalábba 
kötötte és a törzs fejeinek pecsétjével meg
jelölte. A szövetség sátrában az Isten asz
talára tette. 3. Bezárta a sátrat, lepecsételte 
a zárakat, hasonlóképen a kapukat is. 4, 
Aztán így szólt: "Férfiak, testvéreim, ame-

too Iz. 60, 17. Az idézet nem pontos. Hogy itt Kele· 
men nem említi a presbytereket, az azért van, mert 
még mint a Didaché is, beleérti a ,.püspök" szóba a 
presbytereket is. 
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lyik törzs vesszeje kihajt, azt választotta 
Isten arra, hogy neki a tiszteletet megadja 
és szolgáljon". 5. Hajnalban összegyüjtötte 
Izrael egész népét, hatszázezer férfiút, és a 
törzsek fejeinek megmutatta a pecséteket, 
kinyitotta a szövetség sátrát és kihozta a 
vesszőket. Es úgy találták, hogy Áron vesz
szeje nemcsak kihajtott, hanem gyümölcsöt 
is hozott. 6. Mit gondoltok testvéreim, tán 
Mózes nem tudta elöre, hogy ez fog tör
ténni? Nagyon jól tudta; de hogy zendülés 
ne törjön ki Izrael népe közt, úgy cseleke
dett, hogy csak az egy igaz Isten nevére há
ruljon a dicsőség, kinek magasztalás mind· 
örökön örökké. Amen. 

XLIV. A mi apostolaink is elöre tudták a:tt 
az úr Jézus Krisztus által, hogy a püspökség 
neve miatt viszály fog támadni, 2. ezért, 
mivel tökéletesen előre látták az eseménye
ket, a nevezetteket állásukba rendelték és a 
következökre meghagyták, hogy mikor ők 
elhaláloznak, más, kipróbált férfiak vegyék 
át szolgálatukat. 3. Ezért is úgy ítéljük, hogy 
nem igazságos kivetni hivatalukból azokat, 
akiket vagy az apostolok, vagy más kiváló 
férfiak iktattak hivatalukba az egész egy
házzal egyetértésben, akik feddhetetlenül, 
alázatosan, nyugodtan és nemes lélekkel vé
gezték a liturgiát Kriszt:us nyája számára és 
hosszú időn át mindenkitől jó bizonyságot 
nyertek. 4. Mert nem lesz csekély a mi vét
künk, ha azokat, akik szentül, kifogástala
nul mutatták be az áldozatot, a püspökség
ből kivetjük. Boldogok azok a presbyterek, 
akik már elhúnytak és gyümölcsös, tökéle-
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tes halált értek; nem kell már félniök, hogy 
valaki kimozdítja őket a nekik való helyröl. 
Mert úgy értesültünk, hogy ti néhányat azok 
közül, kik tisztességesen éltek, tisztségük
től, melyet becsületesen és kifogástalanul 
láttak el, megfosztottatok. 

XL V. Civakodtok, testvéreim, és .félté
~enység lobog bennetek azokban a dolgok
ban, melyek az üdvösségre tartoznak. Meg
néztétek-e a szentírásokat, melyek igazak 
és a Szentlélektől adattak? Bizonyára nem 
kerülte el figyelmeteket, hogy semmi jogta
lan, vagy elvetemült dolgot bennük nem ta
lálni. Nincs bennük szó arról, hogy szent em
berek az igazakat tisztjükből kimozdították 
volna. 4. Az igazak szenvedtek ugyan üldöz
tetést, de a gonoszoktól; börtönbe kerültek, 
de a gazoktól; megkövezték őket, de az elve
temültek; megölték őket, de azok, akiket 
bűnös és igaztalan szenvedély tévesztett 
meg. 5. Ezeket béketűrőn, dicsőséggel szen
vedték el. 6. Mert mit mondjunk, testvérek? 
Talán Dánielt az istenfélők vetették az orosz
lánbarlangba? Talán Ananiást. Azariást és 
Misaelt azok vetették a tüzes kemencébe, 
akik a fönséges Istennek megadták a neki 
járó tiszteletet? Nem így van! Kik tették hát 
ezeket? Elvetemült, minden gazsággal bélelt 
embereket a düh addig ragadott el, hogy 
kínzásnak vetették alá azokat, akik szent és 
feddhetetlen akarattal szalgáltak az Isten
nek, nem gondolva arra, hogy a fönséges 
Isten védi és oltalmazza azokat, kik tisztá 
lelkiismerettel tisztelik az ő hatalmas nevét, 
melynek dicsőség mindörökön örökké. 
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Amen! Ök pedig bizakodva, türelemmel szen
vedtek; azért a dicsőség és a tisztelet lett 
örökségrészük; az Isten felmagasztalta őket 
és az ő emlékezetébe be vannak írva mind
örökön örökké. Amen. 

XL VI. Ily példaképek nyomán kell nekünk 
is járnunk, testvéreim. 2. Mert írva van: 
A szentekhez társuljatok; mert kik hozzájuk 
csatlakoznak, maguk is szentek lesznek.101 

3. Es egy más helyen: Az ártatlannal ártat
lan leszel, a választottal kiválasztott, a go
nosszal elvetemülsz.102 4. Ezért az ártatlanok
kal és az igazakkal társuljunk; ők ugyanis 
az Isten választottai. 5. Miért van köztetek 
viszály, harag, pártoskodás, szakadás és ha
borúság? Nemde, egy a mi Istenünk, egy 
Krisztusunk, egy a kegyelemnek ránk áradó 
Lelke és egy a mi hivatásunk Krisztusban? 
Miért tépjük, szaggatjuk szét Krisztus tag
jait és miért lázadunk saját testünk ellen; és 
addig jutunk őrületünkben, hogy megfeled
kezünk arról: egymásnak vagyunk tagjai? 
Gondoljatok a mi Urunk, Jézus szavaira. 8. 
Azt mondá: Jaj annak az embernek! Jobb 
lett volna neki, ha nem született volna, mint
hogy megbotránkoztasson egyet is válasz
tottaim közül; jobb lett volna, ha malomkö
vet kötöttek volna nyakára és a tengerbe ve
tették volna, minthogy egyet is megrontson 
az én választottaim közül.103 

XL VII. Vegyétek kezetekbe Szent Pál 

101 Ezek a szavak a Szentírásban nem találhatók. 
102 Eredeti jelentése- Zs. 17, 26, 27. -az, hogy az 

Isten mindenkivel érdeme szerint bánik. 
103 Osszevonva Mt. 26, 24. Mk. 14, 21. Luk. 22, 22. 
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apostol levelét. 2. Mit írt nektek az ő jóhíré
nek elején? 3. Nyilván isteni sugalmazásra 
magáról, Kéfásról és Apollóról írt hozzátok, 
mivel akkor is szakadás és pártoskodás volt 
köztetek. 4. De akkori pártoskodástokból 
kisebb volt a bűnötök; mert a legkiválóbb 
apostolok és az ő általuk ajánlott férfiú közt 
oszoltatok meg. 5. De most fontoljátok meg, 
kicsodák azok, akik titeket megrontanak és 
testvéri szeretetetek nagy hírnevét, díszét 
csökkentik. Csunyák bizony, nagyon csu
nyák azok a dolgok és a keresztény életmód
hoz méltatlanok, miket hallottunk; hogy a 
korinthusiaknak erős régi egyháza ilyen, 
vagy olyan ember miatt fellázad a presbyte
rek ellen! 7. Ez a hír pedig nemcsak hozzánk 
jutott el, hanem a kívülállókhoz is, úgy hogy 
esztelenségtek miatt az Úr nevét káromolják 
és magatokra is veszélyt zudítotok. 

XL VIII. Ezt aztán szüntessétek meg ha
mar; boruljunk le az Úr lábához és sírva kö
nyörögjünk hozzá esdőn, legyen irgalmas 
hozzánk, bocsásson meg és állítsa vissza 
köztünk a régi tiszta és dicső testvéries élet
módot. 2. Mert ez az élethez vezető igazság 
kapuja; mert írva van: Nyissátok meg az 
igazság kapuit; belépvén rajta, magasztalom 
az Urat; 3. Ez az igazság kapuja; az igazali 
mennek be rajta.104 Sok kapu van nyitva, de 
az, amelyik az igazság kapnja, ugyanaz, mint 
amelyik Krisztushoz vezet; boldogok mind, 
kik rajta bementek és útjukat a szentségen 
és igazságon át vették, mindent zavartalanul 

104 117. Zs. 19, 20. 
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teljesítve. 5. Legyen bár valaki hűséges, le
gyen bár tehetsége az isteni tudás hirdetésé
ben, legyen bár bölcs a kinyilatkoztatás meg
ítélésében, legyen bár tiszta tetteiben: 6. 
annál alázatosabbnak kell lennie, minél na
gyobbnak látszik. Azt keresse, ami minden
kinek, nemcsak magának hasznos. 

XLIX. Aki szereti Krisztust, teljesítse az ö 
parancsait. 2. Ki tudja kimondani az lsten 
szeretetének kötelékét? 3. Ki tudná leírni 
szépségének nagyszerűségét? 4. Kimondha
tatlan, mily magasra emeli az embert a sze
retet 5. A szeretet az lstenhez köt, a szere
tet elfödi a bűnök sokaságát; a szeretet min
dent elbír, a szeretet mindent békével tűr; a 
szeretethez nem fér semmi szenny, semmi 
gőg; a szeretet nem tűri a szakadást, a szere
tet nem izgat lázadozva, a szeretet mindent 
összhangba tesz: a szeretet az Isten válasz
tottait tökéletessé teszi; szeretet nélkül 
semmi sem kedves az Isten előtt. 6. Szeretet
ben fogadott el Isten minket a magáénak; az 
irántunk való szeretet hajtotta a mi Urunkat, 
Jézust Krisztust odáig, hogy Isten akaratá
ból saját vérét adta értünk, testét testünkért, 
életét életünkért. 

L. Látjátok hát testvéreim, mily nagy és 
csodálatos dolog a szeretet; értékét nem 
lehet szávai kimeríteni. 2. Ki alkalmas rá, 
hogy benne éljen? Csak azok, kiket az Isten 
akart alkalmasoknak. ..Imádkozzunk hát és 
kérjük az ő irgalmától, hogy· bennmarad
junk a szeretetben, bűntelenül, emberi indu
lat el ne tántorítson tőle. 3. Ádámtól mind
máig, elmúltak az összes nemzedékek; de 
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akik az Isten kegyelméből a szeretetben 
múltak ki a világból, a szentek helyén van
nak és amikor megjelenik Krisztus országa, 
ők is nyilvánvalókká lesznek. 4. Mert írva 
van: Vonuljatok el rövid időre szobáitokba, 
míg haragos indulatom elmúlik; és vissza
gondolok a jó napra és Jeltámasztlak benne
teket sírjaitokból. 105 5. Boldogok vagyunk, 
kedveseim, ha az úr parancsait a szeretet 
összhangjában teljesítjük, hogy a szeretet 
által bűneink bocsánatát elnyerjük. 6. Mert 
meg van írva: Boldogok, kiknek gonoszságai 
meg vannak bocsátva és bűneik be vannak 
fedve. Boldog az ember, kinek az úr nem 
számítja be vétkét és ajkán nincs csalárd
ság.106 Ezt a boldogságat azok számára hir
detik, kiket Isten a mi Urunk Jézus Krisztus 
által kiválasztott. Neki legyen dicsőség 

mindörökön örökké. Amen. 
LI. Bármit vétettünk tehát, bármi rosszat 

tettünk ellenségünk szolgái által elcsábítva, 
könyörögjünk annak bocsánatáért; azok pe
dig, akik a lázadásban és pártoskodásban 
vezetők voltak, a közös reményre tekintse
nek. 2. Mert kik istenfélelemben és szeretet
ben töltik életüket, azok inkább maguknak 
kívánják a kínzatást, mint felebarátaiknak 
és azt szeretnék, inkább őket érje a feddés, 
mint a szépen és igazságosan megőrzött 

egyetértést. 3. Jobb ugyanis az embernek 
megvallani vétkét, mint szívét megkeményí
teni; mint ahogy kemény lett azok szíve, kik 
az úr szolgája, Mózes ellen lázadást szítot-

to& Iz. 26, 20. Ezech. 37, 12. 
too Zsolt. 31, 1, 2. 

Keresztény remek!rók. l. 7 
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tak; büntetésük nyilvánvaló lett. 4. Az alvi
lágba elevenen szálltak le és a halál legel 
rajtuk. 5. A fáraó seregével együtt, Egyip
tom minden főemberével, szekereik és a raj
tuk ülők, nem másért merültek el a V őrös
tengerbe, és odavesztek, mint azért, mert 
balga szívük az r.sten szolgája, Mózes által 
Egyiptom földjén művelt annyi csodajel és 
csoda láttára is kemény maradt. 

LII. Testvéreim, amindenség Ura semmire 
sem szorul, semmit sem kíván bárkitől mást, 
minthogy magasztaljuk őt. 2. Ezt mondja Dá
vid által. (Zsolt. 68, 31-33.) 3. (Zsolt. 49, 14, 
15.) 4. (Zsolt. 50, 19.) 

LIII. (Mózes példájára utal, aki a bálvány
imádásba merült népért közbenjár Istennél; 
Exod. 32, 7-10.) 

LIV. Ki van hát köztetek, aki nemeslelkű, 
irgalmas, kiben teljes a szeretet? 2. Mondjd 
azt: Ha miattam van a zendülés, a széthúzás, 
a szakadás, elmegyek, odébb állok, ahová 
akarjátok és azt teszem, amit a sokaság pa
rancsol, csak Krisztus nyája éljen békében 
presbytereivel. 3. Ki így cselekszik, Krisz
tusnál nagy dicsőséget szerez magának és 
bárhol befogadják őt. Mert az Úré az egész 
föld és minden határa. 4. Ezt teszik és fog
ják is tenni azok, akik az isteni életet élik, 
melyet sohasem kell megbánni. 

L V. Hogy a pogányoktól is vegyünk pél
dát: sok pogány király és kormányzó, pesti
ses vész idején a jóshely intésére magát 
adta halálra, hogy vérével polgártársait meg
szabadítsa. Sokan forradalmak idején, hogy 
azt megszüntessék, önként elhagyták orszá-
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gukat. 2. A saját népünkben sokat ismertünk, 
akik magukat adták bilincsbe, hogy máso
kat attól megváltsanak. Mások szolgaságot 
vállaltak, hogy ennek árán másokat táplálja
nak. 3. Asszonyokról is olvassuk, hogy az 
isteni kegyelem erejével férfias dolgokat 
műveltek. (Említi a bibliai Judit, Eszter pél
dáját.) 

L VI. Imádkozzunk tehát azokért, kik bár
minő bűnben leledzenek, adjon az Isten ne
kik magukbatérést és megalázkodást, hogy 
ne előttünk, de az Isten akarata előtt hajol
janak meg. Igy a róluk való megemlékezés 
az Isten és a szent hívek előtt, mely irgalmas 
szívböl fakad, számukra gyümölcsös és ha
tásos lesz. 2. Vegyük fel, kedveseim, a ke
gyelem igáját, senkinek se váljon ez terhére. 
Az a figyelmeztetés, melyet adunk mások
nak, jó és nagyon hasznos; az Isten akaratá
hoz köt bennünket. 3. Erről szól az Irás is. 
(Zsolt. 117, 18; 4. Péld. 3, 12; Zsid. 12, 6. 5. 
Zsolt. 140, 5; 6-15. Jób. 5, 17-26.) Ezekből 
is láthatjátok testvéreim, mily oltalomban 
részesülnek azok, kiket az Isten fenyít meg. 
Jóságos Atya ö, azért sujt minket, hogy az 
ő fenyítése által irgalmat nyerjünk. 

L VII. Ti tehát, kik a zendülés okai volta
tok, engedelmesen hajoljatok meg a presby
terek előtt; fogadjátok el a bűnbánat jeléül 
a fenyítést, szívböl hajtsatok térdet. 2. Ta
nuljatok meghajolni; vessétek el dicsekvő 

és gőgös hencegést; jobb nektek, ha kicsi
nyek, de jószívűek vagytok, Krisztus nyájá
ban, mint hogy tündökölve bár, d~-: kiessetek 
az ö reményébóL 3. Mert így szól a minden 

7* 
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erényt magába záró bölcseség: Ime az én lel
kem beszédét adom elétek, megtanítlak tite
ket igémre. Mert hívtalak és nem fogadtatok 
szót, szómat felétek hangoztattam és nem 
hallgattatok rám ... to7 

L VIII. Legyünk tehát engedelmesek szent
séges dicső nevének, meneküljünk a fenye
getés elől, melyet a Bölcseség az engedet
lenek számára kilátásba helyezett, hogy bé
kén éljünk az ö fölséges nevének pizalmá
ban. 2. Fogadjátok el tanácsunkat és nem 
fogjátok megbánni! Mert ahogy él az Isten, 
és él az úr Jézus Krisztus és a Szentlélek, a 
választottak hite és reménye, úgy biztos, 
hogy aki alázatosan és állandó türelemmel 
serényen betölti az I·stentöl adott törvénye
ket és parancsokat, bekerül választottként 
azok számába, kik üdvözülnek Jézus Krisz
tus által, ki által az Istennek dicsöség mind
örökön örökké. Amen. 

LIX. Ha pedig valaki nem vetné magát alá 
annak, amit az úr általunk kihirdet, tudja 
meg, hogy nem kis bajnak és veszélynek 
teszi ki magát; 2. mi pedig mentek mara
dunk ettől a vétektől és szüntelenül könyör
günk és esdünk, hogy a mindenek Alkotója 
választottainak meghatározott számát az 
egész világon őrizze meg épen az ö szere
tett Fia, Jézus Krisztus által, kiben minket a 
sötétségből a napvilágra, a tudatlanságból az 
ö neve dicsőségének ismeretére hivott, 3. 
hogy reméljünk a Te nevedben, ki m1nden 
teremtmény ösoka vagy; hogy szívünk látó
szemével megismerjük: Te vagy egyedül a 

to1 Péld. 1, 23-33. 
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felséges és szent, aki a szent felségben lako
zol; aki megtöröd a kevélyek gőgjét, meg
hiúsítod a pogányok terveit, felmagasztalod 
az alázatosakat és a gőgösöket megalázod, te 
tész gazdaggá és szegénnyé, te ölsz és él
tetsz, te egyedül tész jót a szellemekkel, te 
vagy az Istene minden testnek; beletekintesz 
az örvényekbe, megvizsgálod az emberek 
tetteit; a bajban forgóknak te viszel segítsé
get, a kétségbeesetteket te szabadítod meg; 
te vagy minden lélek alkotója és gondvise
lője; ki megsokasítod a föld népeit és min
denekből kiválasztod azokat, akik téged sze
retnek Jézus Krisztus által, aki szerelmes 
Fiad, kiben minket fölneveltéL megszentel
tél, dicsőségre emeltél. 4. Kérünk téged, 
Urunk, légy segítőnk, oltalmazónk. Kik kö
zülünk szorongattatást szenvednek, azokat 
tedd szabaddá, az alázatosaknak irgalmazz, 
az elesetteket karold föl, az ínségeseket se
géld, a betegeket gyógyítsd, néped tévely
gőit térítsd meg; az éhezőket tápláld, a fog
lyokat váltsd ki, a támasztalanokat támo
gasd, a kislelkűeket vigasztald; hadd ismerje 
meg minden nép, hogy csak te vagy az Isten 
és a te Fiad Jézus Krisztus; mi pedig a te 
néped és a te legelőd juhait. 

LX. Te a világnak örök alkatát műveid 
által kinyilatkoztattad; te alkottad, Urunk, a 
földkerekséget, hű maradtál minden nemze
déken át, igazságos ítéleteidben, csodálatos 
hatalmadban és nagy tetteidben, bölcs alko
tásaidban és okos az alkotottak megtartásá
ban; jóságos a láthatókban és hűséges azok
hoz, kik benned bíznak; kegyes és irgalmas 
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vagy, bocsásd meg gonoszságainkat, gazsá
gainkat, bűneinket és vétkeinket. 4. Ne 
tudd be, Urunk, szolgáid és szolgálóid vét
keit, hanem tisztíts meg minket igazságod
ban, igazgasd lépteinket, hogy jámborság
ban, igazságban, szívünk egyszerűségében 
járjunk és azt tegyük, ami elótted és feje
delmeink elótt jó és kedves. 3. Kérünk 
Urunk, ragyogtasd ránk arcodat, hogy békén 
élvezzük javaidat, védve legyünk hatalmas 
karod által; fölséges kezed óvjon meg min
den bűntól és szabadíts meg azoktól, kik 
igaztalanul gyűlölnek minket. 4. Adj egyet
értést, békét nekünk és minden földlakónak, 
mint ahogy megadtad atyáinknak, kik hit
ben és igazságban könyörögtek hozzád (adj 
békét nekünk), kik meghajolunk eróvel tel
jes és mindenható neved elótt, engedelme
sek vagyunk fejedelmeinknek és elüljáróink
nak a földön. 

XLI. Urunk, te adtad nekik az országló 
hatalmat a te nagyságos és kimondhatatlan 
eróddel, hogy megismervén az általad nekik 
adott dicsóséget és tisztséget, magunkat ne
kik alávessük, a te akaratoddal nem ellen
kezve; adj nekik, Urunk, egészséget, békét, 
egyetértést, erót, hogy az uralmat, mit te ad
tál nekik, botlás nélkül gyakorolják. 2. Te 
vagy, Uram, a századok égi királya, aki az 
emberek fiainak dicsóséget, méltóságot és 
hatalmat adsz a földiek fölött; Urunk, te 
igazgasd szándékaikat arra, ami színed elótt 
jó és kedves, hogy tóled nyert hatalmukat 
békén és szelíden használva, a te kegyelme
det elnyerjék. 3. Csak magad adhatod meg 
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nekünk ezeket és a többi jókat, téged ma
gasztalunk a mi lelkünk pártf,ogója és fő

papja, Jézus Krisztus áltdl, kiben neked di
csőség, fölség, most és nemzedékeken és a 
századok századain át. Amen. 

LXII. Férfiak, testvéreim, eleget írtunk 
most nektek azokról az ügyekről, melyek a 
mi benső rendünkre vonatkoznak és amelyek 
nagyon hasznosak a tisztes élet szempontjá
ból azoknak, kik jámborul és igazság szerint 
akarnak élni. 

Részletesen taglaltuk a hitet, bűnbánatot, 
tiszta szeretetet, önmegtartóztatást, tisztasá
got, béketűrést, figyelmeztetve benneteket: 
kell, hogy megnyerjétek Isten tetszését igaz
ságosságban, igazságban és béketűrésben; 

elfeledve a sértéseket, őrizzétek meg az 
egyetértést a szeretetben, békében, állandó 
türelemben; így lettek kedvessé előbb emlí
tett atyáink is lsten előtt, alázatosak levén 
a teremtő Atyaisten és minden ember előtt. 
3. Es erre annál szívesebben intettünk benne
teket, mert tudtuk, hogy olyan férfiaknak 
írunk, kik hűségesek, kiválók és az lsten 
igéjének tegyelmét ismerik. 

LXUI. Kell tehát, hogy ily sok és nagy 
példaképet követve mi is hajtsuk meg nya
kunkat és az engedelmesség szerint nekünk 
járó helyre állva hajoljunk meg azok előtt, 
kik lelkünk vezetői, hogy megszűnvén a hiú 
lázadás, minden gáncs nélkül elérjünk az 
igazságban elénk tűzött célhoz. 2. örömet és 
boldogságat szereztek nekünk azzal, ha szót 
fogadtok azoknak, miket a Szentlélekben 
nektek megírtunk és szenvedélytek törvény-
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telen pártütését elfojtjátok azon intés sze
rint, mit a béke és egyetértés dolgáról e le
vélben adtunk nektek. 3. Küldtünk hozzátok 
hűséges és tiszta férfiakat is, kik az ifjúkor
tól az öregségig hibátlanul éltek velünk, 
hogy közetetek és köztünk tanuk legyenek. 
4. Ezt pedig azért tettük, hogy tudjátok: min
den gondunkkal azon voltunk, és vagyunk, 
hogy hamarosan békesség legyen köztetek. 

LXIV. Egyébként pedig a mindeneket vi
gyázó Isten, ki Ura a szellemeknek és gaz
dája minden testnek; ki a mi Urunkat Jézus 
Krisztust kiválasztotta és benne minket sa
ját népének: adjon minden léleknek, ki az 
ö szent és dicső nevét segítségül hívja, hitet, 
félelmet, békét, türelmet, nyugodt lelket, ön
megtartóztatást, tisztaságot, szemérmetessé
get, hogy kedves legyen színe előtt a mi fő
papunk és pártfogónk Jézus Krisztus által, 
kiben neki dicsöség és fölség, hatalom és 
tisztesség most és mindörökön örökké. 
Amen. 

LXV. Követeinket pedig: Claudius Ephe
bust és Valerius Bitot, valamint Fortunatust 
hamar küldjétek vissza békében és boldogan, 
hogy minél előbb meghozzák nekünk a 
várva-várt és hön óhajtott hírt a békéről és 
egyetértésről; azért, hogy mi is minél előbb 
örvendjünk ügyeitek rendbehozásának. 

2. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme le
gyen veletek és mindazokkal, kiket az Isten 
ő általa bárhol meghívott; általa adassék neki 
dicsőség, tisztesség, hatalom, fölség és örök 
uralom, századoktól fogva mindörökön 
örökké. Amen. 



6. Antiochiai Szent Ignác levelei 

a) Bevezetés. 

Megrendülve olvassuk Antiochiai Szent 
Ignác leveleit. A keresztúton járó Ddvözítő
nek méltó tanítványa szól hozzánk. Alig van 
más biztos adatunk rája vonatkozólag, mint 
amit levelei elárulnak. Eusebius Egyháztör
ténetéből határozhatjuk meg vértanu-útjá
nak és római vértanuságának idejét. Trajá· 
nusz császár idejében ítélték halálra An· 
tiochiában Szent Péternek (aki először An· 
tiochia püspöke volt), és Evodiusnak utódát, 
Ignácot, Antiochia harmadik püspökét. Le· 
velei szerint másik neve Theophorosz (akit 
az Isten hordozott); ebből keletkezett a bá
jos legenda, hogy Ignác volt az, akit gyer· 
mekkorában a Megváltó kezébe vett, tanít
ványai közé állított és azt mondá, ha nem 
lesztek, mint ez a kisded, nem mentek be a 
mennyek országába (Mt. 18, 2.). 

Bizony jó volna tudni, honnét ez az égő 
szeretet, melynek lángja leveleiből felénk 
csap! Valóban az úr közelségét, az ő szívé
nek dobbanását érezzük minden során. Ezért 
is mondták róla már a régiek, hogy Szent 
János tanítványa volt. Az apostoli kor lehel
letét, Szent Pál szenvedélyes áldozatkészsé
gét, Szent János meleg mélységét, és Péter
nek, a sziklának, keménységét érezzük írásain. 
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Akkor írja leveleit, mikor útban van An
tiochiából Kisázsián át - gyalogosan -
Róma felé. Tíz katona kiséri, úgy bánnak 
vele, hogy már bennük is előre érzi sorsát. 
Vadállatok elé viszik Rómába; akik viszik, 
maguk is, mint a leopárdok. Kisázsiai útján 
azok az egyházak, melyek az út mentén vol
tak, tisztelettel fogadják, vigasztalják. Egy
másután jönnek eléje a küldöttségek. Egyik
másik kísérőt is ád melléje, hogy szolgála
tára legyen az úton. Megérkezik Szmirnába, 
ott pihenőt tart. A város püspöke: Szent Poli
kárp és a hívek nagy szeretettel fogadják a 
szíriai Antiochia nagytekintélyű püspökét, 
kinek megadatott, hogy a szenvedő Mester 
útjait járja. Közben módja van leveleket 
írni, melyekkel, mint a Mester igazi tanítvá
nya, még utolsó útján is szolgálni akar. Nagy 
veszedelmek fenyegetik Krisztus nyáját. He
lyenkint a püspöki tekintély nem tud eléggé 
érvényesülni. Fiatal a püspök, nem becsülik 
eléggé; vagy széthúzás, viszály készíti elő a 
szakadás útját. Ignác ezekben a leveleiben 
kifejti az egyház belső szervezetét. Isten 
akaratából, Krisztus rendelése szerint a püs
pök áll az egyház élén; munkatársai a pres
byterek, az áldozópapok; segítői az isten
tiszteletben és az egyház sokirányú tevé
kenységében a diakónusok. Ignác hangsú· 
lyozza, ahol a püspök, ott a katolikus egy
ház (ezt a jelzőt az egyházra ő használta 
először), a püspök nélkül semmi se történ
jék. 

A másik veszély a tévtanítdsok felól fe
nyegette az egyházat. Még mindig voltak, 
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akik azt hirdették, akik keresztény módon 
akarnak élni, azokra kötelező a mózesi tör
vény, a körülmetélés, bizonyos ételektől 
való tartózkodás stb. Már Szent Pál idején, 
ötven-hatvan évvel korábban, ezek a zsidó
zók bujtogatták a kisázsiai híveket. Ezekkel 
szemben Szent Ignác is Szent Pál evangéliu· 
mát hirdeti. A legnagyobb bajt a dokéták 
eretneksége okozta. Ezek a tévtanítók már 
érintkezésben voltak a szíriai, iráni és hellén 
vallásbölcselőkkel, kik magukat nem hivők· 
nek, hanem tudó-knak {gnosztikusok) mond
ták. Ezeknek botránykő volt a testté vált 
Ige, a megtestesült Istenember; és bot~:ánykő 
volt számukra a szenvedö, a kínhalált halt 
Isten. Lelkük még egészen a keleti és hellén 
nézetek rabságában volt; ök lehetetJennek 
tartották a végtelen szellemi lénynek, az 
Istennek, a testtel való egyesülését és láza
doztak az ellen a gondolat ellen, hogy az 
Isten kínhalált haljon. Viszont az evangé
lium is megfogta őket a maga benső érté
keiveL Ezért úgy akartak egyeztetni keresz
ténység és pogányság közt, hogy azt mond· 
ták: Isten ugyan nem vett fel testet, nem is 
szenvedett kínhalált; mindez csak látszat sze
rint történt (a görög dokein a. m. látszani, 
azért mondják öket dokétáknak), Krisztus 
látszattestet vett fel, csak látszat szerint halt 
meg. 

Szent Ignác leveleiből világosan elénk tú
nik ez az eretnekség, mely már az apostoli 
korban is jelentkezett {Szent Pál későbbi le
velei és Szent János írásai már bizonyos uta
lásokat tartalmaznak erre vonatkozólag) és 
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amely a kereszténység első századaiban a 
gnoszticizmus sok változatában mutatkozik. 
A későbbi kereszténység hálás Szent Ignác
nak azért, hogy erre vonatkozólag elsőnek 
körvonalazza a katolikus hitvallást. Nagy 
erővel domborítja ki a megváltás tényeinek 
történeti voltát. Sokan vetik fel ma is, leg
többször már tréfásan a kérdést: hogy ke
rült Pilátus a Credo-ba? Aki Szent Ignác le
veleit olvassa, az a legigazibb feleletet is 
megtalálja: azért, hogy a Credo, a Hitvallás 
is kifejezze: Krisztus születése, szenvedése, 
halála, föltámadása nem mítosz, nem a kép
zelet mcsevilágában lejátszódó tény, hanem 
történeti valóság, olyan, mint más esemé
nyek (hadjáratok, békekötések stb.), melyPk 
időpontját az akkori szokás szerint a feje
delem, konzulok, helytartó kormányzásával 
szokták meghatározni .A mitosz időfölötti: 
így gondolták a dokéták az üdvösség törté
netét is; Szent Ignác ezzel szembeállítja: 
Krisztus Poncius Pilátus és Herodes Agrippa 
alatt halt meg; ahogy ezek valóságos, törté
neti személyek, úgy ő is; az ő halála is tör
téneti tény. A Trallesiakhoz (9, 1.) és a 
Szmirnaiakhoz (l, l.) írt levélben mintha az 
Apostoli Hitvallásnak mai mondatait olvas
nák. Krisztus istenségét, örök születését az· 
Atyától, időben születését Szúz Máriától 
többször is kifejti (legpontosabban Ef. 7, 2.); 
rámutat arra, hogy az ószövetség prófétái 
Krisztusról jövendöltek és hogy ezek a j0-
vendölések Krisztusban teljesedtek be. Krisz
tus halála után megjelent a prófétáknak 
(Filad. 9, 1.; Magn. 9, 2.), amikor hitvallásunk 
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szerint "alászállt a poklokra". A doketizmus 
elleni harcnak köszönjük Szent Ignác azon 
szavait, melyekböl az apostoli egyház hitét 
ismerjük meg az Eucharisztiában. "Az Eu
charisztia Jézus Krisztus teste, mely bű

neinkért szenvedett" (Szmirn. 7, 1.). Más mó
don is kifejezi ugyanezt a hitet, mikor az 
Eucharisztiát a halhatatlanság orvosszeré
nek, a halál ellenszerének stb. mondja. 

Szmirnából négy levelet írt: Efezusba, 
Magnesiába és Trallesbe és a Rómaiakhoz. 

A rómaiakhoz írt levele a Szentírás sugal
mazott levelei után talán a legszebb gyön
gye az egesz keresztény irodalomnak. Arra 
kellett gondolnia, hogy a rómaiak közben
járnak érte, ne hajtsák végre rajta az ítéle
tet. A vértanuság vágya, Krisztus keresztjé
nek szerelme halhatatlan érzésekben tör ki 
szívéböl és adja tollára a krisztusi szív leg
szebb líráját. Ez a levél arra is alkalmat ad 
neki, hogy a római egyháznak a többi fölé 
kimagasló, vezető jellegét mindjárt a c;ím
zésben két helyen is kifejezésre juttassa. 
Szerinte a római egyház elöljár a rómaiak 
egész területén és élén áll az egész keresz
tény szeretetszövetségnek Ez az agapé, sze
retetszövetség pedig: az általa már kato
likusnak nevezett Egyház. 

Utazása évének (107?) aug. 24-én még 
Szmirnában van, e napon írja a rómaiakhoz 
levelét. Aztán megindul, mint versenyfutó 
oda, ahol a pályabért elnyeri. Útjának to
vábbi állomása Troász, az Apostolok Csele
kedeteiből is ismert kikötöváros Kisázsia 
nyugati partján. Itt veszi a hírt, hogy szék-
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városában, Antiochibában és az egész Szlriá
ban megszúnt az üldözés. Boldog a pásztor, 
mert h'ívei békességet nyertek. Csak ő maga 
van már soron; híveiért akar kínhalált halni. 
De a béke visszatértén való örömükben is 
részt akar venni. Ezért ír a filadelfiai, szmír
nai egyházaknak és külön is a szmirnaiak 
püspökének, Polikárpnak Kéri őket, vegye
nek részt az antochiaiak örömében, vigyék 
át üdvözleteit, küldjenek követeket. 

Több levelet nem írhatott, mert felsőbb pa
rancsra Traaszból tovább kellett indulnia. 
Most már hajón: Nápolyig. Ott (Puteoliban) 
szállt partra Itália földjén Szent Pál is, hogy 
Rómába jusson. Az ő nyomába akar lépni 
most Szent Ignác is. 

Eusebius szerint el is érte célját; Trajá
nusz alatt vadállatok elé vetették. Isten ga
bonája volt, a bestiák foga őrölte meg. Vér
tanuságának leírása a 4. vagy 5. században 
készült. Ezért nem is foglalkozunk vele. Töb
bet mond minden elképzelésnél a leveleiből 
felénk sugárzó hősi Krisztus-szeretet. 

A görög. egyház december 20-án, a ró
mai február 1-én ünnepli meg vértanusága 
emléke napját. 

Leveleiről már Szent Polikárp beszél, Szent 
Irén és Origenes idéznek belőlük. A Kr. u. 
4. században valaki leveleit betoldásokkal 
hosszabbá tette és hat más levelet írt hoz
zájuk. De szerencsére megmaradt az eredeti 
fogalmazású gyűjtemény is, melynek hiteles
ségéhez semmi kétség nem fér. Eusebius 
mind a hetet ismeri és névszerint felsorolja. 

Fordításunk Funk kiadása szerint készült. 
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b) Szent Ignác leveleinek szövege. 

I. Az efezasiakhoz Ignatios. 

Ignác, más néven Theophorus, a méltán 
boldog ázsiai efezusi egyháznak, mely áldott 
az Atyaisten nagy fölségében, és arra van 
öröktől fogva rendelve, hogy örök és válto
zatlan dicsőségben legyen egyesítve, és az 
Atya, és Jézus Krisztus, a'· mi Istenünk aka
rata által igaz szenvedésben kiválasztatott: 
Jézus Krisztusban teljes örömet és üdvöt! 

Hallottam az Isten előtt nagyon kedves 
nevetek hírét, melyet a Jézus Krisztusban, 
a mi Megváltónkban való hit és szeretet ál
tal becsületes életetekkel szereztetek; Isten 
követői vagytok, kiket az Isten vére hívott 
új életre; a testvéri szeretetet tökéletésen 
gyakoroltátok; 2. értesülvén ugyanis róla, 
hogy bilincsben visznek engem a közös né
vért és reményért, siettetek elém, aki azt re
méltem, hogy a ti imádságtok által elérem 
célomat: hogy Rómában harcoljak a vadál
latokkal; ezáltal megérdemeljem az úr ta
nítványának nevét; 3. sokaságtokat Isten 
nevében Onesimus által képviselve fogad
tam, kiben kimondhatatlan szeretet él és aki 
test szerint a ti püspökötök; kívánom, hogy 
Jézus Krisztus akarata szerint szeressétek és 
legyetek hozzá hasonlóak. Áldott az úr, aki 
kegyesen ily püspököt adott nektek. 

II. Arra kérlek benneteket, hogy szolga
társam, Burrus, az Isten rendeléséből a ti 
mindenben áldott diakónustok, velem ma
radhasson a ti dicsőségtekre és püs
pöktökére. Crocus is, aki Isten előtt is, előt-
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tetek is dícséretes, kiben szeretetek minta
képét küldtétek hozzám, mindenben jól el
látott engem; Jézus Krisztus Atyja gondos
kodjék róla Onesimusszal, Burrusszal, I:up
lusszal és Frontoval; mindnyájatok hozzám 
való szeretetét általuk ismertem meg. 2. Bol
dog leszek veletek mindörökké, ha méltónak 
találtatom. úgy illik tehát, hogy minden mó
don magasztaljátok Jézus Krisztust, aki meg
dicsőített titeket; legyetek tökéletesek az 
engedelmesség egységében; vessétek maga
tokat alá a püspöknek és a presbyterium
nak108 és így legyetek mindenben szen
tekké. 

III. Nem úgy parancsolok nektek, minthd 
volnék valaki. Bár már Krisztus nevéért bi
lincset hordok, még nem értem el Jézus 
Krisztusban végemet. Csak most kezdek ta
nítvány lenni és úgy szól•ok hozzátok, mint 
tanulótársaimhoz. Kellett, hogy ti megerő
sítsetek engem hittel, intéssel, béketűréssel, 
lelki erővel. 2. Mivel azonban a szeretet nem 
hagyja, hogy hallgassak felőletek, azért elő
zetesen buzdítlak benneteket, legyetek egyek 
az Isten igéjében. Mert Jézus Krisztus, a mi 
elválaszthatatlan életünk, az Atya igéje; a 
föld tájain rendelt püspökök pedig Jézus 
Krisztus igéje által vannak. 

IV. Azért kell a püspök igéjében egyesül
nötök, amint teszitek is. Mert a ti jónevű 
presbyteriumtok, mely dícséretes Istennél, 
úgy össze van hangolva a püspökkel, mint 
a lanthoz húrjai. Ezért a ti egyetértéstek 

tos Az áldozópapok karának. 
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összhangzó szeretettel Jézus Krisztust énekli. 
2. De ti magatok is legyetek énekkarrá, mely
ben összeesengve egyetértőn, vegyétek az 
Isten dallamát egységben, zengjetek egy
hangon Jézus Krisztus által az Atyának, 
hogy meghallgasson titeket és megtudja cse
lekedetei tekből, hogy az ő Fiának vagytok 
tagjai. Hasznos tehát, hogy sértetlen egy
ségben maradjatok, így mindig részesei lesz
tek az Istennek. 

V. Ha én rövid idő alatt oly kapcsolatba 
léptem püspöktökkel, mely nem emberi, ha
nem szellemi: mennyivel boldogabbnak tud
lak benneteket, kik úgy tartoztok hozzá, mint 
az Egyház Jézus Krisztushoz és mint Jézus 
Krisztus az Atyához, hogy minden az egy
ségben csengjen össze. 2. Senki se csalód
jék: ha valaki nincs az oltár körzetében, 
nem részesül az Isten kenyerében. Mert ha 
egy vagy más ember imádsága oly hatásos, 
mennyivel hatásosabb a püspök és az egész 
egyház imádsága! Aki tehát nem jön el a 
közös istentiszteletre, azt már elragadta a 
gőg és önmagát már kizárta, elítélte. Mert 
írva van: A kevélynek ellenáll az úr.109 Ne 
szegüljünk hát a püspöknek ellen; csak 
így maradunk az Istennek alárendelve. 

VI. Amíg valaki úgy látja a püspököt,. 
hogy hallgat, annál inkább tisztelje; .nert 
bárkit küld a családfő háza kormányzására, 
úgy kell azt fogadnunk, mint azt, aki küldte. 
Nyilvánvaló tehát, úgy kell tekinteni a püs
pököt, mint az Urat magát. 2. Maga Onesi-

tot Péld. 3, 34. Zak. 4, 6. 

Keresztény remekírók. 1 8 
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mus módfelett dícséri a ti istenes életmódo
tokat; mivelhogy az igazság szerint éltek 
mindnyájan és semmi tévtan köztetek nem 
lakozik; de nem is hallgattok meg senkit 
többet, hisz valóban Jézus Krisztus szál hoz
zátok. 

VII. Vannak ugyanis olyanok, kik csalárd
sággal az igaz nevet hordják körül, de Isten
hez méltatlan dolgokat művelnek; kerüljétek 
az ilyeneket, mint a vadállatokat. Veszett 
kutyák ezek, orvul marók; kerüljétek őket 
mint akik nehezen gyógyíthatók meg. 2. Egy 
a mi orvosunk test és lélek számára: aki szü
letett és nem-lett, a testbe szállt Isten, a ha
lálban halhatatlan élet; aki Máriából és az 
Istenből született, aki először szenvedett és 
aztán szenvedést nem tűr: ami Urunk Jézus 
Krisztus. 

VIII. Senki se vezessen félre, mint ahogy 
nem is hagyjátok magatokat, mert egészen 
Istené vagytok. Akkor éltek egészen Isten 
szerint, ha semmi viszályba bele nem bo
nyolódt•ok, mely szétzilálhatna benneteket. 
Engesztelő áldozat vagyok, értetek kerülök 
oltárra, efezusiak, kiknek egyháza hírneves 
mindörökké. 2. A testi emberek nem értenek 
a szellemiekhez, sem a szellemiek a testiek
hez, mint ahogy a hit sem érti azt, ami a hi
tetlenségé, sem a hitetlenség azt, ami a ~lité. 
Még amit a testben tesztek, az is szellemi, 
hisz mindent Jézus Krisztusban cselekesztek. 

IX. Találkoztam néhány emberrel, kik 
utamban elémkerültek; rossz volt a tanitá
suk. De ti nem engedtetek konkolyt vetni 
magatok közt, fületeket is befogtátok, hogy 
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ne is halljátok, amit ezek hirdetnek; hisz az 
Atya templomának vagytok kövei; az Atya
isten épületéhez vagytok hozzácsiszolva; 
magasba emelt titeket Jézus Krisztus fel
vonó szerszáma: a kereszt; a Szentlélek-szol
gálat vontatókötélként; a hit volt emelőtök 
a magasba és a szeretet mutatta az utat az 
Istenhez. 2. Utitársaim vagytok valameny
nyien; Istent hordjátok és az ö templomát, 
Krisztust és a szentséget hordjátok; díszít 
benneteket mindenben Krisztus törvénye; 
ezért is örvendek, hogy alkalmam nyílt ezen 
írás által veletek beszélni és együtt örülni, 
mert a másvilágra gondolva az egy Istenen 
kívül semmit sem szerettek. 

X. De a többi emberért is szüntelenül 
imádkozzatok. Nekik is van reményük a 
bűnbána tra, hogy megnyerhessék az T stent. 
Engedjétek meg, hogy legalább tetteitekböJ 
tanulhassanak tőletek. 2. Legyetek szelídek 
haragjukkal, alázatosak fennhájázásukkal 
szemben; átkaikkal szegezzétek szembe 
imádságtokat, tévelygéseiket védjétek ki 
erős _hitetekkel, vad erkölcseiket szelídség
tekkel; ne járjatok az ö nyomukban. 3. lrgal
munk által legyünk testvéreikké, de csak 
az Urat kövessük (mert ki szenvedett el 
nagyobb igazságtalanságot, kit fosztottak, 
kit aláztak meg jobban?), hogy az ördögnek 
valami mérges füve bennetek ne maradjon, 
hanem hogy test és lélek szerint Jézus Krisz
tusban maradjatok minden tisztaságban és 
józanságban. 

XI. A végső idők közel vannak; nincs mús 
hátra, hogy tiszteljük, féljük az Istent hosz-

s• 
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szantűréséért, ne váljék az ítéletünkre. Akár 
a jövendő haragjától félünk, akár jelenvaló 
kegyelmét szeressük: akármelyiket a kettő 
közül: csak Jézus Krisztusban maradjunk az 
igaz életre. Ellenére semmi se legyen kedves 
előttetek. f:rte hordom körül bilincseimet, 
mint szellemi gyöngyöket; adja Isten, hogy 
velük jussak a feltámadásra imádságtok ál
tal, melyben mindig részes lenni kívánok, 
hogy sorsom egy legyen az efezusi keresl
tényekével, kik az apostolokkal is mindig 
egyetértettek Jézus Krisztus ereje által. 

XU. Tudom, ki vagyok és kiknek írok. f:n 
elítélve, ti irgalmat nyerve; én halálra 
szánva, ti biztonságban. 2. Osszekötő útja 
vagyok azoknak, akiket úgy ölnek meg, 
hogy az Istenhez érjenek; Szent Pálnak 
áldozótársa, aki elérte a vértanuságot és így 
méltán boldog; bárcsak elérjek én is az ő 
nyomába, amikor az Istennel egyesülök; ő 
minden levelében megemlékezett rólat-ok 
Jézus Krisztusban. 

XIII. Rajta legyetek, hogy gyakran jöj
jetek össze az Istennek hálát adni és űt 

magasztalni. Mert ha nagy számmal gyültök 
össze egy helyen, meginog a sátán hatalma 
és egyetértéstek a hitben megrontja a vészt, 
mely tőle származik. 2. Semmi sem kiválóbb 
a békénél, mely által összeomlik az égiek 
és a földiek minden háborúja. 

XIV. Ebből semmi sem marad előttetek, 
ha tökéletes lesz hitetek és szeretetetek Jé
zus Krisztusban; ez az élet kezdete és célja; 
kezdete a hit, célja a szeretet. Ahol ezek 
ketten összetalálkoznak, ott az Ist~n; a többi 
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mind a jó életeszmények előkészítője. 2. 
Akinek hite van, nem vétkezik, akinek sze
retete van, nem gyűlölködik. Gyümölcséről 
ismerik meg a fát, 110 hasonlóképen tetteikből 
lehet megismerni azokat, akik Krisztusénak 
vallják magukat. Mert most nem arra van 
szükség, hogy minek valljuk magunkat, ha
nem hogy életünk végéig megmaradjunk a 
hit erejében. 

XV. Jobb csendben lenni, de lenni (keresz
ténynek), mint dicsekedni, de nem lenni. Jó 
tanítani, ha valaki, amit tanít, azt meg is 
teszi. Egy a mester, aki mondá és úgy lőn,m 
de amit csendben tett, az is méltó az Atyá
hoz. 2. Aki Jézus igéjét bírja, meghallhatja 
az ő hallgatását is, hogy tökéletes legyen és 
szavai által cselekedjék, hallgatása által fel
ismertessék. 3. Isten előtt semmi sem marad 
rejtve és még titkaink is nyilvánvalók előtte. 
Úgy tegyünk hát mindent, hogy az Isten la
kozik bennünk; az ő templ•omai vagyunk és 
ő a mi Istenünk bennünk; aki jelen van és 
megjelenik színről-színre nekünk, ha igazán 
szeretjük őt. 

XVI. Ne essetek tévedésbe, testvéreim. 
A házasságtörők Isten országába nem jut
nak be. 2. Ha pedig azokat, kik testileg vét
keztek, halállal büntették, mire méltó az, aki 
hamis tannal megrontja az Isten hitét, me
lyért Jézus Krisztust keresztre feszítették. 
Az ilyen szeunyessé válván, kiolthatatlan 
tűzbe kerül; az is, aki hallgat rája. 

XVII. Az úr azért engedte meg, hogy fejét 

110 Mt. 12, 33. 111 Zsolt. 32, 9. 
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megkenjék, mert ezzel lehelte Egyházába o 
halhatatlanságot.112 Be ne kenjen benneteket 
a világfejedelme rossz szagú tanításá val, hogy 
a vállalt útról el ne ragadjon benneteket. 2. 
Miért nem vagyunk mindnyájan okosak, akik 
Jézus Krisztust, az Isten igaz ismeretét meg
kaptuk? Miért vesznénk el balgán, nem is
merve fel az adományt, amit valóban az úr 
adott? 

XVIII. Az én engesztelésern a kereszt szel
leme, mely a hitetlenek számára botrány, 
nekünk azonban üdvösség és örök élet. Hol 
van a bölcs, hol a vitatkozó? 113 Hol van 
azoknak dicsekvése, kiket okosaknak mon
danak? A mi Istenünket, Jézus Krisztust Is
ten rendeléséből Mária hordozta méhében: 
Dávid magvából, de a Szentlélek által; aki 
megszületett, megkereszteltetett, hogy a vi
zet megszentelje.114 

XIX. Eme világ fejedelme elől rejtve ma
radt Mária szűzessége, az ő anyasága és 
hasonlóképen az Úr halála; három nagyhíni 
misztérium, mely az Isten csendjében ment 
végbe. 2. Hogyan lett nyilvánvalóvá a világ 
előtt? Az égen felragyogott a csillag, ragyo
gása felülmulta valamennyi csillagét; fénye 
kimondhatatlan VtOlt és csodálatot ébresztett 
szokatlansága; a nap, hold és a többi csilla
gok az ő karává váltak, .az ő fénye elbari
totta valamennyit; zavarodás lőn, honnét ez 
a többitől elütő ujdonság az égen. 3. Ett61 

m Mt. 26, 7. 113 I. Kor. l, 20. 
uc Utalás arra, hogy Jézus a Jordánban megkeresz

telkedvén megszentelte a vizet, melyben mi meg
keresztelkedünk. 
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kezdve megtört minden varázslat, a rontás 
bilincse szétesett; a tudatlanság tönkrement; 
amióta az Isten emberként mutatkozott meg 
az örök élet újságára: a régi ország meg
ingott. Most kezdödött meg, ami kezdettől 
fogva készen állt Istennél. Azért indult meg 
minden, mert ö már a halál lerontását tervbe
vette. 

XX. Ha Jézus Krisztus a ti imádságtokért 
megkönyörül rajtam, az a szándékom, hogy 
második hozzátok intézendő írásomban, amit 
most elkezdtem, bövebben kifejtem: az új 
emberről, Jézus Krisztusról, az ö hitéről és 
szeretetéröl, szenvedéséröl és feltámadásá
ról; leginkább, ha az Isten tudtomra adja, 
mint egyesültök ti mindnyájan névszerint a 
kegyelem által a hitben, az egy Jézus Krisz
tusban, aki test szerint Dávidtól származván 
ember fia is, Isten fia is: hogy osztatlan lé
lekkel vessétek alá magatokat a püspöknek 
és a presbyteriumnak; egy kenyérszegés
sel;115 ez a kenyér a halhatatlanság orvos
szere; gyógyszer, hogy meg ne haljunk, ha
nem mindig éljünk Jézus Krisztusban. 

XXI. Kész vagyok, hogy életemet adjam 
értetek és azokért, akiket Isten dicsöségére 
Szmirnába küldtetek; innét írok most hoz
zát·ok; Istennek hálát adva, Polikárppal és 
veletek testvéri közösségben. Gondoljatok 
rám, miként Jézus Krisztus gondol rátok. 2. 
Imádkozzatok a szíriai egyházért, honnét 
Rómába bilincsben visznek engem, az ottani 
hívek utolsóját, mivel méltónak találtattam 

us Az Eucharisztia kenyeréról beszél. 
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Isten dicsőségére. Istenben, a mi Atyánk
ban és Jézus Krisztusban, a mi köz ös remé
nyünkben jól menjen sorotok. 

II. A Magnesiabelieknek Ignatios. 

Ignác, más néven Theophorus üdvözli az 
Atyaistenben és Udvözítőnkben Jézus Krisz
tusban áldott Magnesia egyházát a Maian
dros folyó mellett. Az Atyaistenben és Jé
zus Krisztusban sokszorosan üdvözöllek 
benneteket. 

I. Megismertem hivő szeretetközösségtek 
jó rendjét és örvendve határoztam el, hogy 
Jézus Krisztus hitében szólok hozzátok. A 
bilincsek, miket viselek, már most tiszte
letreméltóvá díszítik nevemet és igy dicsé
rem azokat az egyházakat, melyeknek kívá
nom, hogy egységben maradjanak Jézus 
Krisztus testével és lelkével. ö a mi örök 
életünk. Vele legyen egységünk a hit és a 
szeretet által; ennek semmit sem lehet elébe 
helyeznünk. Legyünk egyek Jézussal és az 
Atyával, kiben a világ fejedelmének minden 
támadását elviseljük és kivédjük és az Is
ten bírására jutunk. 

II. Abban a szerencsében volt részem, 
hogy láthattalak titeket Damas püspöktök, 
Bassus és Apollonius derék presbyterek is
tenes személyében, és megismertelek tite
ket Zotion diakónus, szaigatársam által is, 
akit nagyon óhajtok, mert úgy engedelmes
kedik püspökének, mint Isten kegyelmének 
és a presbyterek karának, mint Jézus Krisz
tus törvényének. 
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III. De nektek sem szabad püspöktökkel 
fiatal kora miatt nagyon bizalmaskodni, !ta
nem az Atyaisten erejére tekintve (mely őt 
püspökké tette) megadni neki minden tisz
teletet; mint ahogy láttam is, hogy a szent 
presbyterek nem vetik meg őt szemmel lát
ható fiatal kora miatt, hanem okosan dZ 

Istenben alávetik magukat neki; nem is 
neki, hanem Jézus Krisztus Atyjának, aki 
mindnyájunk püspöke (felügyelője). 2. A 
minket szerető Isten dicsőségére kell te
hát színlelés nélkül engedelmeskedni; mert 
nem ezt a látható püspököt téveszti meg a 
színlelö, hanem a láthatatlant akarja meg
téveszteni. Nem a test szerint való ember
nek szól a tisztelet, hanem az Istennek, aki 
a rejtett dolgokat is látja. 

IV. Ne csak a nevetek legyen krisztusi 
(keresztény}, hanem a szívetek is. Egyesek 
hivatkoznak ugyan a püspökre, de mindent 
nélküle tesznek. Ezekről azt gondolom, 
nincs bennük jóhiszeműség, mivel nem a 
törvény szerint való az ő gyülekezetük. 

V. A dolgoknak végük van és két dolog · 
áll előttünk: a halál és az élet; mindenki
nek a maga helyére kell eljutnia. Kétféle 
érem van, az egyik Istené, a másik a világé. 
Mindegyiknek megvan a saját vésete. A hi
tetleneken a világ vésete (képe) van rajta, 
a hivők pedig a szeretetben az Atyaisten
nek a pecsétjét nyerik el Jézus Krisztus ál
tal. Ha nem törekszünk erősen arra, hogy 
halálunkban az ő szenvedésével egyesül
jünk, az ő élete sincs igazán bennünk. 
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VI. Az előbb említett személyekben meg
ismertem és megszerettem egész hivő kö
zösségteket; azért buzdítlak benneteket, 
iparkodjatok mindent az Isten összhangjá
ban cselekedni; a püspök áll az élen, mint 
lsten helyettese; a presbyterek kara az 
apostolok nagytanácsát helyettesíti; a ne
kem oly kedves diakónusokra Jézus Krisz
tus szolgálata van bízva, aki öröktől fogva 
az Atyánál volt és az Idők teljében a vilá
gon megjelent. Mindnyájan, akik megkap
tátok az isteni tisztségeket, kölcsönös tisz
telettel legyetek egymás iránt; ne a test 
szerint értékeljétek felebarátotokat, hanem 
Jézus Krisztusban szeressétek mindig egy
mást. Ne legyen semmi köztetek, ami elsza
kíthatna egymástól, hanem legyetek egy
ségben püspöktökkel és az előljárókkal, 
hogy a halhatatlan élet előképét már most 
mások okulására megmutassátok. 

VII. Mint ahogy az úr, aki az Atyával 
egységben van, az Atya nélkül semmit sem 
cselekedett, sem önmagában, sem apostolai 
által, ugyanígy ti se tegyetek semmit a 
püspök és a presbytérek kara nélkül; ne is 
próbáljátok, hogy amit különválva tesztek, 
azt helyesnek tüntessétek fel; hanem gyüle
kezetetekben közös legyen az imádság, kö
zös a könyörgés; egy a lélek, egyaremény a 
szeretetben, a szent örömben; ezt adja Jé
zus Krisztus, ennél nagyobb semmi sincs. 2. 
Mindnyájan úgy egyesüljetek az egy Jézus 
Krisztusban, aki az egy Atyától jött, nála 
volt és hozzá visszatért, mint az Isten egy 
templomában, az egy oltárnál. 
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VIII. Idegen tévtanok, régi haszontalan 
mesék meg ne tévesszenek titeket. Ha még 
mindig zsidó módra él valaki, ezzel azt fe
jezi ki, hogy a kegyelem még nem jött e>l. 
2. Az istenes próféták ugyanis Jézus Krisz· 
tus példája szerint éltek. Ezért volt üldöz
tetésben részük, az úr kegyelme világította 
meg őket, hogy a hitetleneket meggyőzzék: 
egy az Isten, aki Fia, Jézus Krisztus által 
kinyilatkoztatta magát; ő az ő örök csend
jéből kilépő Igéje; aki mindenben kedves 
volt az előtt, aki küldte.116 

IX. Ha tehát azok, akik a régi törvény 
szerint éltek, megtértek az új reményre, már 
nem a szombatot ülik meg, hanem az Úr 
napját, a vasárnapot. Ezen a napon támadt 
fel a mi életünk benne, az ő halála által (ezt 
ugyan néhányan tagadják); de mi e miszté
rium által nyertük el a hitet és ezért va
gyunk rajta, hogy egyedüli mesterünknek, 
Jézus Krisztusnak legyünk tanítványai. 2. 
Hogy is élhetnénk nélküle, mikor a prófé
ták is őt várták, mint Mestert, mikor lélek
ben lehettek csak az ő tanítványai? Ezért 
támasztotta fel őket eljövén a világra, ha
lottaikból, kire méltán várakoztak. 

X. Meg ne történjék, hogy irgalmával 
szemben érzéketlenek legyünk! Mert ha 
cselekedeteink szerint bánik velünk, máris 
elvesztünk! Ha tanítványai lettünk, éljünk is 
krisztusi, keresztény módon. Aki más nevet 

118A Fiúisten öröktól fogva egy volt lényegileg az 
Atyával; megtestesülése elótt nem nyilatkoztattd ki 
magát; ezt az állapotot nevezi Szent Ignác csendnek. 
Ebból lépett ki megtestesüléséveL 
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vesz fel ezen felül, nem tartozik az Istenhez. 
Vessétek el tehát a régi rossz, savanyú ko
vászt és változzatok át az új kovász szerint. 
Ez Jézus Krisztus. Az ő sója óvjon meg a 
romlástól; különben a romlás szagát észre
veszik rajtatok. 3. Esztelen volna Krisztust 
hirdetni és zsidó módon élni. Nem a krisztusi 
vallás fogadta el a zsidó vallást, hanem meg
fordítva, a zsidóság (egy része) fogadta el a 
kereszténységet, melyben mindazok egye
sültek, akik az Istenben hisznek. 

XI. Ezeket nem azért írom, mintha róla
tok azt. gondolnám, hogy ilyen nézeten 
vagytok, hanem mint aki kicsiny vagyok 
köztetek, óvni akarlak benneteket, ne ejt
sen rabul a hiú tévtan, hanem legyetek egé
szen szilárd hitben Jézus születéséről, szen
vedéséről és föltámadásáról, ami Pontius Pi
látus helytartósága alatt történt; mindez 
valóban, kétségtelenül megtörtént Jézus 
Krisztussal, a mi reménységünkkel, akitól 
bárcsak senki el ne szakadna! 

XII. Szívesen veszem segítségteket min
denben, ha ugyan megérdemlem, mert bár 
bilincsben vagyok, ne hasonlítsatok akár
melyiktekhez magatok közül, akik nem 
vagytok felfuvalkodottak; Jézus Krisztus 
lakozik bennetek. Es tudom, ha dícsérlek 
benneteket, még jobban elszégyenlitek ma
gatokat, mint ahogy írva van: Az igaz ön
magának a vádlója.117 

XIII. Legyetek rajta, hogy megszilárdul
jatok az úr és az Apostolok tanításában, 

UT Péld. 18. 17. 
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hogy bármit tesztek, az kedvező véget érjen 
testben és lélekben, hitben és szeretetben, 
a Fiúban és Atyában és a Lélekben; kezdet
ben és a végén - a ti kiváló püspöktökkel, 
presbytereitek szellemi módon összefont ko
szorújával és az Istennek kedves diakónu
sokkal együtt. 2. Legyetek engedelmesek a 
püspöknek és egymásnak, mint ahogy a 
megtestesült Jézus Krisztus engedelmes 
volt az Atyának, az apostolok Krisztusnak, 
az Atyának és a Léleknek: hogy test és 
lélek szerint teljes legyen egységtek. 

XIV. Tudom, hogy az Isten van bennetek, 
azért rövid intést adtam nektek. Gondolja
tok rám imádságtokban, hogy megnyerjem 
Istent, és a szíriai egyházra (melynek ne
vére nem vagyok méltó; szükségem van 
ugyanis a ti Istenben egyesült imádságtokra 
és szeretetetekre), hogy a szíriai egyház a 
tietek imádsága által felüdüljön. 

XV. Köszöntenek titeket az efezusiak 
Szmirnából; innét írok nektek, itt vannak 
ök, az Isten dicsőségére, mint ti is; Polikárp 
szmirnai püspökkel együtt mindenben ví
gasztalásomra vannak. Köszöntenek Jézus 
Krisztus tiszteletében a többi egyházak is. 
Isten veletek, legyetek egységben az Isten
nel, akihez kapcsoljon benneteket elválaszt
hatatlanul Jézus Krisztus szelleme. 

III. A trallesieknek Ignatios. 

Ignác, más néven Theophorus az ázs1a1 
Tralles, az Isten, Jézus Krisztus Atyja előtt 
kedves, szent, kiválasztott és Istenhez méltó 
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egyházának,mely békét élvez Jézus Krisztus 
teste, vére és kínszenvedése által (ő a mi 
reményünk, ha hozzá feltámadunk); az apos
tolok módján kívánok az egyháznak teljes 
üdvösséget és köszöntöm sokszorosan. 

I. úgy értesültem, állhatatosan feddhetet
len és bajban meg nem rendülő a ti lelke
tek; nemcsak kölcsön adomány módján, 
hanem természetetek alapjaiból; így 
mondta nekem Polybius, a ti püspöktök, aki 
Isten és Jézus Krisztus akaratából ott volt 
Szmirnában és engem, a bilincsbevert rabot 
úgy köszöntött, hogy benne egész közös
ségteket szemlélhettem. 2. Általa fogadtam a 
ti istenes jóságtokat és dícsértem Istent, ki
nek, mint megtudtam, ti követői vagytok. 

II. Mivel úgy engedelmeskedtek a 
püspöknek, mint Jézus Krisztusnak, úgy lá
tom, nem ember módjára éltek, hanem Jé
zus Krisztus szerint, aki meghalt értetek, 
hogy titeket az ő halálába vetve megsza
baduljatok a haláltól. 2. Mert úgy kell (és 
ti úgy is tesztek), hogy a püspök nélkül 
semmit se cselekedjetek, de a presbiterek 
karának is vessétek magatokat alá, mint 
Jézus Krisztus, a mi reményünk, apostolai
nak. Jézusban maradjon életünk. A diakó
nusok pedig, kik Jézus Krisztus misztériu
mainak szolgái, minden módon, mindenki 
előtt becsülésben álljanak. Mert nem az étel 
és ital . az ő tisztségük gondja, ők az Isten 
egyházának szolgái; azért is, mint tűztől, 

óvakodjanak minden bűntől. 
III. Mindenki tisztelje a diakónusokat, 

mint Jézus Krisztust; tisztelje a püspököt, 
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mint az Atya képmását, a presbytereket, 
mint az Isten nagytanácsát és az apostolok 
gyülekezetét. Nélkülük egy gyülekezet sem 
érdemli meg az Egyház nevet. 2. Meg va
gyok győződve, hogy ezekről ti is így gon
dolkoztak, mert a ti szeretetközösségtek 
mintaképe nálam van; a ti püspöktök, aki
nek már a megjelenése is nagy fegyelmező 
erő, szerénysége pedig hatalom; úgy hi
szem, őt még a gonoszok is tisztelik. 3. Mi
vel szeretlek benneteket, kíméletesen írok, 
bár azok (a gonoszok) miatt szigorúan is 
írhatnék. Nem gondolok magamról oly na
gyot, bár bilincsben vagyok, hogy úgy pa
rancsoljak nektek, mintha apostol volnék. 

IV. Nagy az én hivatásom Istenben, de 
mérséklem magam, hogy dicsekvés által el 
ne vesszem. Most még inkább félnem kell és 
nem szabad azokra hallgatnom, kik magasz
talnak. Mert a hízelgők igazában ostoroz
nak. 2. Mert szeretnék ugyan szenvedni, de 
nem tudom, méltó leszek-e rá. Az én indu
latom ugyan sokaknak nem tűnik fel, de en
gem keservesen kínoz. Ezért van szükségem 
szelídségre, ezzel lehet e világ fejedelmét 
megtömi. 

V. Vajjon nem írhatnék-e nektek égi dol
gokról? De félek, még fejletlenek vagytok, 
károtokra lenne; azért bocsássatok meg; ha 
nem értenétek meg, megfojtana benneteket 
a magasabb igazság. Mert magam is az
által, hogy bilincsben vagyok és van tudcl.
som az égiekről, az angyalok helyéről, a fe
jedelemségek karáról és szervezetéről, a 
láthatókról és láthatatlanokról: még nem ér· 



128 Apostoli atyák 

demlem meg a tanítvány nevet. Sokminden 
hiányzik még, csak az Isten ne hiányozzék. 

VI. Azért kérlek titeket - nem én, ha
nem Jézus Krisztus szeretete - csak ke
resztény táplálékkal éljetek, idegen fűszer
től, azaz az eretnek tantól - tartózkodja
tok. 2. Az eretnekek a saját eszméikkel 
keverik Krisztust, hitet színlelve; hason
lóan azokhoz, akik mézes borban adják a 
halálos mérget; aki nem tudja, szívesen 
veszi a káros gyönyörben magát a halált. 

VII. Ezektől tehát óvakodjatok. Akkor si
kerül ez, ha fel nem fuvalkodtok és el nem 
szakadtok Jézus Krisztustól, az Istentől É.s 
a. püspöktől meg az apostolok parancsaitól. 
Aki az oltár körzetében van, az tiszta; aki 
a.z oltár körzetén kívül van, az nem tiszta; 
ez annyit jelent: aki a püspök, presbyte
rium, diakónusok nélkül tesz bármit, annak 
nem tiszta a lelkiismerete. 

VIII. Nem azért írom ezeket, mintha ilyes
télét tudnék rólatok, hanem előre látva az 
ördög cselvetését, mint kedves fiaimat, meg 
akarlak védeni benneteket. Ti tehát sze
líddé válva újuljatok meg a hitben; a hit az 
úr teste; és a szeretetben; a szeretet Jézus 
Krisztus vére. 2. Egymás ellen ne legyen 
semmi civódástok. Ne szolgáltassatok a po
gányoknak ürügyet arra, hogy néhány esz
telen miatt a közösséget, mely az Istenben 
egyesül, káromolják. Mert jaj annak, aki 
miatt hívságosan káromolják nevemet 
egyesek.118 

118 II. Kor. 5, 12. 
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IX. Fogjátok be hát fületeket, ha valaki 
úgy akar benneteket oktatni, hogy elhagyja 
Jézus Krisztust, aki Dávid nemzetségéből 

származott, Máriától született, igazán szüle
tett, evett, ivott, igazán kínzatást szenve
dett Pontius Pilátus alatt, igazán keresztre 
feszítették és meghalt; látták ezt az égiek, 
földiek és földalattiak; 2. ö igazán fel is tá
madt halottaiból, feltámasztotta őt atyja, 
mint ahogy atyja feltámaszt minket is, kik 
hiszünk benne, Jézus Krisztusban, aki n~l
kül nincs igaz életünk. 

X. Ha pedig, mint néhány istentelen, nzaz 
hitetlen mondja: ö csak látszat szerint halt 
meg; akk·lr ök is Lsak látszat szerint létez
nek. Es én miért vagyok bilincsben, miért 
kívánok vadállatokkal megküzdeni? Akkor 
hiába halnék meg. Akkor hazudnék az 
úrról. 

XI. Ovakodjatok tehát a rossz bujtóágak
tól, melyeken halálthozó gyümölcs terem; 
aki megízleli, tüstént meghal. Ezeket nem az 
Atya ültette. Mert ha az Atya ültetvénye 
volnának, meglátszanának rajtuk a kereszt 
ágai és gyümölcsük romolhatatlan volna. 
Kínszenvedésében Krisztus ezzel a kereszt
tel hív benneteket, kik az ö tagjai vagytok. 
Nem születhetik külön a fej, külön a tagok; 
megígérte ugyanis az egységet az Isten, aki 
maga az egység. 

XII. Udvözöllek benneteket Szmirnából 
azokkal az egyházakkal együtt, melyek 
minden testi-lelki jókkal elláttak engem. 
Bilincseim, melyeket Jézus Krisztusért hor
dok, esdve, hogy elérjem Istent, arra kér-

Keresztény remekírók. l 9 
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nek, maradjatok meg egyetértésben és köl
csönös imádságban. úgy illik ugyanis mind
annyiotokhoz, és különösen a presbyterek
hez, hogy felüdítsétek a püspököt az Atya, 
Jézus Krisztus tiszteletére és az apostolo-• kéra. 

3. Ohajtom, hogy szeretettel hallgassatok 
rám, nehogy ez a levelem vádirat legyen 
ellenetek. Imádkozzatok értem is, aki Isten 
irgalmából a ti szeretetetekre szorulok, hogy 
méltó legyek a rámváró sorsot elérni, és ne 
találtassam elveszettnek. 

XIII. Köszönt titeket a szmimaiak és efe
zusiak szeretszövetsége. Minden imádság
tokbari gondoljatok a szmm egyházra, 
melynek nem vagyok méltó nevét viselni, 
hiszen utolsója vagyok. Köszöntlek benne
teket Jézus Krisztusban; engedelmesked
jetek a püspöknek, mint Isten parancsának; 
épúgy a presbyterek karának. Es osztatlan 
szívvel szeressétek egymást kölcsönösen. 
Ertetek áldozom fel lelkem nemcsak most, 
hanem mikor Istent megnyerem. Még min
díg veszélyben vagyok; de húséges az Atya 
Jézus Krisztusban, hogy megtegye az én 
kérésemet és a tieteket; az a vágyam, hogy 
benne makulátlanok maradjatok. 

IV. A rómaiaknak Ignatios. 

Ignác, más néven Theophorus annak az 
egyháznak, mely a felséges Atyának és ~gy 
Fiának, Jézus Krisztusnak nagy jóságából 
irgalmat nyert; az egyháznak, melyet szeret 
és megvilágosít az, aki mindazt szereti, ami 
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Istenünk, Jézus Krisztus kedve szerint való; 
mely előljár a rómaiak területén, mely 
méltó Istenhez, dicsőséges, méltán magasz
talható, dicsérhető, érdemes, tiszta és az 
egész szeretetszövetség élén áll, Krisztus 

·törvényén jár, az Atya nevét viseli; ezt üd
vözlöm az Atya Fiának, Jézus Krisztusnak 
nevében; azoknak, kik test és lélek szerint 
az ó törvényeiben egyesültek, megfosztha
tatlanul beteltek az Isten kegyelmével és 
mentek minden idegen színtől, teljes és sér
tetlen üdvöt kívánok Jézus Krisztusban, a 
mi Istenünkben. 

I. Isten előtt sikerült könyörgéseimmel 
kiesdenem, hogy kedves arcotokat meg
lássam, mivel állhatatos voltam ebben a ké
résemben; remélem ugyanis, hogy bilincsbe
verten köszönthetlek majd benneteket Jé· 
zus Krisztusban, ha ez az Isten akarata, 
hogy méltónak találtassam jó végem eléré
sére. 2. A kezdet jól van elrendezve, ha el
érhetem azt a kegyet, hogy a nekem szánt 
sorsot akadály nélkül elnyerjem. Aggódom 
azonban szeretetetek miatt, hogy ártalmamra 
ne váljék. Nektek ugyan könnyú, amit 
tenni szándékoztok; de nekem nehéz lesz az 
Urat elnyerni, ha ti nem könyörültök raj
tam.119 2. Mert nem szeretném, ha ti az em
berek kegyét keresnétek; keressétek az Is
tenét, mint ahogy keresitek is. Mert nekem 
sohse lesz ilyen alkalmam, hogy az Istent 
megnyerjem, és ti sem tehettek semmi job-

111 Ignác attól fél, hogy a római hivek akár vesz
tegetéssel, akár a császárhoz való fellebbezéssei 
megakadályozzák vértanuságát 

9'" 
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bat, mint ha most csendben maradtok. 
Mert ha hallgattok rólam, az Isten szava 
leszek/20 ha pedig jobban szeretitek tes
tem életét, csak visszhang maradok. 3. Ne 
szánjatok nekem mást, mint hogy áldozattá 
váljak, míg készen áll az oltár; ti pedig sze
retetből énekkarrá válva zengjétek az Atyá
nak Jézus Krisztusban, hogy Isten Szíria 
püspökét méltónak találta a vértanuságra 
napkeletről napnyugatra elhozván őt. Jó a 
világból az Isten felé elnyugodni, hogy 
őbenne keljek fel. 

IH. Senkit eddig meg nem tévesztettetek; 
másokat inkább tanítottatok (a vértanuságra). 
Én azt akarom, úgy legyen, ahogy tanítva 
parancsoljátok. 2. Inkább kérjetek számomra 
testi-lelki erőt, hogy ne csak beszéljek, de 
úgy is tegyek; hogy ne csak mondjanak 
krisztusinak (kereszténynek), de azzá is vál
jak. Mert ha azzá lettem, akkor lesz igazán 
krisztusi a nevem; akkor leszek igazán hivő, 
mikor a világ előtt már nem látszom. 3. 
Semmi sem jó, ami csak látszat-való. Maga 
ami Istenünk, Jézus Krisztus is azóta (hogy 
meghalt és) megint az Atyánál van, sokkal 
inkább kinyilvánítja magát. Mert a keresz
ténység nem rábeszélés műve, hanem a lelki 
nagysá gé, 121 mikor gyűlöletben részesül a 
világ részéről. 

IV. Azt írom, és meghagyom minden egy
háznak, hogy szívesen halok meg Istenért, 
csak ti meg ne akadályozzát·ok. Kérlellek ti-

120 Vértanuságommal az Istent magasztalom. 
m a béketűrésé. 
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teket, ne legyen irántam alkalmatlan jószim
déktok. Hagyjátok, hadd legyek vadak étke, 
ha általuk Istenhez juthatok. Isten gabonája 
vagyok, vadállatok közt őrlödöm, hogy 
Krisztus tiszta kenyere legyek. 2. Inkább in
cselkedjetek a bestiákkal, hogy koporsómmá 
váljanak, semmit testemből meg ne hagyja
nak, ne legyek, ha elszenderültem, senkinek 
terhére. Akkor leszek Krisztus igazi tanit
ványa, ha már testemet se látja a vllilg. 
Esedezzetek Krisztushoz értem: ezek a szer
számok (a vadállatok fogai) tegyenek éi.ldo
zattá Istennek. 3. Nem úgy parancsolok nek
tek, mint Péter és Pál. Ök apostolok, én 
elítélve; ök szabadok, én mindmáig szolga. 
De ha kiszenvedtem, Jézus Krisztus szaba
dosa leszek és benne szabadként támadok 
föl. Most vasraverten tanulom meg, hogy 
semmit se kívánjak. 

V. Szíriától egész Rómáig vadakkal van 
küzdelmem; éjjel és nappal tíz leopárd rab
ságában vagyok; ezek az engem örző sza
kasz katonái. Ha jót teszek velük, annál 
gonoszabbak. De az ö komiszságuk javulá
somra szolgál; ez ugyan még nem tesz meg
igazulttá. 2. Bárcsak már végeznének velem 
a nekem szánt bestiák; az a vágyam, ~yor
san rontsanak rám; ugratui is fogom őket, 
hogy hamar lenyeljenek, nehogy megret
tenve érintetlenül hagyjanak, mint néhány
nyal megtették. Ha pedig visszakoznának, 
erővel vonom őket magamra. 3. Legyetek 
irgalomal hozzám: én tudom, mi válik ja
vamra. Most tanulok csak bele tanitvány
voltomba. Semmi látható, vagy láthatatlan 
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dolog lelkemet el ne ragadja, hogy Jézus 
Krisztust bírhassam. Jöjjön rám tűz, vagy 
kereszt, bestiák hada, vágás, tépés, csont
repesztés, tagok törése, az egész test össze
zúzása, az ördög minden vad kínzószerszáma: 
csak Jézus Krisztus legyen az enyém ! 

VI. Mit használna nekem a világ gyönyöre 
vagy ennek a földnek országai? Jobb nekem 
meghalni Krisztusban, mint uralkodni a föld 
határain. öt keresem, ki értünk meghalt; őt 
akarom, aki értünk föltámadott. Újjászületés 
vár reám. 2. Haggyatok engem, testvérek; 
ne vessetek gáncsot; élni akarok; ne akar
játok számomra (az örök) halált; Istené sze
retnék lenni, ne adjatok át a világnak, se 
az anyaggal meg ne csaljatok engem; hadd 
jussak el a tiszta fényországba; ha odaérek, 
ott leszek ember. Haggyátok, hadd köves
sem Istenemet a kínszenvedésben. Akiben 
benne van ő, értse meg, mit akarok, szánjon 
meg, ismerve azt, ami engem még visszatart. 

VII. Eme világ fejedelme el akar ragadni 
és Istent kívánó szándékomat megrontani. 
Senki se támogassa őt közületek; inkább le
gyetek enyéim, azaz az Istené. Ne beszélje
tek Jézus Krisztusról, ha a világot kívánja 
szívetek. 2. Féltékenység ne legyen közte
tek. Még ha jelen volnék köztetek és úgy 
kémélek, akkor se higgyetek; annak higy
gyetek, amit most írok. Elve írok nektek és 
a halált kívánom. Az éh szerelmem keresztre 
van feszítve, nincs bennem anyagszeretó tűz, 
de bennem van az élő víz és azt mondja 
belül: Jöjj az Atyához. Romlandó étel nekem 
nem gyönyöröm, sem a jelen világ élvezetei. 
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Az Isten kenyerét akarom, ez pedig a teste 
Jézus Krisztusnak, ki Dávid magvából szár
mazik és italul az ó vérét akarom; ez a hal
hatatlan szeretet. 

VIII. Nem akarok tovább más emberek 
módjára élni. Ez igy is lesz, ha ti úgy akarjá
tok. Rajta is legyetek, hogy ti is irgalmat 
nyerjetek. 2. Rövid levélben kérem tőlete)<, 
higgyetek nekem. Jézus Krisztus nyilván
valóvá teszi nektek, hogy igazat mondok; 
ő az igazmondó ajak, melyből az Atya szólt 
igazán. 3. Esdjetek értem, hogy ezt elérjem. 
Nem test szerint, hanem az Isten igéje sze
rint írtam ezeket nektek. Ha eljutok a szen
vedéshez, jóakaróírn voltatok; ha elesem 
tőle, rosszakaróim. 

IX. Imádságaitokban gondoljatok a sziriai 
egyházra, melynek most helyettem Isten a 
pásztora. A püspök helyett most Jézus Krisz
tus vigyáz rá és a ti szeretetszövetségtek. 2. 
En pedig szégyenlem, hogy közéjük valónak 
mondanak; nem vagyok rá méltó, utolsójuk 
vagyok és elvetéltjük. De irgalomra tal6.J
tam, hogy legyek én is valaki, ha Istent meg
nyerem. Udvözöl titeket az én lelkem és 
azoknak az egyházaknak a szeretete, melyek 
Jézus Krisztus nevében úgy fogadtak engem, 
mintha nem is átutazó volnék. Mert azok az 
egyházak is, melyek táv•ol estek test szerint 
való utamtól, minden egyes városba elém 
jöttek. 

X. Ezeket Szmirnából írom nektek az efe
zusiak által, kiket boldognak fognak hir
detni. Velem van sok mással együtt Crucus, 
kinek kedves a neve számomra. Akik engem 
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Isten dicsőségére Szíriából megelőzték Ró
mába, hiszem, hogy már ismeritek őket; 

mondjátok meg nekik, már nemsokára odu
érek. Mindnyájan istenes emberek, méltók 
hozzátok; illik, hogy mindenben gondoskod
jatok róluk. Ezeket szept. kalendái előtt 9 
nappal írtam (azaz aug. 24-én). Ddvözöllek 
titeket, legyetek mindvégig erősek, békén 
tűr ők Jézus Krisztusért. 

V. A filadelfiaiaknak Ignatios. 

Ignác, más néven Theophorus, az Atya
isten és Jézus Krisztus, a mi Urunk, ázsiai 
filadelfiai egyházának, mely irgalmasságot 
nyert és megszilárdult az Istennel való egy
ségben és osztatlanul örvend a mi Urunk 
kínszenvedésében és az ő föltámadása által 
minden kegyelemben bővelkedik. Ddvözlöm 
az egyházat Jézus Krisztus vérében. Állandó, 
mindigtartó az én örömöm, leginkább akkor, 
ha egyesülve maradtok a püspökkel, pres
byterekkel és a diakónusokkal, akiket Krisz
tus törvény~ rendelt és saját akaratával meg 
erősített a Szentlélek által kitartásban. 

I. Tudom, hogy ez a püspök nem magától, 
nem is emberek kedvéért, nem is hiú dicső
ségért, hanem az Atya és az úr Jézus Krisz
tus kegyelméből nyerte el a közösség ·reze
tésének szolgálatát. Nagyon megcsodáltarn 
az ő szerénységét. Ha hallgat, erősebb, mint 
mások, kik hiábavalókat mondanak. 2. Ossz
hangban van Isten törvényeivel, mint n lant 
húrjaival. Ezért is dicsérem jámbor elméiét, 
tudván, hogy erényekkel ékes és tökéle· 
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tes; dícsérem szilárdságát az élő Isten mél
tányosságában való szelídségét. 

II. Az igazság fényének fiai: tartsátok ma
gatoktól távol a szakadást és a tévtanokat; 
a juhok oda menjenek, ahol a pásztor van. 
Mert sok farkas talált már hitelre és vészes 
gyönyörökkel elragadta azokat, kik Istent 
keresték; de ha egyetértők vagytok, nektek 
nem árthatnak. 

III. Tartózkodjatok a mérges füvektöl, 
melyeket nem Jézus Krisztus gondoz, mivel 
nem az Atya veteménye. Nálatok nem is ta
láltam szakadást, hanem tisztaságot. Azok, 
akik Istené és Jézus Krisztusé, a püspökkel 
tartanak; akik bűnbánattal szívükben visz
szatérnek az Egyház egységére, azok is Is
tené lesznek, hogy Jézus Krisztus szerint 
élienek. 3. Ne essetek tévedésbe, testvéreim; 
akik a szakadást szítók után mennek, az 
Isten országának örökösei nem lesznek; aki 
idegen tanítás után jár, az nem hisz Krisztus 
szenvedésé ben. 

IV. Legyetek rajta, hogy egy legyen 
Eucharisztiátok. Mert egy a mi Urunk, Jézus 
Krisztus teste, egy a kehely az ő vérének 
egységére, egy az oltár, miként egy a püs
pök a presbyteriummal és a diakonusokkal, 
az én szolgatársaimmal; hogy amit tesztek, 
Isten szerint tegyétek. 

V. Testvéreim, szeretetem nagyon akar fe
létek és nagy örömmel erősítlek titeket; nem 
is én. hanem Jézus Krisztus, kinek kegyel
méből bilincsben vaQ'Yok és ezért félek. mert 
még nem vagyok tökéletes; de a ti imádsá~
tok lstennél tökéletessé tesz, hogy elérjem 
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Isten irgalmából nekem szánt sorsomat, az 
üdvösség jóhíréhez menekülve úgy, mint a 
test szerint jelenvaló Krisztushoz és az apos
tolokhoz úgy, mint az egyház jelenvaló pres
byteriumához. 3. De a prófétákat is szeres
sük; ök is az evangéliumot hirdették, Krisz
tusban reméltek, ki által hitükkel az üdvös
séget is elnyerték; egyesültek Jézus Krisz
tussal; szentek ők, méltók a szeretetre és 
csodálatra. Jézus Krisztus tett róluk tanu
ságot és bele vannak számítva a közös re
mény jóhírébe. 

VI. Ha pedig valaki nektek a zsidó tör
vény kötelező voltát hirdeti, ne hallgassatok 
rá. Mert jobb körülmetélttől tanulni a ke
resztényt tant, mint nem körülmetélttől a 
zsidó törvény kötelező voltát. De ha egyik 
sem beszél Jézus Krisztusról, előttem az 
ilyenek síremléknek, síroszlopnak látszanak; 
csak az ember neve van rajtuk. 2. Menekül
jetek hát a világ fejedelmének varázslatától 
és cseleitől, hogy az ő okossága által szere
tetetek meg ne fogyatkozzék. De ti osztatlan 
szívvel őrzitek az egységet. 3. Hálát adok 
az Istennek, hogy felőletek jó a lelkiismere
tem és senki sem dicsekedhetik sem nyiltan, 
sem titokban, hogy bárkit is megsértettP.m 
volna kevéssé, vagy nagyon közületek. Es 
az a vágyam, hogy kikhez szál-ottam, az 
sohse váljék ellenük bizonysággá. 

VII. Mert bár egyesek test szerint engem 
be akartak csapni; de nem lehet becsapni az 
Istentől eredő lelket. Mert tudja, honnét jó 
és hová megy1111 és a titkokat is számon 

122 Ján. 3, 8. 
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tartja. Nagy hangon, az Isten hangján kiál
tottam, azok közt, akildlez szóltam: Enge
delmeskedjetek a püspöknek, a presby
teriumnak és a diakónusoknak. 2. Ha pedig 
azt gyanították egyesek, hogy én ezeket 
azért mondtam, mert előre tudtam egyesek 
szakadását: tanum az, aki miatt vasraveret
tem, hogy nem embertől tudtam ezt. De a 
Lélek hirdette meg nekem ezeket mondva: 
A püspök nélkül semmit se tegyetek, teste
tekre vigyázzatok, mint Isten templomára, 
szeressétek az egységet, a viszályt kerüljé
tek, kövessétek Jézus Krisztust, mint :1hogy 
ő Atyját követi. 

VIII. En tehát megtettem, ami az én dol
gom volt, mint aki az egységet van hivatva 
megvédeni. Ahol azonban szakadás és gyű· 
lölség van, ott az Istent nem találni. Az Isten 
mindenkinek megbocsát, aki búnbánatot tart, 
ha visszatér az Istennel való egységre és a 
püspökkel való közösségre. Bízom az úr 
Jézus Krisztus kegyelmében, hogy minden 
köteléket leold rólatok. 2. De kérlek benne
teket, semmit se csináljatok veszekedve, ha
nem Krisztus tanítása szerint. Mikor ilyene
ket hallottam egyesektől: "Ha csak nem ta
lálom a szent iratookban, azaz az evangé
liumban, nem hiszem;" azt mondtam nekik: 
meg van írva; ők azt felelték: ezt be kellene 
bizonyítani. De az én okirattárom: maga Jé
zus Krisztus; hamisítatlan bizonyítványarn az 
ö keresztje, halála, föltámadása és az :ílt11la 
vett hit; imádságtok által ezek igazolnak 
engem. 

IX. Jók voltak (a zsidó) papok, kiválóbb 
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azonban a főpap, akire a szentek szentje van 
bízva, aki egyedül ismeri az Isten titkait; 
ő az Atyának kapuja, rajta keresztül men
nek az Atyához Ábrahám, Izsák, Jákob, a 
próféták, apostolok és az Egyház. Mindezek 
az Istennel való egységre mennek. 2. Valami 
nagyon kiváló van azonban az Evangélium
ban: a m Urunk, Jézus Krisztusnak az eljö
vetele, az ő halála és feltámadása. A prófé
ták őt hirdették előre; az evangélium pedig 
az örök élet beteljesedése. Jó mindez együtt. 
Csak maradiatok hivők a szeretetben. 

X. Hírül vettem, hogy a szíriai antiochiai 
egyház imádságtok és Krisztus Jézusban való 
irgalmasságtok által vsszanyerte a békét. 
Ezért illik, hogy ti, mint az Isten egyháza, 
válasszatok egy diakónust, Isten nevében 
legyen ott képviselőtök és velük együtt ör
vendjen és dicsőítse az úr nevét. 2. Boldog 
lesz az illető Jézus Krisztusban, kit erre a 
követségre kiválasztotok és nektek is dicsö~ 
ségtekre fog szolgálni. Ha akarjátok, ez nem 
lesz lehetetlen, az Isten nevéért, hiszen 
néhány más közeli egyház is küldött már 
püspököt, vagy papot, vagy diakónust. 

XI. Ami pedig a ciliciai Philo diakónust 
illeti, aki dicséretes férfiú és most nekem 
szolgál Istenért Rheon Agathopus-szal, aki 
szintén derék ember, már Sziriából kisér en
gem életéről is lemondva; mindketten jó 
bizonvítvánvt adnak rólatok. En is hálát 
adok Istennek értetek, hogy úgy fogadtMok 
őket. mint az Isten titeket. Akik pediQ' bán
tották őket, azoknak bocsásson meg Krisztus 
kegyelme. 4. Udvözöl benneteket a traasi 
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testvérek szeretetszövetsége; ismét írok nek
tek Burrus által, akit tiszteletből az efezu
siak és szmirnaiak küldtek velem. Meg
dicsőít benneteket az úr Jézus Krisztus, aki 
az ö bizodalmuk testben, lélekben, hitben, 
szeretetben, egyetértésben. Udvözöllek ben
neteket közös reményünk tárgyában, Jézus 
Krisztusban. 

VI. A szmirnaiaknak lgnatios. 

Ignác, más néven Theophorus, az Atya
isten és az ő szerelmes Fia, Jézus Krisztus 
ázsiai szmirnai egyházának, mely irgalmas
ságból megnyert minden égi ajándékot, telve 
van hittel és szeretettel, semmi kegyelem
ben hiányt nem szenved, az Isten kegyében 
áll és másokat megszentel: makulátlan lélek
ben és lsten igéjében nagyon sok üdvöt! 

I. Áldom Jézus Krisztust, az Istent, ki ti
teket oly bölcsekké tett; megfigyeltem 
ugyanis, hogy ti tökéletesek vagytok az áll
hatatos hitben, mint akik szegekkel vagytok 
test és lélek szerint rászegezve az úr Jézus 
keresztjére, megszilárdult bennetek a szere
tet Krisztus vére által; teljes és erős hittel 
hisztek a mi Urunkban, aki igazán Dávid 
nemzetségéből származott test szerint; ő az 
Isten fia lsten akarata és hatalma szerint, 
aki igazán a Szűztől született, megkeresztel
tetett János által, 2. valóban felfeszíttetett 
szegekkel értünk keresztre test szerint Pon
tius Pilátus és Heródes tetrarcha alatt (ennek 
gyümölcse vagyunk az ő istenien boldog 
kínszenvedése által), hogy főltámadván, 
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windörökre magasra tartsa zászlaját a szen
tek és hivők számára az ő egyházának egy 
testében, legyenek hívei a zsidók, vagy a 
pogányok közül. 

II. Mindezt pedig értünk szenvedte, hogy 
üdvösségünk legyen; és valóban szenvedett, 
mint ahogy valóban fel is támasztotta ma
gát. Nem látszat szerint szenvedett, mint 
ahogy némely hitetlen mondja; ezek is csak 
látszat szerint vannak; de úgy is történjék 
velük a dolog, mint ahogy ők gondolják, le
gyenek majd testetlen kísértetek.123 

III. En tudom, hogy feltámadása után test
ben volt és hiszem, hogy most is testben él 
(az Atyánál). 2. Amikor Péternek és társai
nak megjelent, azt mondta: Nyúljatok hoz
zám, érintsetek meg és lássátok, hogy nem 
vagyok testetlen kísértet. Es mindjárt meg
érintették és hivők lettek, akik testével és lel
kével egyesültek. Ezért vetették meg a ha
lált és lettek győztesek a halál fölött. Föltá
madása után pedig velük evett és ivott, mint 
akinek teste van, bár lélek szerint egyesült 
az Atyával. 

IV. Ezekre vonatkozólag intelek titeket 
testvéreim, bár tudom, hogy velem egyet 
gondoltok. De óvni akarlak benneteket az 
ember-álarcban megjelenő vadállatoktól, 
akiket nemcsak hogy ne fogadjatok be, de 
ha lehet, még csak ne is találkozz.atok velük; 
de imádkozzatok értük, hátha valami bún-

123 Ignác argumentum ad hominem-et használ. Ha 
Krisztus csak látszat szerint halt meg, akkor a doké
ták is csak látszat szerint emberek; de legyenek is 
azok, vagyis testetlen kísértetek (ördögök). 
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bánatot tartanak, ami ugyan nehéz nekik. 
Erre az úr Jézusnál van a hatalom, akiami 
igazi életünk. Mert ha mindezeket csak lát
szat szerint müvelte a mi Urunk, akkor én 
is csak látszat szerint vagyok vasraverve. 
Miért is adtam magam halálra, tűzre vagy 
pallosra, vagy bestiákra? De aki közel van 
a palloshoz, közel van az Istenhez; aki a vad
állatokkal van, már az Istennél van, csak 
Jézus Krisztus neve ékesítse. Hogy vele 
szenvedhessek, mindent elviselek, hisz ő az 
én erősítőm, aki tökéletes emberré lett. 

V. Néhány balga megtagadja ugyan őt, de 
inkább ő tagadja meg azokat, kik inkább a 
halálnak, mint az igazságnak ügyvédjei; 
őket sem a próféták, sem Mózes törvény~, 
de még az evangélium és annyiunk mind
máig tartó szenvedése sem tudták jobb be
látásra téríteni. 2. Mert mirólunk magunk
ról is ugyanaz a véleményünk. Mit használ 
ugyanis nekem, ha valaki engem dicsér, de 
az én Uramat káromolja, tagadva azt, hogy 
testet vett föl? Aki pedig ezt tagadja, az már 
teljesen megtagadta Krisztust, maga meg ha
lottvivővé lett. 3. Az ilyenek nevét, mivel 
hitetlenek lettek, jobbnak látom le sem írni. 
:E:s Isten mentsen, hogy ernlegessem őket, 
míg csak észre nem térnek az úr szenvedése 
dolgában, melyből a mi feltámadásunk szár
mazik. 

VI. Senki se maradjon tévedésben: még 
ha az égiek, a dicsóséges angyalok, a látható 
és láthatatlan fejedelmek sem hinnének 
Krisztus szenvedésében, ők is ítélet alá ke
rülnek. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Tiszt-
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sége miatt senki se bizakodjék el; mert min
den a hiten és a szereteten múlik; ennél 
nincs előbbrevaló. 2. Csak figyeljétek meg, 
hogy mennyire szembeszállnak azok az is
teni akarattal, akik hamisan értelmezik Jé
zus Krisztusnak számunkra szerzett üdvös
ségét. Nem a szeretet az ő gondjuk, nem tö
rődnek az özyeggyel, árvával, elnyomottal, 
rabbal, vagy szabaddal, éhezővel, vagy 
szomjazóval. 

VII. Az eucharisztiától és a közös imád
ságtól tartózkodnak, mert nem vallják azt, 
hogy az Eucharisztia a mi Megváltónknak, 
Jézus Krisztusnak teste, mely bűneinkért 

szenvedett és amelyet az Atya jós.:Jgával 
föltámasztott. Akik tehát ellene mondanak 
az Isten ezen ajándékának, tagadásukkal hal
nak meg. Pedig hasznos volna nekik a sze
retetben megmaradni, hogy fel is támadja
nak. Ezektől tehát óvakodjatok és se magán-, 
se nyilvános beszélgetésben ne emlegessé
tek őket; de figyelmezzetek a prófétákra, fő
leg pedig az evangéliumra, mely a kínszen
vedést nekünk megmutatja és a feltámadást 
tökéletesen bizonyítja. A szakadástól pedig 
úgy óvakodjatok, mint minden rossz kút
fejétől. 

VHI. Mindannyian legyetek engedelmesek 
a püspök iránt, mint ahogy Krisztus volt 
Atyja iránt; a presbyterek karának, mint az 
apostoloknak; a diakónusokat pedig tisztel
jétek, mint az Úr törvényét. Az egyház 
ügyeiben a püspök nélkül senki semmit se 
tegyen. Csak az legyen az érvényes eucha
risztia, melyet a püspök vezetésemellett vé-
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geznek, vagy annak vezetése mellett, kinek 
ő megbízást ad. 2. Ahol a püspök megjele
nik, ott legyen a gyülekezet; mint ahogy: 
ahol Krisztus van, ott a Katolikus Egyház. 
A püspök nélkül nem szabad sem keresztelni, 
sem szeretetlakomát ülni; hanem, amit ő 

jóváhagy, azt úgy kell tekinteni, mint Isten
től helybenhagyottat, hogy jogerős és érvé
nyes legyen minden, amit végeztek. 

IX. Egyébként az az észszerű, hogy megint 
józanok legyünk és míg időnk van, bűnbá
nattal visszatérjünk az Istenhez. Jó az, ha 
megadjuk Istennek és a püspöknek is a tisz
teletet. Aki a püspököt tiszteli, az az Isten 
előtt is tiszteletben áll; ki a püspöknek kizá
rásával végez valamit, az ördögnek tesz szol
gálatot. 2. Mindenben legyen most bőségtek 
a kegyelem által; mert megérdemlitek Min
denben jól tartottatok engem, titeket is tart
son minden jóval Jézus Krisztus. Akár távol, 
akár közel voltam hozzátok, jóságtokat él
veztem. Fizesse vissza nektek az Isten, akit, 
ha érte mindent elviseltek, meg is fogtok 
nyerni. 

X. Philot, és Reon Agathopust, kik en
gem Isten kedvéért elkísértek, hogy Krisz· 
tus szaigáiként vendégü! fogadtátok, jól 
tettétek. Ök is hálát adnak Istennek érte
tek, hogy minden jóval gondoskodtatok ró
luk. Semmi sem vész el számotokra. 2. En
gesztelő áldozat lesz értetek az én szellemem 
és bilincseim; ezeket nem vetettétek meg, 
nem is szégyeltétek magatokat értük. Tite
ket sem szégyell majd a leghívebb: Jézus 
Krisztus. 

Keresztény remeklrók. 1. 10 
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XI. A ti imádságtok elér a szíriai Antio
chia egyházáig, honnét a nekem nagyon 
kedves bilincsekbe verten mindenkit üd
vözlök, tudva, hogy arra a püspökségre, 
mint valamennyiük utolsója nem vagyok 
méltó; de az Isten akarata méltatott rá, nem 
lelkiismeretem miatt, hanem Isten kegyel
méből; kívánom is, hogy ez teljesen az 
enyém legyen; hogy imádságtok által Istent 
megnyerjem. 2. Hogy most tökéletessé vál
jék munkátok lsten és emberek elött, úgy 
illik Isten dicsőségére, hogy egyházatok 
egy szent követet válasszon, akinek az le
szen tiszte, hogy Szíriába menve, együtt ör
vendezzen velük, mivelhogy visszanyerték 
békéjüket, ezáltal nagyságukat és vissza
állt az ö közösségük. 3. Méltónak tartom ezt 
az ügyet arra, hogy valakit közületek leve
letekkel küldjek oda; hadd magasztalja ve
lük együtt a biztonságot, melyben Isten 
akarata szerint részesültek és hogy egyhá
zuk imádságtok által már menedéket ta
lált. Mivel tökéletesek vagytok, tökéletest 
is fogtok kitervelni. Mert az Isten. készen 
van, hogy böven adjon nektek, hogy ha jót 
akartok tenni. 

XII. Ddvözletét küldi nektek a Troas-iak 
szeretetszövetsége. Innét írok nektek Bur
rus által, kit az efezusiakkal, a ti testvérei
tekkel együtt velem küldtetek. Mindennel 
jól ellátott engem. Bárcsak mindenki róla 
venne példát, mert mintakepe az istenes 
szolgálatnak. Hálával fizessenek neki min
denért. 

2. Ddvözlöm az Istennek kedves püspö-
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köt és a presbyterek karát, valamint szolga
társaimat, a diakónusokat, egyenkint és 
együttesen mindnyájukat Jézus Krisztus ne
vében, az ő testében, vérében; kínhalálában 
és föltámadásában, testi és lelki egyesülésé
ben az Istennel és veletek. Kegyelem, irga
lom, béke és béketűrés legyen mindig ve
letek. 

XIII. Udvözlöm testvéreim családját, fele
ségükkel, gyermekeikkel; az özvegyek közé 
sorolt szűzeket is. Legyetek erősek, a Lélek 
erejében. Udvözöl titeket Philo is, ki velem 
van. Udvözlöm Tavias házát; azt kívánom, 
legyen erős a hitben, a testi, lelki szeretet
ben. Köszöntöm Alket, kedves nekem ez a 
név; a páratlan Daphnos-t is, meg Eutek
nont, névszerint valamennyit. Eljetek az 
Isten kegyelmében. 

VII. Polikárpnak Ignatios. 

Ignác, más néven Theophorus, a szmirnai 
egyház püspökének, Polikárpnak, ki inkább 
az Atyaistent és az úr Jézust tekinti püspö
kének, sok üdvöt. 

I. Nagyrabecsülöm istenes elmédet, mely 
megingathatatlan sziklaként áll (a hitben) és 
magasztalom Istent, hogy láthattam szent 
egyéniségede!; bárcsak az Úrban mindig 
együtt lehetnénk. 2. Kérlek téged a kegye
lem által, mely eláraszt, erősítsd pályafutá
sodat és mindenkit buzdíts, hogy üdvössé
güket elnyerjék. Tisztséged méltóságát 
védd meg minden anyagi és szellemi gon
doskodással; legyen gondod az egységre; 

10* 
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ennél semmi sincs fontosabb. Tűrj el min
denkit, mint téged is az úr, mindenkit viselj 
el a szeretetben, mint ahogy teszed is. 3. 
Szüntelenül az imádságnak élj; kérj na
gyobb bölcseséget, mint amiben részed van, 
őrködj álmatlan lélekkel. Az Isten példája 
szerint beszélj mindenkivel: mindenki baját 
vedd magadra, mint tökéletes bajnok. Ha 
több a dolgod, több a hasznod belőle. 

IL Ha csak a jó tanítványokat szereted, 
ebből nem érdemelsz különös kegyelmet; 
inkább azon légy, hogy a rosszindulatúakat 
szorítsd szelídséggel engedelmességre. Nem 
minden sebnek ugyanaz a flastroma. Lázas 
rohamokat zuhannyal csillapíts. 2. Légy 
okos mindenben, mint a kígyó és egyszerű, 
mint a galamb. Ezért állsz testből és lélek
ből, hogy a látható dolgokkal békésen fog
lalkozzál; a láthatatlanokért pedig imád
kozzál, hogy nyilvánvalók legyenek szá
modra, hogy hiányod ne legyen semmiben 
és hővelkedjél minden adományban. 3. Az 
idő óhajt téged, mint a kormányos a jó sze
let; mint a viharban hányódó a kikötőt; 

hogy a tieiddel Istenhez érj. Légy, mint Is
ten bajnoka, józan; a te pályabéred a halha
tatlanság és az örök élet; erről biztos a re
ményed. Mindenben közbenjáró vagyok én 
számodra és bilincseim, miket csókkal il
lettél. 

III. Akik jólértesültnek mutatkoznak és 
mégis hitelleneseket tanítanak, azoktól meg 
ne rettenj. Légy kemény, mint az üllö, 
melyre rávernek. Nagy bajnok az, aki csa
pást kap, mégis győz. Az Isten miatt kell 
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elsősorban mindent eltűrnünk, hogy ő is el
tűrjön minket. Légy igyekvőbb, mint vagy. 
Vedd latra az időket. Es várd azt, aki idő 
fölött van, az időtlent, és láthatatlant, aki 
értünk láthatóvá lett; az érinthetetlent és 
szenvedni nem tudót, aki értünk szenve
dett; aki mindenhogyan értünk viselt el 
bajt. 

IV. Az özvegyekre legyen gondod; az Is
ten után te vagy gondviselőjük. Semmi se 
történjék hozzájárulásod nélkül, te se tégy 
semmit Isten nélkül, mint ahogy nem is tész. 
2. Gyakrabban legyen közös istentisztelet; 
névszerint hívj meg mindenkit. 3. A szalgá
kat és szolgálókat meg ne vesd, de ők se 
bizakodjanak el, hanem az Isten dicsőségére 
készségesebben szolgáljanak, hogy nagyobb 
szabadságuk legyen az Istennél. Ne kíván
janak közköltségen szabaddá válni, hogy a 
szenvedély rabbá ne tegye őket. 

V. Ovakodj a rossz mesterkedésektől; in
kább a népet is oktasd ki ezekről. Nővé
reimnek mondd meg, szeressék az Urat és 
szívükkel, lelkükkel férjüké legyenek. Ha
sonlókép figyelmeztesd Jézus Krisztus ne
vében testvéreimet is, hogy szeressék hit
vesüket, mint az úr az ő egyházát. 2. Ha 
valaki az úr testének dicsőségére tisztaság
ban tud élni, éljen úgy alázatosan. Ha di
csekszik, már elveszett, és ha azt hiszi, töb
bet ér a püspöknél, tönkrement. Úgy illik, 
hogy a jegyesek a püspök ítélete szerint 
kössenek házasságot, hogy a házasság az Úr 
szerint legyen, ne a szenvedély szerint. Min
den Isten dicsőségére szolgáljon. 
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VI. A püspökkel szemben figyelmesek le
gyetek, hogy az Isten is figyelmes legyen 
hozzátok. Kész vagyok életemet adni azo
kért, kik engedelmesek a püspöknek, pres
bytereknek, diakónusoknak. Bárcsak elér
ném, hogy velük legyen részem az úrban. 
Egyetértően dolgozzatok, küzdjetek, verse
nyezzetek; együtt tűrjetek; egy akarat sze
rint legyen alvástok és felkeh~stek, mint Is
ten munkatársainak, házanépének és szol
gáinak. 2. Keressétek annak kedvét, kinek 
zsoldjában álltok; senki se legyen köztetek 
áruló. Fegyvertek legyen a kereszténység, 
sisaktok a hit, dárdátok a szeretet; a türelem 
egész felszereléstek. Zálogul jócselekede
teitek szolgáljanak, hogy jutalmatokat mél
tón elnyerjétek. Legyetek nagylelkűek egy-. 
más iránt szelídségben, mert ilyen az Isten 
is hozzátok. Bárcsak örökké veletek együtt 
lehessek! 

VII. Mivel pedig a szíriai Antiochia egy
háza imádságtok révén, mint értesültem, bé
kéhez jutott, most már én is nyugodtabban 
vagyok Isten biztonságában. Bárcsak elér
jek az Istenhez szenvedéseimmel, hogy a 
feltámadásban a ti tanítványtok lehessek. 2. 
Úgy illik, istenáldotta Polikárpom, hogy 
gyűlést hívjál össze Istennek tetszőt és vá
lasszatok valakit, ki nektek nagyon kedves, 
igyekvő ember, kit akár isteni futárnak ne
vezhettek; legyen az a tisztsége, hogy Szf
riába menve hirdesse a ti ernyedetlen jó~ 
ságtokat lsten dicsőségére. 3. A krisztusi 
(keresztény) ember nem ura magának, ha
nem az Istennek él. Ez az lsten ügye és a 



Antiochiai Szent Ignác levelei 151 

tietek, ha teljesítitek. Bízom a kegyelemben, 
hogy ti készek vagytok megtenni ezt az is· 
tenes jó dolgot. Mivel ismerem nagy buz
galmatokat az igazság keresésében, csak rö
vid levéllel száltam hozzátok. 

VIII. Mivel tehát minden egyháznak nem 
írhattam, mert felsöbb parancsra Troasból 
Neapolisba kellett hajóznom, te, ki az Isten 
akaratát teszed, írjál a keletebbre fekvő 

egyházaknak, hogy ök is ugyanazt tegyék; 
kik tehetősebbek, küldjenek gyalogos hír
nököket, a többiek pedig leveleket a te kül
dönceid által, hogy dicsőséged legyen ez az 
örökértékű cselekedet, mint ahogy megérw 
demled. 2. Névszerint köszöntök mindenkit, 
és Epitropus feleségét egész házával és 
gyermekeivel. Udvözlöm a kedves Akulust. 
Udvözlöm azt, akit méltónak találtok a szí
riai követségre. Az Isten kegyelme mindvé
gig velem marad és veled, Polikárp, aki kül
död. 3. Kívánom, hogy mindíg boldog légy 
a mi Istenünkben, Jézus Krisztusban, ő tart
son meg egységben az Istennel és a püspök
ségben. Udvözlöm Alkest; kedves nekem az 
ő neve. Isten veletek. 



7. Szent Polikárp levele a Filippiekhez 

a) Bevezetés. 

Három élet kapcsolja össze a keresztény
ség első két századát úgy, hogy egymásba 
illesztett láncszemekként adják tovább a 
krisztusi és apostoli hagyományt. Szent Já
nos, a kedves tanítvány, apostol, evangé
lista, a Titkos Jelenések írója - teszi 
Szmirna püspökévé Szent Polikárpot, aki az 
ő hűséges tanítványa volt, tőle vette az Ud
vözítő tanítását. Hogy milyen jól ismerte és 
gyakorolta, hirdette, azt szép életéből, és az 
Udvözítőhöz méltó vértanuhalálából látjuk. 
Szent Polikárpról viszont Szent Irén lyoni 
püspök (t 202) tanuskodik, hisz ő gyermek
korában hallgatta a szent szmirnai püspö
köt, aki még a pogányok előtt is nagy tekin
télyben állt feddhetetlen életével. 

Amikor Antiochiából Rómába vitték Szent 
Ignácot, útiukon Szmirna volt az egyik állo
más. A két szent püspök boldogan talált 
egymásra; közös érzéseikről és gondjaikról 
Szent Ignácnak Szent Polikárphoz írt levele 
beszél, melyet Troasból írt neki. Ignác kí
séretével tovább utazott és átment Filippi 
városán, hol ugyancsak testvéri fogadta
tásra talált. A filippiek megszerették őt és 
távozása után legalább szelleme legiavát, le
veleit szerették volna maguknál megőrizni. 



Szent Polikárp levele a tilippiekhez 153 

Azzal a kéréssel fordultak tehát Szent Poli
kárphoz, küldje meg nekik Szent Ignác nála 
levő leveleit. Polikárp készséggel hajolt ké
résükre, megküldte másolatban azokat a le
veleket, rnelyek birtokában voltak és kisérő 
levelet írt hozzájuk. Mindez nem sokkal 
Szent Ignác halála után történt. Polikárp 
ugyanis kéri a filippieket, küldjenek hír
adást Szent Ignác vértanuságáróL 

Szent Polikárp levele gondolatvilágában, 
felépítésében Szent Pál ú. n. pásztorleveleit 
utánozza, az egyház papjainak és híveinek 
kötelességeiről szál. Gyakran idéz a Szent
írásból, a dokétáktól ugyanúgy óvja a hí
veket, rnint Szent Ignác. Ez amúgy rávall 
Szent János tanítványára, aki később Mar
cion eretnekvezérrel szóba se akart állni, őt 
a sátán elsőszülöttjének nevezte. Levelének 
nagy jelentősége van történeti szempontbóL 
Római Szent Kelemen levelét már felhasz
nálja, így annak hitelességét igazolja; ugyan
csak a legjobb bizonyítékát adja Szent Ig
nác levelei hitelességének, hisz tartalmukat 
is kitűnően jellemzi: "Mert hit, béketűrés és 
a rni Urunkra vonatkozó rnindennernü épü
lés a tartalmuk". (XIII. 2.) 

Vértanuhaláláról a szrnirnai egyház levele 
a Philamelium-beliekhez ad közvetlen szem
és fültanura valló leírást eQy bizonyos Mar
cion (nem azonos az eretnek Marcionnal) ál
tal. Halála (156 febr. 22.) előtt azt rnondja: 
86 évig szolgált Krisztusnak. Ezzel annyit 
rnindenesetre rnond, hány évig volt keresz
tény. Lehet, hogy nem csecsernő korában 
keresztelték meg és így születési évét rné!! 
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néhány évvel Jeruzsálem pusztulásának 
éve (Kr. u. 70) elé kell tenni. 

Vértanuságának történetét e sorozat H. 
kötetében (A vértanuság emlékei) olvas
hatjuk. 

b) Szöveg. 

Polikárp és a vele levő presbyterek az 
lsten Filippiben állomásozó egyházának; so
kasodjék meg rajtatok a mindenható Isten 
és Megváltónk, Jézus Krisztus által az irga
lom és béke. 

Nagyon örvendtem Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban nektek azért, mert az igaz sze
retet képében járókat barátsággal fogadtá
tok és hozzátok illően elkísértétek a bi
lincsbeverteket; ezek a bilincsek valók a 
szenteknek, ezek a koronája azoknak, kiket 
valóban kiválasztott az lsten és a mi 
Urunk.124 (Orvendtem), hogy hiteteknek régi 
időktől fogva magasztalt erős gyökere mind
máig él és gyümölcsöt hoz a mí Urunk Jé
zus Krisztusban, aki búneinkért mindhalálig 
szenvedett; őt az úr feltámasztotta, megold
ván az alvilág fájdalmait125 és ti, bár nem 
láttátok őt, hisztek benne kimondhatatlan és 
megdicsőült örömmel;126 ebbe sokan kíván
koznak bejutni, tudván, hogy a kegyelem 
által nyertetek megváltást, nem a cseleke
detektől;121 hanem Jézus Krisztus által Isten 
akaratából. 

m A filippiek Ignác püspököt és .társait fogadták. 
125 Ap. csel. 2, 24. m Ef. 2, 8. 9. 
126 I. Pét. 1, 8. 
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II. Ezért fölövezvén derekatokat, szalgálja
tok az Istennek félelemmel128 és igazsággal; 
hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg té
velygését, higgyetek abban, aki a mi Urunk 
Jézus Krisztust halottaiból feltámasztotta és 
neki dicsőséget adott és jobbjára ültette; 
neki vannak alávetve az égiek és a földiek, 
őt imádja minden szellem és eljön ítélni ele
veneket és holtakat; vérét az Isten számon
kéri azoktól, kik nem hisznek benne. 2. Aki 
pedig őt feltámasztotta, minket is feltámaszt, 
ha megtesszük az ő akaratát és az ő paran
csai szerint élünk és szeretjük azt, amit ő 
szeretett; tartózkodunk minden igazságtalan
ságtól, csalástól, fösvénységtől, megszólástól 
és hamistanuságtól; nem fizetünk rosszért 
rosszal, átokért átokkal, ökölért ököllel, szi
tokért szitokkal. 3. Eszünkben tartjuk, amit 
az úr mondott: Ne ítéljetek, hogy meg ne 
ftéltessetek, bocsássatok meg és ti is meg
bocsátást nyertek; legyetek irgalmasok és 
irgalmasságban részesültök; amily mérték
kel mértek, olyannal mérnek vissza nek
tek129 és: Boldogok a szegények és akik ül
döztetést szenvednek, mert övék a mennyek 
országa.180 

III. Ezeket nem azért írom az igazságról, 
mintha tanítótokul tolnám fel magamat, ha
nem mert ti kívántátok tőlem. 2. Mert sem 
én, sem más hozzám hasonló el nem éri a 
szent és dicső Pál bölcseségét. Mikor ő köz
tetek volt, az akkor élő emberek előtt töké-

m I. Pét. 1, 13. 
111 Mt. ;, l. 

180 Mt. 5, 3, 10. 
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letesen és szilárdan tanította az igazság igé
jét, és mikor eltávozott, levelet írt nektek; 
ha ezeket olvassátok, épülésére szolgál az 
hiteteknek, mely nektek adatott. 3. A hit 
mindnyájunk anyja, a remény a követője, 

az Isten, Krisztus, és a felebarát iránt való 
szeretet a megelőzője. Aki ebben benne van, 
az igazság törvényét beteljesítette; mert aki
nek szeretete van, messze áll minden bűntől. 

I,V, Minden rossznak a szülője pedig a bí
rásvágy. Tudva azt, hogy semmit se hoztunk 
e világra és semmit se vihetünk majd el, ölt
sük magunkra az igazság fegyvereit és tanul
junk meg járni az úr törvényének útján. 2. 
Tanítsátok meg hitvesteket is arra, hogy a 
nekik adott hit szerint éljenek szeretetben 
is, tisztaságban is; szeressék férjüket teljes 
igazságban és szeressenek mindenkit egyfor
mán teljes önmegtartóztatással, neveljék 
gyermekeiket az Isten félelmének fegyelmé
ben. 3. Az özvegyeket pedig tanítsuk meg 
arra: legyenek okosak az úr hite dolgában, 
könyörögjenek szünet nélkül mindenkiért, 
maradjanak távol minden vigalomtól, meg
szólástól, hamis tanuságtól, fösvénységtől, 

minden rossztól; tudják meg, hogy az Isten 
oltára ők és hogy Isten mindent tisztán lát, 
semmi rejtve nem marad előtte, sem gondo
lat, sem okoskodás, sem a szív titka. 

V. Tudván tehát, hogy Istent nem lehet ki
gúnyolni, járjunk méltó módon az ő törvé
nyén és akaratán. 2. Hasonlóképen a diakó
nusok az ő igazságosságának színe előtt le
gyenek feddhetetlenek, mint Istennek és 
Krisztusnak, nem pedig embereknek szolgái; 
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ne legyenek rágalmazók, sem kétnyelvűek, 
vagy zsugoriak, de mindenkor magukat meg
tartóztaták, irgalmasok, igyekvők, az Isten 
igazságán járók; hisz Isten mindnyájuk szai
gája lett; ha e világon bírjuk az ő tetszését, 
a másvilágon is megnyerjük azt, mint ahogy 
meg is ígérte nekünk, hogy feltámaszt min
ket halottainkból és azt is, hogyha méltó 
módon élünk, vele együtt fogunk uralkodni 
is; mint ahogy hisszük is. 3. Hasonlóképen 
az ifjak is legyenek mindenben feddhetetle
nek; legyen mindenekelőtt a tisztaságra 
gondjuk és őrizkedjenek minden rossztól. Jó 
dolog ugyanis elszakadni a világ kívánságai
tól, mert minden testi kívánság a lélek ellen 
harcol és sem paráznák, sem elpuhultak, 
sem férfiakkal paráználkodók el nem érik 
Isten országát/31 sem azok, akik hírhedt dol
gokat tesznek. Ezért is tartózkodjunk mind
ezektől és legyünk engedelmesek a presby
tereknek és a diakónusoknak mint Istennek 
és Krisztusnak; a szűzek pedig őrizzék meg 
tisztán és szeplőtlenül lelkiismeretüket. 

VI. A presbiterek pedig legyenek készsé
gesen könyörülök, irgalmas szívűek minden
kivel szemben; a tévelygőket vezessék a jó 
útra, látogassanak meg minden beteget, és ne 
hanyagolják el az özvegyeket, árvákat és 
szegényeket; hanem legyen mindig gondjuk 
a jóra Isten és emberek előtt; vessék el ma
guktól a haragtartást, a személyválogatást, 
a hamis ítéletet, tartsák magukat távol min
den fösvénységtől; ne adjanak gyorsan hi-

1'11 I. Pét. 2, 11.; -Gal. 5, 17. 
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telt a vádnak, ne legyenek túlszigorúak az 
ítélkezésben, tudván azt, hogy mindnyájan 
adósai vagyunk a bűnnek. 2. Ha tehát azért 
imádkozunk, hogy l·sten bocsásson meg ne
künk, mi is adjunk bocsánatot, mert az lsten 
szeme előtt vagyunk és mindnyájunknak 
Isten ítélőszéke elé kell állnunk és ma
gunkért számot adnunk. 3. Úgy szalgáljunk 
tehát neki félelemmel és teljes tisztelettel, 
mint ahogy parancsolta ő és apostolai, akik 
nekünk az evangéliumot hirdették, meg a 
próféták, kik megjővendölték Urunk eljöve
telét; kövessük nagy gonddal a jót, kerüljük 
a botrányt, a hamis testvéreket és azokat, 
akik színlelve hordják csak Isten nevét, kik 

. üreslelkű embereket tévedésbe ejtenek. 
VII. Mert antikrisztus mindaz, aki nem 

vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el; 
és aki nem vallja a kereszt vértanuságát, az 
ördögtől van; és aki Isten szavát saját vá
gyai szerint csavarja és azt mondja, nincs 
sem feltámadás, sem ítélet, az ilyen a Sátán 
elsőszülöttje. 2. Ezért hagyjuk el sokak üres 
beszédjét és téves tanításait, térjünk vissza 
ahhoz a tanításhoz, melyet kezdetben kap
tunk; imádságban virrasszunk, böjtölve és 
imádkozva tartsunk ki, kérve a mindent látó 
Istent, ne engedjen minket a kísértésbe, mi
kérit az Úr mondá: A lélek ugyan kész, de a 
test erőtlen.132 

VIn. Maradjunk tehát szűntelenül szilár
dak a mi reményünkben és igazságunk zálo
gában, Jézus Krisztusban, aki bűneinket sa-

m Mt. 26, 41. 
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ját testében elviselte a fán,188 aki bűnt nem 
tett, sem álnokság az ő szájában nem talál
tatott,134 hanem értünk, hogy benne élhes
sünk, mindent elszenvedett. Kövessük tehát 
öt béketűrésében, és ha az ö nevéért kell va
lamit szenvednünk, dicsőséget hozunk reá. 
Mert erre adott nekünk önmagában példát 
és mi ennek hívői lettünk. 

IX. Kérlek tehát mindnyájatokat, fogadjá
tok meg az igazság szavát és gyakoroljátok 
magatokat minden béketűrésben. Ezt saját 
szemetekkel láthattátok a boldog Ignácban, 
Zozimusban, Rufus ban, 135 de másokban is, 
kik közületek valók voltak, aztán magában 
Pálban és a többi apostolban. 3. Legyetek 
meggyőződve, hogy ezek mind nem hiába 
futottak versenyt,136 hanem a hitben és igaz
ságosságban; és az öket megillető helyre 
jutottak az Úrnál, kinek kínhalálában is kö
vetői voltak. Mert nem ezt a világot szeret
ték, hanem azt, aki értünk meghalt és akit 
miattunk az Isten feltámasztott. 

X. Ez legyen a ti állásfoglalástok és kö
vessétek az úr példáját, legyetek szilárdak 
és változhatatlanok a hitben, szeressétek a 
testvéreket, szeressétek egymást, az igaz
ságban legyetek társak, az úr szelídségével 
járjatok egymást előtt, senkit meg ne vesse
tek. Ha jót tehettek, el ne mulasszátok, mert 
az alamizsna megszabadít a haláltól. Egy
másnak kölcsönösen fogadjatok szót, legyen 
életmódotok feddhetetlen a pogányok előtt, 

m l. Pét. 2, 24. 134 I. Pét. 2, 22. 
135 Ezek Szent Ignácot követték a vértanuságba. 
136 Fil. 2, 16. 
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hogy jócselekedetek alapján dícséretet érde
meljetek és miattatok az Urat ne érje ká
romlás. 3. Mert jaj annak, aki miatt az lsten 
nevét káromolják. 137 Tanítsatok mindenkit 
józanságra, mint ahogy magatok is így él
tek. 

XI. Nagyon megszomorított Valens esete, 
aki presbyter volt valaha köztetek; hogy 
annyira nem becsüli meg azt a helyet, 
melybe emeltétek.138 Azért intelek bennete
ket, kerüljétek a fösvénységet, legyetek 
tiszták és igazmondók. Tartózkodjatok min
den rossztól. 2. Mert ha valaki ilyenekben 
önmagán nem tud uralkodni, hogy tanít erre 
mást? Aki nem kerüli el a zsugoriságot, az 
a bálványimádással is bemocskolódik és 
olyannak fog számítani, mint a pogányok, 
akik nem ismerik az Isten ítéletét. Tán nem 
tudjátok, hogy a szentek fogják a világot 
megítélni/39 mint Szent Pál tanítja? 3. En 
eddig semmi olyan hírt nem vettem; hiszen 
Szent Pál müködött köztetek és levelének 
elején dicsért benneteket. Veletek dicseke
dett minden egyházban, melyek addig egye
dül ismerték meg Istent; mi (szmirnaiak) 
még nem ismertük akkor. 4. Nagyon aggó
dom, testvérek, érte és feleségéért, bárcsak 
adna nekik Isten igaz bűnbánatot Legyetek 
hát ti is józanok ebben; és ne tekintsétek az 
ilyeneket ellenségnek, hanem mint beteg 
tagokat és mint tévelygőket vezessétek őket 
vissza, hogy az egész test megmeneküljön. 

187 Iz. 52, 5. 
138 Valens pénzsovar ember volt. 
139 I. Kor. 6, 2. 
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Ha ezt teszitek, magatoknak is épüléstekre 
szolgál. 

XII. Hiszem, hogy ti jól ismeritek a szent 
iratokat és semmi sem kerülte el figyelmete
ket; nekem nincs már több mondanivalóm. 
Csak, miként az Irás mondja, haragudván ne 
vétkezzetek140 és a nap ne nyugodjék Je ha
ragotok fölött. Boldog, aki erre gondol; hi
szem, hogy ti is ilyenek vagytok. 2. Az 
lsten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja és 
maga az örök főpap, Jézus Krisztus az Isten 
Fia, erősítsen meg benneteket a hitben, igaz
ságban, minden szelídségben, harag nélkül, 
béketűrésben, kitartásban, bajbírásban, tisz
taságban; adjon nektek helyet és részt az ő 
szentjei közt és nekünk köztetek és mind
azok közt, akik az ég alatt vannak és hinni 
fognak a mi Urunkban, Jézus Krisztusban 
és az ő Atyjában, aki őt feltámasztotta ha
lottaiból. 3. Imádkozzatok minden szentért. 
Imádkozzatok a királyokért, a hatalmon le
vőkért, fejedelmekért, azokért is, akik üldöz
nek és gyűlölnek titeket, és a kereszt ellen
ségeiért; hogy gyümölcsötök nyilvánvalóvá 
legyen mindenek közt és benne tökéletesek 
legyetek. 

XIII. Levelet írtatok számomra ti is, Ignác 
is, hogyha valaki Szíriába indul, elvigye le
veleiteket. Meg is teszem, ha alkalmas időt 
találok rá én is, a követ is, kit nevetekben 
is küldök. 2. Ignácnak hozzátok intézett le
velét és a többieket is, mik birtokunkban 
vannak, elküldtük hozzátok, miként kívántá-

uo Zsolt. 4, 5. 

Keresztény remeklrók. 1 11 
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tok; ezeket levelünkhöz csatoljuk; nagy lesz 
a hasznotok belőle. Mert hit, béketűrés, és a 
mi Urunkra vonatkozó mindennemű épülés 
a tartalmuk. Ignácról pedig és az ő társai
ról, mihelyt valamit megtudtok, jelentsétek. 

XIV. Ezeket Crescens által írom nektek; 
őt eddig is ajánlottam nektek, most is aján
lom. Mert feddhetetlenül élt köztünk, hi
szem, hogy köztetek is. Nővérét is ajánlom 
gondjaitokba, ha megérkezik hozzátok. 

Ami Urunkban, Jézus Krisztusban éljetek 
baj nélkül és az ő kegyelme legyen illind
nyájatokkaL Amen. 



8. A Diognetoshoz irt levél 

a) Bevezetés. 

Egy Diognetos (latinosan Diognetus) nevű 
pogány ember, aki a levél címzése szerint 
magas méltóságban lehetett, több kérdést 
vetett fel keresztény barátjának, aki a pat
risztika Anonymus-ai közé tartozik épp l1gy, 
mint a Didaché vagy a Barnabás-levél szer
zője. A történettudomány ismer egy Diog
netost, Marcus Aurelius császár nevelőjét, 
a kiváló stoikus bölcselőt Voltak, akik benne 
látták a kérdések feltevőjét és a levél cím
zettjét. Ezt a találgatást némi valószínűség
gel veszi körül az a tény, hogy ez a levéJ 
egy olyan kéziratból ismeretes, mely a ieve
let Szent Jusztin művei közt közli. (A görög 
kéziratot a XIII-XIV. században másolták.) 
Sokáig Szent Jusztin írásaként adták ki a 
Diognetosz-levelet a kiadók. Aztán alape
sabb vizsgálat rámutatott azokra a különb
ségekre, mely ezt a szépen, világosan, klasz
szikus görögséggel megírt levelet Szent Jusz
tin többi műveitől megkülönbözteti. Bár ezek 
a stílusbeli eltérések nem volnának perdön
tők, mégis az a vélemény lett uralkodóv;}, 
hogy ezt a levelet nem Szent Jusztin írta. 
Az atheni Aristides hitvédő művének felfe
dezése után volt, aki egyezéseket talált Aris
tides és e levél közt, amiből a Diognetos-

11* 
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levél névtelenjét Aristidesszel akarta meg
határozni. Főleg a keresztények életének 
magasztalásában egyezik a kettő (Aristides, 
Apologia. 15-17 és Diognet. 5-6). Visz.ont 
mások (Geffcken) úgy vélik, hogy ez a levél 
Alexandriai Kelemen Fratreptikosából idéz. 
(A levél 9, 2. mondata. Erről azonban nem 
biztos, hogy idézet.) Ezért többen azt gon
dolták, a levél nem az apostoli atyák idejéből 
való, nem is a második századból, hanem ké
sőbbi időkből. Hogy a kritikai szabadság 
minden lehetőséget kipróbáljon, volt, aki azt 
állította (Thomsen, Philo log. W ochenschrift 
1930, 1932, 1056 l.), hogy a levelet a XII. szá
zadban írták. Későbbre már nem lehetett 
megírásának időpontját tenni, mert kéziratos 
másolata a XIII. században készült. 

Kár a tudósok vitáiba belemerülni, sok
kal élvezetesebb és épületesebb egysze
rűen elolvasni ezt a levelet. Bár különösebb 
korhatározó mozzanat nincsen benne, de az 
egésznek, hogy úgy mondjuk, a levegője, a 
szelleme, a fölvetett kérdések, a mód, ahogy 
az,okat taglalja: mind a kereszténység friss 
fuvalmát hozzák lelkünkhöz, az első sarjaelás 
színeit mutatják. Ahogy a kereszténység új 
voltáról beszél, ahogy arról tárgyal, miért 
oly későn, jelenik meg a történelemben ez 
az új vallás, ahogy a keresztény életformát 
jellemzi - az mind arra mutat, hogy ezt a 
levelet akkor írták, amikor a kereszt én y ség 
mögött még nem álltak. hosszú századok. 
Az Atya és Fiú dogmatikai problémái mé~ 
nem kívánnak kényesebb fogalmazást, külun 
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műszavakat. Ezért közöljűk a levelet mi is 
az apostoli atyák írásai közt. 

Tartalmát Diogneto0s három kérdése hatá
rozza meg. Ezeket a levél bevezetésében ol
vassuk. 

1. Az első kérdés: "melyik istenben biz
nak, és az ő tisztelete által miként vetik meg 
a világot és veszik semmibe a halált? Miért 
vetik el mind a pogány, mind a zsidó isten
tiszteletet? 

2. A másik kérdés: Milyen szeretetet érez
nek egymás iránt? 

3. Miért van az, hogy ez az életmód, vagy 
intézmény csak most lépett be a világba és 
nem korábban? 

A levélíró helyes logikával némikép .neg
változtatja a felelet sorrendjét. Először ar
ról beszél, miért nem tisztelik a kereszté
nyek a pogány bálványisteneket Megoko
lása a kereszény hit fölényének éreztetésé
vel és némi gúnnyal mutat rá a bálványimá
dás esztelenségeire. (2. fej.) A zsidók isten
tisztelete, bár istenfogalmuk helyes, szintén 
méltatlan az igaz Istenhez. (3. fej.) Életmód
juk, szokásaik sem észszerűek. (4. fej.) A ke
resztények istentiszteletét a levélíró nem 
írja le,141 hanem e helyett a keresztények 
életmódját ismerteti páratlanul szép, ellenté
tektől feszülő jellemzéssel. (5-6. fej.) Az ő 
vallásuk Istentől származik, aki Fia által 
nyilatkoztatta ki magát. (7-8. fej. Arra a 
kérdésre, miért oly későn jött a világba ez a 
vallás, azt feleli, azért, hogy az Isten meg-

141 Ezt nyilvimvalóan a titokfegyelem miatt teszi. 
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győzze az emberiséget saját tehetetlensé
gérőL A megigazulást, az üdvösséget az em
ber a maga erejével el nem éri. Magától nem 
tud szabadulni bűneiből. Megváltóra van 
szüksége. Amikor elérkezett az idők telje, 
az Isten megvalósította örök tervét, melyet 
csak Fia ismert: elküldötte egyszülött Fiát 
a világ megváltására. (9-10. fej.) Ha Dio
gnetos elfogadja a hitet, érezni fogja annak 
boldogító hatását. 

A két utolsó fejezetet nem fordítottuk le 
(XI-XII.), azok nem tartoznak ehhez a le
vélhez, hanem valószínűleg Római Szent 
Ipoly Phüosophumena c. könyvének befe
jező részét alkotják. 

b) A Diognetos-levél szövege. 

L Úgy látom, hogy te, kegyelmes Diogne
tos, nagyon szeretnéd megismerni a keresz
tények vallását és igen szargos pontosság
gal érdeklődöl, melyik istenben bíznak, és 
miként vetik meg az ő tisztelete által a vilá
got és veszik semmibe a halált mindnyájan; 
hogy van az, hogy nem tekintik isteneknek 
azokat, akiket a pogányok isteneknek tarta
nak és a zsidók vallását sem követik; milyen 
szeretetet éreznek egymás iránt és miért 
hogy ez az életmód vagy intézmény csak 
most lépett be a világba és nem korábban. 
Dícsérlek téged ezért az igyekvésedért és 
kérem az Istentől, akitől van úgy a szólás, 
mint a meghallgatás kegyelme, adja meg 
nekem: úgy szólnom, hogy aki hallja, való
van jobbá is legyen; neked pedig: hogy úgy 
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hallgasd meg, amit mondok, ne érje bánat a 
szólót. 

II. Most hát tisztítsd meg elmédet minden 
gátló gondolattól és a megszokás megté
vesztő hatalmától megszabadulván, légy . 
mintegy egészen új emberré (hiszen, mint 
magad bevallod, újszerű tanítással aku.rsz 
megismerkedni), lásd meg nemcsak szemed
del, hanem elméddel is, mi a mivolta és 
alakja azoknak, akiket isteneknek mondo
tok és hisztek. 2. Nemde, az eg'Yik kőből van, 
olyanból, melyen járunk; a másik ércből; 

nem jobb az anyaga, mint használatos érc
edényeinké; a harmadik fából van, de már 
talán korhadt is a fája; aztán van ezüstisten 
is; embernek kell rá vigyáznia, hogy el ne 
lopják; van vasisten is, rozsdamarta; van 
cserépből, semmivel sem nemesebb anyag, 
mint amilyenből azokat a bizonyos edénye
ket készítik. 3. Ugye, ezek mind romlandó 
anyagból készültek? Ugye, vas és tűz segit
ségével? Ugye, az egyiket kőfaragó, a mási
kat rézőtvös, a harmadikat ezüstötvös, a ne
gyediket gerencsér csinálta? Ugye, mielótt 
általuk megkapták volna alakjukat, bár
melyiküket mássá is alakíthatták volna 
ugyanazok, vagy még most is alakíthatnák? 
Ugye, ha ugyanazok a művészek nyúlná
nak hozzá, a hasonló anyagú edényből 
ugyanolyan isteneket gyárthatnának? 4. Es 
nemde, azokat az isteneket, kiket most imád
tok, közönséges használati tárgyakká alakít
hatnák át az emberek? Ugye, hogy mind
annyian süketek? Ugye, hogy vakok? Ugye, 
nincs bennük élet? Ugye, nem is éreznek? 
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Mozdulni se tudnak? El is korhadnak? El is 
pusztulnak? 5. És ezeket mondjátok istenek
nek, ezeknek szolgáltok, ezeket imádjátok; 
de biztos, hogy hasonlók lesztek hozzájuk. 
6. Azért gyűlölitek a keresztényeket, mert 
tagadják, hogy ezek istenek volnának. 7. És 
ti, kik azt hiszitek, vélitek, hogy tisztelitek 
őket, nemde, inkább megvetésben részesíti
tek őket? U gye, inkább gúny és bántás a 
sorsuk részetekről, míg a kő- és agyagistene
ket úgy tisztelitek, hogy őröket nem adtok 
melléjűk, az ezüst- meg aranyisteneket pe
dig éjjel lakat alá teszitek, nappal meg őrö
ket állítotok melléjük, hogy tolvajkezekre 
ne kerüljenek? Ami meg a nekijáró tisztelet
adást illeti, az inkább kínjukra volna, ha 
érezni tudnának; ha pedig érzéketlenek: ak
kor is úgy tisztelitek őket, hogy vérreJ és 
bűzzel illetlenkedtek körülöttük. 9. Ezt pró
bálja meg közűletek valaki elviselni; ezt 
hagyja valaki magán száradnil Ember ezt a 
kint csak akarata ellenére viselné el, hisz 
van érzéke és esze; a kő azonban elviseli, 
mert érzéketlen. Ti sem tudjátok érzéklésre 
bírni. 10. Még sokat mondhatnék arról, hogy 
a keresztények ilyenfajta isteneket nem szol
gálnak; de akiknek ez nem elég, annak fölös
legesnek vélem a szót szaporítani. 

III. Úgy vélem, az is nagyon érdekel téged, 
miért nem Ul!yanaz az istentiszteletük a ke
resztényeknek és a zsidóknak. 2. Ami a zsi
dókat illeti, hogyha tartózkodnak a pogá
nyok előbb leírt istentiszteletétől, ezzel hP.
lyesen feiezik ki, hogy Istent tisztelnek min
denekfölött és csak őt tartják úrnak; de ha 
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ezt az Istent hasonló módon részesítik tisz
teletben, mint a pogányok, maguk is téve
désben leledzenek. 3. Mert ha a pogányok 
süket és érzéketlen bálványoknak áldozndk, 
ezzel balgaságukról tesznek tanuságot; ezek 
viszont, ha ugyanúgy áld•oznak az egy Isten
nek, azt gondolva, hogy rászorul ilyenekre, 
ezt inkább tekinthetik ostobaságnak, mint 
istentiszteletnek. 4. Mert aki az eget és föl
det alkotta mindennel, ami rajtuk van, nem 
szorul semmire, mit ő ad azoknak, akik azt 
hiszik, hogy neki azt viszonozzák. 5. Nekem 
úgy látszik tehát, hogy nincs semmi külónb
ség azok kőzt, kik vérrel, szaggal, égő áldo
zattal mutatnak be áldozatot Istennek és azt 
hiszik, hogy ezzel megtisztelik őt és azok 
közt, kik ugyanezt az áldozatosságat gyako
rolják az érzéketlen bálványok iránt; ezek 
ugyanis olyanokat részesítenek adományaik
ban, kik a tiszteletről nem vehetnek tudo
mást, azok pedig azt, aki semmire rá nem 
szorul. 

IV. Ami a zsidóknak az ételektől való tar
tózkodását, szombatnapi babonáit, a körül
metélés felől való hencegését, a böjt és új
hold dolgában való látszatjámborságát illeti, 
azt hiszem, ezekről nincs szükséged tőlem 
felvilágosításra; nevetséges és mellőzhető 
dolgok ezek. 2. Mert ugye, hogyne volna 
helytelen, hogy amit az Isten az emberek 
használatára alkotott, abból az egyik fajtát, 
mint jót, magunkhoz venni, a másik fajtát pe
dig, mint haszontalant és szükségtelent eluta
sítani? 3. - És hogyne volna istentelen az 
Istenről azt hazudni, hogy ő tiltja a jó meg-
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vetését szombatnapon! 4. Mily nevetséges 
az is, hogy valaki kiválasztottságának bizo
nyítékaként dicsekedjék testének megcson
kításában, mintha ezért az Isten jobban S'le

retné! 5. :t:s ki ne gondolná inkább a balga
ság bizonyságának, mint Isten tiszteletének 
azt, hogy a zsidók csillagokra és a holdra 
lesve állapítják meg a hónapok és napok 
rendjét és az idők istenrendelte egymásutcin
ját a maguk kedve szerint osztják szét, egye
seket ünnepeknek, másokat gyásznapoknaki 
6. Azt gondolom tehát, alaposan meggyázód
tél arról, hogy a keresztények jól teszik, mi
kor távoltartják magukat az általános bal
gaságtól és tévedéstől, meg a zsidók ször
szálhasogatásától és önteltségétől; de hogy 
mi az ö sajátos istentiszteletük misztériuma, 
azt senki emberfiától ne reméld. 

V. A keresztényeket nem különbözteti 
meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, 
sem az életmód. 2. Nem laknak ugyanis sa
ját városaikban, nem beszélnek külön, sza
katlan nyelven, nem is élnek másoktól jel
legzetesen különböző életmódot. 3. Nem esz
mélés, neni is agyafúrt emberek kiagyalása 
által fedezték fel ezt a tant, nem is emberi 
bölcselkedésre esküsznek, mint sokan má
sok. 4. Ott laknak a görögök és barbárok vá
rosaiban, ahogy kinek-kinek a sorsa ren
delte és öltözködésben, táplálkozásban, az 
élet más dolgaiban alkalmazkodva az ősla
kók szakásaihoz csodálatos és egyaránt 
hihetetlennek látszó életformával tűnnek fel. 
5. Saiát szülőhazájukban élnek, de mint jött
mentek; mindenben résztvesznek, mint pol-
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gárok, és mindent eltürnek, mint idegenek; 
minden idegen táj szülöföldjük és minden 
szülőföld idegen világ nekik. 6. Házasságot 
kötnek, mint má&ok; gyereket nemzenek, de 
magzatelhajtást nem végeznek. 7. Közös az 
asztaluk, de nem az ágyuk. 8. Testben van
nak, de nem a test szerint élnek. 9. A földön 
élnek, de országuk az égben van. 10. A fenn
álló törvényeknek engedelmeskednek, de 
életmódjuk fölülmúlja a törvényeket. 11. 
Mindenkit szeretnek, öket meg mind~nki 
üldözi. 12. Nem ismerik, és mégis elítélik 
őket; halál a sorsuk és életre támadnak. 13. 
Inségben vannak és sokakat gazddgítanak; 
mindenben hiányt szenvednek és bővelked
nek mindenben. 14. Szégyenbélyeget horda
nak és a szégyenben éri öket a dicsőség, 
rágalom a részük és igazságot nyernek. 15. 
Szidalom a jutalmuk, megvetés a részük, de 
ők tiszteletet adnak. 16. Jót tesznek és mint 
gazokkal bánnak velük; ha kínozzák őket, 
örülnek, mintha életre támadnának. 17. A zsi
dók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogá
nyok volnának; a heliének üldözik öket; de 
támadóik se tudják, miért bántják öket. 

VI. Hogy egyszóval megmondjam: ami a 
testben a lélek, az a kereszténység· a világ
ban. 2. Elárad a lélek a test ml.nden tagján; a 
keresztények is ott vannak a világ városai
ban. 3. A lélek ott lakozik a testben, de nem 
a testból való; a keresztények is a vilá~ban 
vannak, de nem a világból valók. 4. Látha
tatlanul zárja körül a lelket a látható test; 
a keresztényeket is látni, ahogy a világban 
élnek, de láthatatlan az ö vallásosságuk. 5. 
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Haraggal, harccal támad a test a lélek ellen, 
mert akadályozza élvezeteiben, holott semmi 
jogtalanság nem esett rajta; gyűlöli a világ 
is a keresztényeket, mert élvezeteinek el
lentmondanak, holott a világot nem sértet
ték meg. 6. A lélek szereti az őt gyűlölő tes .. 
tet és tagjait; a keresztények is szeretik ül
dözőiket. 7. A lélek be van zárva a testbe, 
de ő tartja össze a testet; a keresztények is 
úgy vannak a világban, mintha börtönük 
volna, de ők tartják össze a világot. 8. r\ 
halhatatlan lélek mulandó hajlékban lako
zik; a keresztények is a mulandó világban 
vesznek szállást a mennyei örökkévalóságra 
várakozva. 9. A lélek jobbá lesz, ha étellel, 
itallal nem kényeztetik el; a keresztények is 
folyton gyarapszanak, míg nap-nap után ül
dözésben van részük. 11. Oly fontos állomásra 
vezényelte őket az úr, hogy kárhozatos 
volna azt cserbenhagyni. 

VII. Hiszen, mint mondtam, nem földi ta
lálmány az, ami rájuk van bízva, nem is ha
landó véleményt őriznek oly gondosan, és 
nem is emberi misztériumok megtartása az 
ő hivatásuk. 2. Hanem: a láthatatlan Isten, 
mindenek igazi kormányzója és alkotója, 
maga adta az embereknek az égből az igaz
ságot és a szent igét, szívükbe ültetve azt; 
nem úgy - mint valaki gondolhatná -, 
hogy az emberekhez szolgáiát küldte volna, 
angyalát, vagy fejedelmét, vagy egyet azok 
közül, kikre az égi körök kormányzása van 
bízva, hanem magát a világteremtő Alkotót, 
ki által az eget alkotta, a tengert partjai 
közé zárta, kinek titkos rendelését híven 
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őrzik az égitestek, kitől nappali pályájának 
mértékét kapta, hogy megtartsa, a Nap, ki
nek, hogy éjjel világítson, szavát megfo
gadja a Hold; neki hódolnak a csillagok a 
Hold járását követve; mindent ő rendezett, 
határolt el, ő szabott meg: az eget és ami az 
égen van; a földet és ami a földön van, a 
tengert és ami a tengerben van; a tüzet, Je .. 
vegőt és a mélységet, azt, ami fönn, ami lenn, 
és a középen van. Ot küldte hozzájuk. 3. 
Tán azért, nemde, hogy - mint valaki gon
dolhatná - zsarnokoskodjék fölöttük, rette
gést keltsen köztük? 4. Egyáltalán nem. Ha
nem úgy küldte őt kegyesen és szelíden, 
mint a király küldi fiát királynak, mint Is
tent küldte, és küldte mint embert az embe
rekhez, megváltóként küldte, meggyőzni; 

nem erőszakot tenni szándékozva; az erő

szak ugyanis távol áll az Istentől. 5. Küldte, 
mint meghívó, nem mint kényszerítő, küldte 
szeretve, nem ítéletet tartva. 6. Elküldi majd 
ítéletre is; ki bírja majd ki ítéletét ... 142 7. 
Ugye látod, hogy vadak elé vetik őket, 
hogy az Urat megtagadják és mégsem tör
nek meg? Ugye látod, hogy minél többet 
vetnek kínhalálra, annál inkább nő a töb
biek száma? Ezek nyilván nem emberi erő
vel történnek; ez az Isten ereje. Ez az ő el
jövetelének bizonysága. 

VIII. Mert ugyan az ő eljövetele előtt ki 
tudta, ki az Isten? Tán a hitelt alig érdemlő 
bölcselők üres és nevetséges állításait fo
gadod el, kik közül egyik a tüzet mondta is-

142 A szövegben itt hézag van. 
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tennek (azt azonosítják istennel, ahová majd 
eljutnak: a tűzbe), a másik a vizet, ismét 
mások valamely más elemet, mit az Isten 
alkotott. 3. De ha az ilyen tételekben igaz
ság volna, akkor bármely más teremtmény 
is hasonlóképen mondhatná magát istennek. 
4. De ezek mind csodás lódítások és varázs
lók cselfogásai; 5. az emberek közűl senki 
se látta Istent, sem ki nem nyilvánította; ha
nem ő maga nyilatkoztatta ki magát. 6. A 
hit által nyilvánította ki magát; csak a hit 
által lett az Isten láthatóvá. 7. Mert az úr, 
a mindenható Isten, aki mindent teremtett és 
a maga helyére állított, nemcsak emberszere
tővé vált, hanem hosszantűrövé is. 8. Való
jában mindig ilyen volt, ilyen is marad; ke
gyes és jó, haragtalan és szótartó, egyedül 
jó. 9. Miután elméjében valami nagy és ki
mondhatatlan (tervet) fogant, azt csak Fiá
val közölte. 10. Amíg titokban tartotta és 
őrizte bölcsen saját tervét, úgy látszott. 
mintha nem is törődne az emberekkel; 11. 
de miután szerelmes Fia által kinyilatkoz
tatta és közzétette azt, amit kezdettől fogva 
készített, mindent együtt adott nekünk: egy
részt, hogy éljünk az általa adott javakkal, 
másrészt, hogy lássuk és értsük mindazt, 
amit ugyan miként is várhatott volna akár
melyikünk? 

IX. Miután tehát önmagában Fiával min
dent elhatározott, egész a nemrég elmúlt 

, időkig hagyta, hogy rendetlem vágyaink sze
rint éljünk, élvezetek és kéjek által elté
rítve az igaz úttól; nem mintha bármiké
pen is örült volna vétkeinknek, hanem el-
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tűrte őket; nem is hagyta jóvá azt a gonosz 
időt, hanem az igazság jelenidejét hozta 
létre; azért, hogy míg az elmúlt idő alatt 
megbizonyosodhattunk arról, hogy saját tet
teink alapján méltatlanok vagyunk az életre; 
és míg nyilvánvalóvá tettük, hogy a magunk 
erejével nem mehetünk be Isten országába, 
most Isten erejével bejuthatunk oda. 2. Mi
kor tehát beteljesedett gonoszságunk mér
téke és világos lett, hogy ennek gyümöl
cseként kínszenvedés és halál közeledik, és 
amikor eljött az idő, melyet az Isten ke
gyelmének és hatalmának kinyilvánítására 
elrendelt (végtelen az Isten jósága és szere
tete!), nem gyűlölt meg minket, nem is ve
tett el, sem bosszút nem állt rajtunk, hanem 
békével eltűrt, elviselt minket, irgalomból 
magára vette bűneinket, saját Fiát adta oda 
értünk váltságdíjként; a szentet a gonoszo
kért, a jót a rosszért, az igazat a gazért, az 
épet a romlottért, a halhatatlant a halandó
ért. 3. Mert mi födhette volna el bűneinket, 
ha nem az ő igazsága? 4. Ki másban juthat
tunk volna mi istentelenek és gonoszok a 
megigazuláshoz, ha nem egyedül az ő Fiá
ban? 5. Mily édes ez a csere, mily kifürkész
hetetlen ez az ítélkezés, mily váratlan ez a 
jótett: hogy sokak gonoszsága eltűnjék dZ 

egy igazban, és egynek igazsága által sok 
gonosz megigazuljon! 6. Míg tehát az előbbi 
időben meggyőződött arról, hogy természe
tünk által nem lehetünk részesei az életnek, 
most pedig megmutatta nekünk a szabadí
tót, aki azt is megmentheti, ami menthetet
len volt, ezzel is, azzal is azt akarta, hogy 
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higgyünk jóságában, tekintsük őt kenyér
adonak, atyának, mesternek, tanácsadónak, 
gyógyítónak, értelemnek, világosságnak, 
méltóságnak, dicsőségnek, hatalomnak, élet
nek; hogy a ruházkodásról és élelemről gon
dunk ne legyen. 

X. Ha ezt a hitet kívánod te is, elsősorban 
az Atyának ismeretére fogsz eljutni. 2. Mert 
az lsten szerette az embereket, kikért a vi
lágot teremtette és kiknek mindazt alájuk 
rendelte, ami a földön van; nekik észt adott; 
nekik értelmet; saját képére alkotta őket. 

Egyszülött Fiát küldte hozzájuk és a menny
országot ígérte nekik; meg is adja azoknak, 
kik őt szeretik. 2. Mit gondolsz, mily bol
dogságban lesz részed, ha őt megismerted? 
Hogy szereted majd őt, aki téged úgy meg
előzött szeretetével? 4. Ha pedig szereted, 
akkor jóságának is követője leszel. Ne cso
dálkozz azon, hogy ember lstennek lehet a 
követője. Lehet, ha Isten akarja. 5. Mert 
nem abban áll a boldogság, nem is az az 
Isten követése, hogy valaki mások fölött 
uralkodjék, sem abban, hogy jobb sora le
gyen, mint a gyengébbeknek, abban sem, 
hogy gazdag legyen és az alattavalókat el
nyomja; mindez távol áll az ő felségétőL 6. 
Hanem abban áll Isten követése, hogy az 
ember felebarátja terhét magára vegye, 
hogy amiben különb a másiknál, abban se
gitse a másikat; hogy amit nyert valaki az 
Istentől, azt a rászorulóknak nyujtva, az ó 
istenükké legyen.14S 7. Akkor belátod földi 

m Utalás egy latin (pogány) közmondásra, me! y 
szerint a jótevö ember embertársa istene. 
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életedben, hogy az Isten kormányoz az ég
ben; akkor hirdetni kezded az Isten titkait; 
akkor szereted és csodálod azokat, kiket 
azért kínoznak, mert Istent megtagadni nem 
akarják. Akkor elítéled majd a világ csa
lárdságát és tévelygését, mikor megtanulod, 
hogy kell az ég szerint élni, mikor megve
ted te is azt, amit idelenn gondolnak halál
nak és rettegni fogsz az igazi haláltól, mely 
az örök tűzre kárhoztatottakra vár, kiket ez 
a tűz mindvégig emészt. 8. Akkor csodálod 
azokat, kiket igazságuk miatt a múló tűzbe 
vetnek és boldogoknak hirdeted öket, ha 
azt a másik tüzet megismered. 

(A XI. és XII. fejezetben a szerző, ki ma
gát az apostolok tanítványának mondja, az 
lsten Igéjének, az lsten Fiának, eljövetelé· 
ről szól (XI.). Akik rája hallgatnak, paradi
csommá vcilnak; bennük a megismerés és az 
élet fája hoz gyümölcsöt (XII.). Ezt a két fe
jezetet Római Szent Ipolynak tulajdonítják.) 

Keresztény remekfrók. 1. 12 



9. Hermcs pásztora 

a) Bevezetés. 

A:z. apostoli atyák művei közt szokták kö
zölni a kiadók azt a munkát, melynek szer
zője magát Hermasnak mondja, a címe pe
dig görögül Poimén, magyarul Pásztor. A 
szerző azt szeretné elhitetni, hogy ő Római 
Kelemen kortársa (IL Lát. 4, 3.) és azonos 
azzal a Hermas-szal, akit Szent Pál a ró
maiakhoz írt levelében (16, 14) üdvözöltet. 
Munkájának műfaja is olyan, hogy azt a lát
szatot keltheti, mintha a szent könyvekhez 
tartoznék, hiszen az Isten követétől, angya
lától vett kinyilatkoztatások vannak benne, 
mint az ószövetségi próféták könyveiben, 
vagy Szent János Titkos Jelenések könyvé
ben. Első részében az Egyház jelenik meg 
agg asszony képében Hermasnak és köny
vet ad át neki, majd a toronyépítésről való 
látomását magyarázza meg neki és meg
bízza, hirdesse a hivőknek a bűnbánatot. A 
másik részben pedig a búnbánat követe, egy 
pásztornak öltözött angyal jelenik meg Her
masnak és 12 parancsot, majd 10 példázatot 
közöl vele. Az ilyen jellegű múveket apo
kaliptikus múveknek mondják. Hermas 
Pásztora is ezek közé tartozik. 

A Pásztort a második század második felé
től kezdve használják vagy említik ő~keresz-
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tény irók. Szent Irén szentírási könyvnek te
kinti, hasonlóképen alexandriai Kelemen és 
Origenes is. Tertullian katolikus korában 
ugyanígy gondolkozott róla, mikor azonban 
montanista lett, elveti és elítéli a Pásztort 
"mert a házasságtörőket szereti". (A monta
nisták ugyanis végleg kizárták az Egyházból 
azokat, akik hithagyást, házasságtörést, gyil
kosságot követtek el.) Sok egyház a szent
könyvek gyűjteményében őrizte a Pásztort 
és nyilvánosan olvastatta. 

A Pásztorra vonatkozó eme hagyományok 
magára a könyvre támaszkodnak; a könyv 
pedig műfaja és célzata miatt használja eze
ket az eszközöket, hogy égi eredetének elhi
tetésével a szentkönyvek tekintélyét bizto
sítsa magának. Az ókeresztény irodalomban 
sok az ú. n. apokrif (elrejtett) könyv, mely 
vagy tartalmával, vagy a szerző nevével a 
bibliai könyveket utánozta, ezért szentírási 
hitelt kívánt, anélkül, hogy valóban sugalma
zott könyv lett volna. 

Epp azért szerenesés felfedezés volt, mikor 
1740-ben L. A. Muratori a szentírási könyvek 
máig ismert legrégibb jegyzékét közzétette 
(Muratori töredék). Ez a töredék kb. 180-ban 
készült. Benne Hermas Pásztoráról is szó 
van: "Pastorem vero nuperrine temparibus 
nostris in urbe Roma Herma conscripsit se
dente cathedra urbis Romae ecclesiae Pio 
episcopa fratre eius; et ideo legi eum quidem 
oportet, se publicare vero in ecclesia populo 
neque inter prophetas completum (l. comple
tas) numero neque inter apostolas in fine 
temporum potest". Ebből a szövegből kivi-

t 2* 
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láglik, hogy: "nemrég, ami időnkben Róma 
városában Hermas írta a Pásztort, mikor a 
római egyház katedráján az ő testvére, Pius 
püspök ült". Ebből a töredék le is vonja a 
következtetést, de a szövegezése kétféle ma
gyarázatot enged. Az egyik az, hogy "ol
vasni kell ugyan, lehet a népnek is hirdetni 
az egyházban, de nem a teljes számú pró
féták, sem az apostolok köz t az idők végén". 
Vagyis ezen értelmezés szerint: Hermas 
Pásztora jó és hasznos könyv, a hívek oku
lására szaigál magán- és nyilvános olva
sása; mivel azonban nem sugalmazott 
könyv, hisz nemrég írták, nem szabad az ó
és újszövetségi könyvek közt olvastatni 
(próféták, apostolok). 

Lehet azonban a szöveg e részét úgy is 
értelmezni: "ezért olvasni kell ugyan a 
könyvet, de nem lehet a népnek hirdetni 
sem a próféták, sem az apostolok közt". 

Számunkra egyelőre nem fontos az, me
lyik értelmezés a megfelelö, hanem az, 
hogy van egykorú adatunk Hermasról és 
művéről, mely nem a könyvre magára tá
maszkodik. Mivel ugyanis az apokaliptikus 
jellegű könyveknek műfaji tulajdonságd, 
hogy a prófétáktól, apostoloktól, a Bibliába:p 
szereplő egyénektől származtatják magukat, 
azért az ilyen adatok hitelességével szem
ben, ha nem szentírási, kanonikus könyvről 
van szó, már eleve jogos a kétség. Hermas 
könyve pedig tartalmával az apokaliptikus 
iratok közé tartozik. A Muratori-töredék 
szerzője egyéb nyomok szerint is Rómá
ban, vagy Róma környékén élt a 2. század 
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második felében. Igy tehát jól tudhatta a 
Pásztor c. munkának eredetére vonatkozó 
római felfogást. Szerinte Hermas, a mű szer
zöje Pius püspöknek, ki Szent Péter székén 
140-155 között ült, testvére; munkáját Pius 
püspöksége idején írta. 

A Muratori-töredék állítását a Pásztorban 
található benső érvek és a munkán kivüli 
tanuságok is megerősítik. A Pásztorban ma
gában olyan adatok vannak, melyekböl vi
lágos, hogy nem készülhetett az apostolok 
idejében. Az apostolokat már halottaknak 
tekinti (IX. Péld. 15, 4. III. Lát. 5, 1.); a ke
resztények üldözésében, azok vallatásánál 
azt a módszert tételezi fel, melyet Trajánusz 
Kr. u. 112. év után kiadott rendelete szerint 
követtek a római hatóságok {X. Péld. 28.) 
Oly eretnekeket említ Rómában, melyekben 
a gnosztikusokra lehet ismerni, kik éppen a 
2. század közepe táján tűnnek fel Rómában 
(III. Lát. 7, l; VIII. Péld. 6, 5.). 

Ezeken kívül, bár helyenkint az egyházi 
szervezetet még az apostoli idők más forrá
sokból ismert módján tünteti fel, mégis, 
mindaz, ahogy az eQyházi életet, a klérus 
és a nép erkölcseit jellemzi, az apostoli kor
nál későbbi időre utal. 

A Muratori-töredékkel egyezön I. Pius 
testvérének tekintik a Pásztor szerzőiét más 
római irók is, köztük Római Szent Ipoly.144 

Ezek alapján csatlakozunk azokhoz, akik 
szerint Hermas, I. Pius pápa testvére, Kr. u. 
140-155 közt írta a Pásztor c. munkát gö-

t44 V. ö. Funk: P. A. CXIV. 



182 Apostoli atyák 

rögül. A munka sokáig nagy becsületben ál
lott az egyházban, annyira, hogy a Szentírás 
egyik könyvének tekintették; de- nyilván 
a római hagyomány ismeretének terjedésé
vel - késöbb tekintélye csökkent. A kö
zépkor és újkor nyugati egyháza 1856-ig 
csak egy régi latin fordításból ismerte. 1847-
ben fedezte fel d' Abbadie egy e ti op fordí
tását. 1856-ban adta ki R. Anger a Pásztor 
görög szövegét egy athoszhegyi kéziratból; 
egy másik görög kéziratot Tischendorf fe
dezett fel, de ez csak a könyv első harma
dát tartalmazza. (Sinai-kódex.) Legutóbb 25 
papyruslapot, a Pásztor görög szövegü töre
dékeivel ismertetett C. Bonner, a michigani 
egyetem gyüjteményéból (1934). Ezeken a 
II. Péld. 8. IX. Péld. 5, 2. közti szövegrész 
van. 

A munka apokaliptikus jellegéból, apokrif 
voltából következik, hogy amit a szerzó ön
magáról, családjáról, saját élete folyásáról 
mond, annak nem kell történeti hitelt tulaj
donítani. ~púgy nem kell a bennefoglalt ki
nyilatkoztatásoknak sem több hitelt adni, 
mint amit emberi állítások megérdemelnek. 
Hogy ezek a látomások valóban megtörtén
tek-e, hogy Hermas ezeket látta-e, a Példá
zatokat hallotta-e, hogy ezek a jelenések 
valóban megtörténtek-e, azon nem szüksé
ges sem töprengeni, sem vitázni. Ezt a mü
faj kívánta így, ez csak keret, amelyben a 
szerzó a maga mondanivalóját közli, hogy a 
maga célját hathatósabban elérje, szavainak 
nagyobb hitelt biztosítson. 
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De ezek után fölmerül a kérdés: Mit akart 
tehát a szerző ezzel a munkával.elérni? 

A munka szerkezetében, tartalmában is 
oly változatos, sokoldalú, hogy elsőrendű 

célját nem könnyű kielemezni. Az Egyház és 
a Pásztor kijelentései, magyarázatai három, 
formailag különböző részben, az 5 Látomás
ban, 12 Parancsban, 10 Példázatban szálainak 
meg. A Látomások elején volt úrnője, Rode 
jelenik meg Hermasnak és bűnbánatra inti, 
majd egy agg asszony, akiben Hermas az 
Egyházat ismeri fel, figyelmezteti, hogy té
rítse meg saját házanépét. Könyvet is ád 
neki, mely ezt a feladatát tartalmazza (II. 
Lát.), majd két másik könyvet irat vele az 
Egyház, az egyiket Kelemen, a másikat 
Grapte számára. A Ul. Látomás a mű célja 
szempontjából a legfontosabb. Ebben az Egy
ház Hermasnak megmutatja, hogyan épül az 
a torony, melynek építőkövei a hívek, mi a 
sorsuk a bűnösöket jelképező rossz kövek
nek. A toronyépítésben rövid szünet áll be, 
Herrrasnak az a feladata, hogy ezalatt meg
hirdesse a bűnbánatot a híveknek. A torony 
befejezéséhez közeledik, ezért sietni kell a 
megté;éssel. Egyszeri a lehetőség arra, hogy 
a keresztség után elkövetett bűnökért ·a bű
nös b•csánatot nyerjen. A IV. Látomás a 
szörn~teg jelképével a közelgő üldözésre 
figyel~ztet. 

Az E~yház aztán rábízza Hermast a Pász
torra, a bűnbánat angyalára. A Pásztor 12 
parancs'1an mondja el a keresztény élet sza
bályait. Ezek a parancsok az ősegyház er
kölcsisé~t. életfelfogásának ~zent szépségét 
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lehelik. Céljuk, hogy a megtérőknek meg
mutassák az élet útját. 

A Példázatokban a Pásztor először a földi 
javak iránt való közömbösségre (1. Péld.), 
aztán jótékonyságra, alamizsnálkodásra ta
nít. A szilfáról és a szőlőről (II. Péld.), a téli 
időben lombtalan fákról (IV. Péld.) szóló 
példázatai méltók a szentírási parabolákhoz 
és ma is nagy tanulságul szalgálhatnak a 
híveknek. A IV. Péld. az előbbit magyarázza. 
Az V. Példázatban a böjtről és a nemparan
csolt, ráadásos jócselekedetekről szál. A VJ. 
a bűnösök büntetését, a bűn és a büntetés 
időtartamának viszonyát tárja feJ. A VU. 
Péld. az előbbihez tartozik. A VIII. a fűzfá
ról, a róla vágott vesszőkről vett hasonhttal 
visszatér a III. Látomás gondolatmenetÉhez; 
a bűnösök fa i ait, a megtérés lehetőségét, 
módját, hatását szemlélteti. A IX. Példázat 
megint az egyház építéséről, a toron-y kö
veiről szál nagy részletességgel. A X. Pél
dázat röviden összefoglalja a könyv gondo
latmenetét. 

A Pásztor célja, hogy az úriövet közel 
voltára figyelmeztetve a híveket, a meg
térés, bűnbánat sürgősségét, fontmságát, 
módiát hirdesse. Ezért jelenik meg < bún
bánat angyala, követe pásztor képébe1, ez a 
látomások, parancsok példázatok célkitű

zése. Ha a képek, szi.mbólumok, paabolák 
mögötti konkrét valóságot keressük akkor 
ezt az általános célkitűzést még foghltóbban 
magunk elé állíthatiuk. 

A II. század derekán a római ewházban 
- úgylátsz.ik - bizonyos lanyhul;s, közö-
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nyösödés tünetei mutatkoztak. Ez az idő 

Antonius Pius (138-161) császár uralmának 
kora; a császár aránylag türelmes a keresz
tényekkel szemben, a pogányok is érdeklőd
nek az új tanítás iránt, a keresztények a 
pogányok megnyerésére hitvédelmi munká
kat adnak ki (Aristides 140; Justinus 150.), 
Rómában megjelennek az első gnosztikus 
tanítók (Basilides, Marcion). A 140-ben 
püspökké választott Pius aggodalommal 
látja az egyházi élet süllyedését, a klérusban 
és a népben elharapózott bűnöket. Hermas, 
a pápa testvére (tán maga is római presby
ter?) osztozik testvére gondjában. Hasonló 
esetekben későbbi korok lelkipásztorai mis
siót tartanak, hogy általános lelki megúju
lást idézzenek elő. Az a kor még nem is
merte ezt az eszközt. A lelki megújulást 
azonban el akarták érni. A módszert - ez 
e sorok írójának véleménye - abban talál
ták meg, hogy megszervezték az ú. n. ká
noni bűnbánatot (poenitentia canonica). 
Addig, mint a Szentírásból, az apostolok 
leveleiből, az apostoli atyák irataiból lát
juk, volt ugyan bűnbánat és bűnbocsánat az 
egyházban, de - ahogy mai szóval mon
danók - a bűnbocsánat szentségét esetről
esetre, a fölmerült szükség szerint szaigál
tatták ki a püspökök és papok; nem volt 
egyetemes szabálya, kitűzött ideje, a vezek
lésnek nem volt meg a megszabott módja, 
tartalma, ideje. Most az volt a cél, hogy a 
bűnösök egyszerre, meghatározott időben 

jelentkezzenek a bűnbánatra; a püspök előtt 
vallják meg bűneiket, vállalják a rájuk rótt 
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vezeklést; maradjanak a feloldozásig ki
zárva a szentáldozatból és áldozásból, böj
töljenek, alázzák meg magukat, végezzenek 
önmegtagadásokat. Es mindezt a püspök 
által kiszabott ideig, bűneik súlyának meg
felelöen. Hogy a bűnbocsánat könnyűsége 
ne tévessze meg öket, ne csábítsa újabb 
bűnre, azért kellett hangsúlyozni, hogy ezt 
a nyilvános vezeklést - nem lehet ismé
telni, hogy erre csak egyszer van lehetőség. 

A kánoni bűnbánatra Hermas Pásztorában 
találjuk az első adatokat. Utána - gyarap
szanak az adatok - Tertulliánnál, Ori
genesznél, Cipriánnál és úgy látjuk, hogy a 
megvalósult kánoni penitencia lényeges vo
násai megfelelnek annak a képnek, amelyet 
Hermasnál találunk, ha jelképei mögött -
a valóságot keressük. A kánoni penitencia 
egyszeri voltát évszázadokon át hangsúlyoz
zák az írók és a törvények; az a gondolat, 
hogy a vezeklés idejének Iejárta előtt nincs 
reconciliatio, kiengesztelődés Istennél, me
lyet a Pásztor oly hangsúlyozottan hirdet 
(VII. Péld. 4.), ugyancsak sokáig visszacseng 
másoknál. A vezeklés súlyossága és hosszú 
tartama - ebben különbözik legjobban az 
ókeresztény penitencia a maitól - ugyan
csak Hermasnál kapja első megokolását 
(VI. Példázat: "Egy nap kéjelgésért a bűnhő
dés egy évig tart".) A nyilvános penitenciát 
ezen a szigorúságon kívül az is jellemezte, 

· hogy a bűnösök bizonyos osztályait (hit
hagyók, házasságtörők, gyilkosok) egyes 
helyeken nem engedték feloldozáshoz. Her
mas nem tagadja meg a hithagyóktól a bún-
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bánat lehetőségét (VIII. Péld. 6, 4.), de azt 
mondja: egy sem tartott közülük peniten
ciát, bár ők is hallották a bűnbánatra hívó 
sz ó t. 

Ezeket a vonásokat még szaporíthatnók. 
Nem azt mondjuk ezzel, hogy a kánoni, 
nyilvános penitenciát Hermas könyve alap
ján hozta be testvére, Pius pápa, hanem 
azt, hogy az akkor kezdődő, módszerében új 
bűnbánati fegyelemnek ez a magát kinyilat
koztatásnak feltüntető írás nagyobb haté
konyságot kölcsönzött. Hiszen, mint mon
dottuk - bűnbánat és bűnbocsánat Hermas 
előtt is volt az Egyházban; de ami volt, az 
szervezetlen volt, alkalmi volt, bizonyos fo
kig kötetlen volt. 

Nem kell azért Hermast akár rosszhisze· 
műséggel sem vádolni, mintha - meg 
akarta volna téveszteni a híveket. Ahogy 
ma az író kereshet szépirodalmi keretet tár
sadalmi, egészségügyi, erkölcsi gondolatai
nak - mondjuk egy irányregény műfajá
ban; ahogy Tompa rejtette el nemzeti fáj
dalmát allegoriákba (pl. a Madár fíaihoz), 
éppúgy megtehette ezt Hermas a maga ide· 
jén: az apokalipszis formájában. Akkor ez 
volt a műfaji keret hasonló eszmék, célok 
közlésére. 

A dogmatörténet sök érdekes dolgot talál. 
a Pásztorban azon kívül is, amit itt elmon
dottunk a bűnbánat történetében való jelen
tőségéről; elég legyen csak az olvasó fi
gyelmét felhívni a nem-parancsolt jócsele
kedetekről (5. Péld.), a keresztségről (3. Lát., 
9. Péld.), a házasságtörő nő visszafogadásá-
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ról (4. par. 1.) szóló tanításra. Talán a Pél
dázatokban szereplő személyek azonosításá
nak nehézségéből fakad bizonyos zavaros
ság Krisztus-tanában (5. Péld.). A 9. Péld.
ban azt mondja, hogy az apostolok is le
szálltak haláluk után az alvilágba, hogy az 
ősatyáknak hirdessék az evangéliumot. 

Utolsónak közöljük Funk kiadása nyo
mán Hermas Pásztorát. Ha nem is tekintjük 
a szó szaros értelmében "apostoli atyának", 
munkájának szellemében még az apostoli 
kor fuvallatát lehet érezni, főleg erkölcsi 
tanításaiban. Ezek ma is alkalmasak arra, 
hogy amiért munkáját megírta, azt műveljék 
bennünk is: a bűnbánatban való megújho
dást, a keresztény lelkiség feltámadását. 

b) A Pásztor szövege. 

I. Látomás. 

1. Kenyéradó gazdám eladott egy Rode 
nevű nőnek Rómába.145 Sok év mulva me
gint találkoztam vele és úgy kezdtem sze
retni, mint nővéremet 2. Nemsokára a Tibe
risben láttam őt fürödni; kezemet nyujtottam 
neki és úgy vontam ki a folyóból. Mikor 
szépségét észrevettem, így gondolkoztam 
szívemben: Boldog lehetnék, ha ilyen szép
testű és széplelkű nő volna a feleségem. 
Csak erre gondoltam, semmi másra. 3. Egy 
idő mulva Cumaeba utaztam, magasztaltam 
nagyságukért, kiválóságukért és erejükért 

145 Hermas, e mú szerzöje, rabszolgaként nevel· 
kedett gazdájánáL valahol vidéken, nem Rómában. 
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Isten teremtményeit; útközben elaludtam. Es 
megragadott engem a Lélek és elvitt engem 
úttalan helyen át, melyen emberfia nem 

·utazhatott; szakadékos, vízmarta hely volt 
az. Mikor átjutottam a folyón, lapos helyre 
értem és letérdelve elkezdtem imádkozni és 
bűneimet megvallani. 4. Imádság közben 
megnyílt az ég és láttam azt a nőt, akit 
megkivántam; üdvözölt engem az égből e 
szavakkal: Udvözöllek Hermasi 5. Ráte
kintve azt kérdeztem: Mit csinálsz itt, úr
nőm? Ö ezt felelte: Felvettek ide, hogy az 
úr színe előtt vádoljalak bűneidért 6. Azt 
mondtam neki: Valóban vádalám vagy 
most? Nem, ugymond ő, de hallgasd meg 
szavaimat, miket mondok. Az Isten, ki az 
égben lakozik és aki a semmiből hozta létre 
a létezőket, és szent egyházáért őket meg
sokasította és megnövelte, haragszik rád, 
mert vétkeztél ellenem. 7. Azt feleltem: El
lened vétkeztem? Hogyan? Mikor száltam 
akár egy illetlen szót is hozzád? Ugye, min
díg nénémnek tartottalak? Nemde, míndíg 
nővéremként tiszteltelek? 8. Hogy hazud· 
hatsz rólam, asszony, ily aljas és tisztáta
lan dolgokat? 8. ö pedig mosolyogva felelte: 
Szívedben támadt fel a gonosz vágyódás. 
Vagy nem gondolod, hogy az igaz ember 
számára gonosz az, ha szívében bűnös vá
gyódás támad? Bűn ez bizony, mondá, még 
pedig nagy bűn. Mert az igaz embernek jók 
a gondolatai is. Ha ugyanis jót gondol, di
csősége magasra száll az égben és minden 
ügyében irgalmas lesz hozzá az Isten; akik 
viszont gonoszat gondolnak szívükben, azok 
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halált és rabságot nyernek, leginkább azok, 
akik ezt a világot követelik maguknak, földi 
javaikkal dicsekszenek és nem is sóvárog
nak a jövendő javak után. 9. Meg fogja még 
bánni a lelkük azoknak, akiknek nincs re
ményük, hanem magukat és életüket ide 
kötötték. Te pedig könyörögj az úrhoz és 
meggyógyítja bűneidet, házadét is és az 
összes szentekét.146 

2. Hogy ezeket elmondta, hezárult az ég 
és én egészen megrémültem és megszomo
rodtam. Azt gondoltam magamban: Ha ezt is 
bűnömül rójják fel, hogy üdvözülhetek egy
általán, vagy hogy engesztelem meg Istent 
bevégzett bűneimért,147 vagy mily szókkal 
kérlelem az Urat, legyen nekem irgalmas? 
2. Míg ezeket forgatom, vitatom szívemben, 
magam előtt nagy, hófehér gyapjuból ké
szült, ragyogó karosszéket látok, és megje
lent egy agg asszony tündöklő ruhában, 
könyv volt a kezében; helyet foglalt a szé
ken, egyedül ö, és így köszöntött engem: 
Udvözöllek Hermas. En pedig szomorúan, 
sírva válaszoltam: Udvözlégy, Úrnő! 3. 
Miért vagy szomorú, Hermas, te, aki erős
lelkű és békés természetű vagy, ki mindíg 
mosolyogsz; most miért szomorú az arcod és 
nem vidám? En pedig azt mondtam neki: 
Úrnő, szégyen esett rajtam egy nagyon de
rék asszony által, ki azt mondta: vétkeztem 
ellene. ö pedig így felelt: Nem történt az 
Isten szalgájával ez a dolog. De szívedben 
vágyódás kelt utána. Az Isten szolgáit az . 

1" Szentek: tágabb értelemben, a keresztény hivek 
147 Miket tettleg, nemcsak gondolatban követtem eL 
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ilyen gondolat bűnre viszi; mert a gondolat 
is rossz és utáini való egy komoly és már
már bevált lélek számára, ha rossz dolgot 
kívánt; leginkább Hermas számára, aki ön
megtartóztató, rossz vágyaktól óvakodó, és 
egyszerű lelkű, nagy ártatlansággal ékes. 3. 
De nem is ezért haragszik rád az Isten, ha
n~em, hogy javítsd meg házadat, mely gono
szat tett Isten ellen és ellenetek, szűlei el
len. Gyermekeid ·iránt való szeretetedben 
nem intetted jóra házadat és hagytad, hogy 
nagyon rossz útra térjen; ezért haragszik 
rád az Isten; de mindent jóra fordít, ami 
rosszul ment korábban házadban; az ő bű
neik és gonoszságuk miatt jutottál bajba vi
lági ügyeidben. 2. De az Isten nagy irgalma 
megkönyörült rajtad és házadon; újra lábra 
állít és dicsőségében megszilárdít téged. 
Csak ne légy könnyelmű; légy kitartó és 
javítsd meg családodat Mert miként a ko
vács kalapácsütésekkel edzi azt, amit akar, 
a mindennapi jó szó is megtöri a gonoszsá
got. Azért csak intsd a jóra szüntelenül fiai
dat; tudom ugyanis, hogy ha bűnbánatot 
tartanak egész szívükből, nevük a szente
kével kerül be az élet könyvébe. 3. Ezek 
után azt mondotta: Meghallgatod, ha olva
sok? En pedig feleltem: Szívesen, Úrnő! Azt 
mondta erre: Légy figyelmes és halld az úr 
dicséretét. Nagyszerű, csodás dolgokat hal
lottam, miket nem tudtam elmémben meg
tartani; mind rettenetes szavak, miket az 
ember nem bír el. Csak az utolsó szavakat 
jegyeztem meg; ezek hozzánk való, szelíd 
szavak voltak: 4. Ime, az erők Istene, aki 
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láthatatlan és hatalmas erejével, nagy böl
cseségével teremtette a világot és dicső el
határozásával felékesítette teremtményeit; 
erős szavával megszilárdította az eget, a fől
det pedig a vizek fölé alapította; saját böl
cseségével és gondviselésével megalkotta 
szent egyházát, meg is áldotta: ime, ő át
helyezi az eget, a hegyeket és a halmokat, 
a tengereket és minden sikká válik válasz
tottai számára, hogy beváltsa igéretét, mit 
nagy dicsőséggel és boldogsággal tett, ha 
megtartják az Isten rendeléseit, miket nagy 
hittel elfogadtak. 4. Miután befejezte az ol
vasmányt, felkelt karosszékéről; négy ifjú 
jött és elvitték a karosszéket, elmentek 
kelet felé. 2. ö pedig magához hív, melle
met érinti és azt mondja: Tetszett neked az 
olvasmány? Azt mondtam neki: Az utolsó 
rész tetszik, de az eleje nehéz és kemény 
volt. Azt felelte erre: A vége az igazaknak 
szólt, az eleje a pogányoknak és a hiteha
gyottaknak. Míg velem beszélt, két ember 
jelent meg és kezükkel magasba emelték 
őt; elmentek kelet felé, mint a karosszék is. 
Vidáman ment el és távoztában ezt mondta 
nekem: Embereid meg magad, Hermas. 

II. Látomás. 

1. Mikor Cumaeba mentem, mint koráb
ban is, útközben eszembe jutott előbbi láto
másom; megint elragadott a Lélek és ugyan
arra a helyre vitt; mint azelőtt. 2. Amint 
arra a helyre értem, letérdeltem, imádkozni 
kezdtem, magasztalni az Isten nevét, mert 
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arra méltatott, hogy megismertesse velem 
korábbi vétkeimet. Amint imádságomból fel-

. keltem, magam előtt látom az agg asszonyt, 
kit azelőtt is láttam, sétált és egy kis köny
vet olvasott. Es azt mondta nekem: Tudnád 
ezt az Isten választottainak meghirdetni? 
1zt feleltem: Ennyit, úrnő, nem tudok fej
ben tartani; de add ide a kiskönyvet, hadd 
másoljam le. Vedd hát, mondá, és add majd 
vissza nekem. 4. Vettem hát a könyvet és el
vonulva a szántóföld egyik helyére betűröl
betűre lemásoltarn az egészet; a szőveg 
ugyanis nem volt tagolva.148 Miután leír
tam az utolsó betűt is, hirtelen kiragadták a 
könyvet a kezemből, de hogy ki tette, nem 
láttam. 

2. Tizenöt napig böjtöltem, sokat kértem 
az Urat; aztán feltárult előttem az írás ér
telme. Ezt találtam az írásban: 2. Hermas, a 
te ivadékod vétkezett az Isten ellen; káro
molták az Istent, elárulták szűleiket nagy 
gonoszsággal és hallgattak azokra, kik szü
leiket elárulták; de az árulók se értek el 
semmit a maguk javára, hanem bűneiket te
tézték szenvedélyeikkel, körmönfont go
noszságukkal, és így betelt gonoszságuk 
mértéke. 3. Ezeket a szavakat pedig add 
tudtul fiaidnak és feleségednek, aki a jö
vőben úgy él veled, mintha nővéred volna; 
most azonban nem vigyáz nyelvére, mellyel 
sok bajt csinál; de ha meghallja e szavakat, 
vigyáz majd rá és irgalmat fog nyerni. 4. 
Miután pedig velük közölted a szavakat, 

14B A régi könyvekben nem voltak a szavak, mon· 
datok elválasztva. 

Keresztény remeklrók. 1. 13 
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miket az úr bizott rám, hogy neked tudtul 
adassanak, megbocsátást nyernek majd ösz
szes korábban elkövetett bűneik, épp úgy a 
többi szentek eme napig elkövetett bűnei is, 
ha teljes szívvel bűnbánatot tartanak és a 
kételkedést kivetik lelkükből. 5. Mert meg· 
esküdött Isten az ő dicsőségére, hogy nem 
ad nekik üdvösséget, ha e nap elmultával még 
mindig nem hagynak fel a vétkezéssel; mert 
az igazak számára a bűnbánatnak határideje 
van; mert beteltek a bűnbánat napjai a szen
tek számára; a pogányok részére pedig a 
bűnbánat ideje tart az utolsó riapig. 6. 
Mondd tehát az egyház előljáróinak, javít
sák meg útjaikat az igazságban, hogy ré
szesei legyenek az ígéreteknek nagy dicső
ségben. 1. Legyetek hát állhatatosak, kik az 
igazságot cselekszitek, ne legyetek kétlel
kűek, hogy a szent angyalok közt támadja
tok fel. Boldogok vagytok, kik az eljövendő 
nagy megpróbáltatásban helytálltok és nem 
tagadjátok meg életeteket. 8. Mert meges
küdött az úr az ő Fiára, hogy kik megta
gadják az Urat, azokat elveti és életüket el
veszti; azokat, kik a most következő napok
ban tagadják meg őt; kik azonban az előtt 
·tagadták meg, azok iránt nagy irgalma 
miatt kegyelmes lesz. 

3. Te pedig, Hermas, feledd el fiaidnak 
gonoszságát és nővéredet149 ne bocsásd el, 
hogy megtisztulhassanak korábbi vétkeik
ből: mert az igaz tanítás fegyelemre neveli 
őket, ha te nem gondolsz a gonoszságukra. 

149 hitvesedet 
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A bűnökre való visszaemlékezés halált 
okoz. Téged pedig Hermas nagy csapások 
értek házad kihágásai miatt, mert nem vi
selted gondjukat, sőt elhanyagoltad őket és 
saját gonosz üzelmeidbe keveredtél bele. 2. 
De az szolgál mentségedre, hogy az élő Is
tent nem hagytad el, továbbá egyszerűsé
ged és önmegtartóztatásod; ezek mentettek 
meg, ha meg is maradsz bennük; és minden
kit megmentenek, ki hasonlót tesz és ártat
lan egyszerűségben járja életútját. Az ilye
nek legyőznek minden gonoszságot és áll
hatatosak maradnak az örök életre. 3. Bol
dogok, kik az igazságot cselekszik; nem 
vesznek el mindörökké. 4. Mondd meg Ma
ximusnak: Ime, közel a megpróbáltatás; ha 
úgy tetszik neked, megint tagadj. Közel van 
az Or azokhoz, kik megtérnek, mint írva van 
Eldad és Modat könyvében, kik a sivatag
ban szóltak a néphez.150 

4. Mig aludtam, testvérek, egy szépséges 
ifjú a következőket nyilatkoztatta ki ne
kem: Mit gondolsz, kicsoda az az agg asz
szony, akitől a kis könyvet kaptad? Felel
tem: ASzibilla.151 Tévedsz, felelte ő, nem az. 
Hát kicsoda, kérdeztem. Az Egyház - fe·· 
lelte ő. Mondtam neki: Miért oly agg? Mert 
- úgymond - mindennél előbb alkottatott; 
ezért oly öreg; a világot is érte teremtette 

150 Ez a Maximus ismeretlen személy. Eldadról és 
Modadról szó van a Számok könyvében (11, 26, 27). 
Hermas egy róluk szóló apokrif könyvből idéz. 

151 A keresztény irók közül először Hermas ~mlíti 
a Szibillát ily vonatkozásban, hogy az ú. n. szibillai 
könyvek, melyek Kr. e. ismeretesek voltak, a keresz
tényekre utalnak. 

13* 
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Isten. 2. Aztán házamban látomást láttam. 
Megjelent az agg asszony és kérdezte, át
adtam-e már a kis könyvet a presbyterek
nek. Azt mondtam, még nem adtam át. Jól 
tetted, felelte, mert még hozzá kell tennem 
néhány szót. Amikor befejeztem az egészet, 
te fogod az összes választottakkal közölni. 3. 
Irsz hát két kiskönyvet, az egyiket elküldöd 
Kelemennek, a másikat Grapte-nak.152 Kele
men szétküldi a környéki városokba; neki 
ez a feladata. Grapte pedig az özvegyeket és 
az árvákat fogja kioktatni. Te pedig abban 
a városban153 a presbyterekkel fogod ol
vasni, kik az egyház élén állnak.154 

III. Látomás. 

l. Ez a látomás, testvérek, ilyen volt: mi
után sűrűn böjtöltem és kértem az Urat, 
hogy mutassa meg azt a kinyilatkoztatást, 
melyet az agg asszony által nekem meg
igért, azon éjjel megjelent nekem az agg 
asszony és azt mondta: Mivel oly szertele
nül kiváncsi vagy, hogy mindent tudhass, 
gyere a szántóföldre, hol tarbuzát termelsz 
és az ötödik óra táján megjelenek neked és 
megmutatom, amit látnod kell. 3. Megkér-

152 Hermas Kelemen neve alatt nyilván azt a Kele
ment érti, aki a korinthusiakhoz írt levelet :rta; 
Grapte pedig diakonissza. Ez is olyan apokrif-fogás 
Hermas részéről, hogy könyvét régebbinek tüntesse 
fel. 

153 Rómában 
154 A római egyházban ott a püspök, kinek hatalma 

a környéki városokra is kiterjed. Vannak presby
terek; az özvegyek, árvák gondját egy diakonissza 
viseli. 



Hermas Pásztora 197 

deztem: úrnő, a szántóföldnek melyik ré
szén? Ahol akarod, mondá. Szép, magános 
helyet választottam ki. Mielőtt száltam 
volna hozzá, és megmondtam volna a he
lyet, így szólt hozzám: oda megyek, ahová 
akarod. 4. Igy tehát, testvérek, elmentem a 
szántóföldre, számbavettem az órákat és 
arra a helyre értem, melyet megjelöltem 
neki, hogy ott leszek: itt látok ám egy ele
fántcsontból való széket, rajta lenből való 
vánkos és a lenvászon fölött spanyolvászon. 
Mikor ezt ott láttam és senki sem volt jelen, 
megborzadtam; rémület szállt belém, hajam 
az égnek állt; rettegés fogott el, mert egye
dül voltam. Mire magamhoz tértem, az Isten 
dicsőségére gondoltam és felbátorodtam, le
térdelvén megint bűnvallomást tettem Isten 
színe előtt, mint azelőtt. 6. ö pedig hat if
júval (kiket azelőtt is láttam), megérkezett 
és hátam mögé állt és hallotta, hogy imád
kozom és bűnvallomást teszek az Isten 
színe előtt. Hozzám érintve így szólt: Her
mas, hagyd abba már ezt az örökös engesz
telést bűneidért; kérd már a megigazulást 
is, hogy rögtön visszakapj egy részt házad
ból. És felemelt kezével, a székhez vezetett, 
az ifjaknak pedig azt mondotta: Menjetek 
és építsetek. 8. Amikor az ifjak eltávoztak 
és magunkra maradtunk, mondá nekem: Ulj 
ide. Feleltem: Úrnő, engedd, hogy a presbi
terek üljenek le előbb. Mondtam neked, így 
szólt - ülj le. 9. Mikor a jobb oldalra le 
akartam ülni, nem engedte, hanem kezeivel 
intett, hogy a baloldalon foglaljak helyet. 
Mikor ezen gondolkoztam és megszomo-
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rodtam, hogy nem hagyott a jobb oldalon 
ülni, így szólt hozzám: Bánt valami, Her
mas? A jobboldali hely másokat illet~ azo· 
kat, kik elnyerték már Isten tetszését és 
szenvedtek az ö nevéért~ nálad még sok 
hiányzik ahhoz, hogy az ö sorukban foglai
hass helyet, de maradj meg tovább lelked 
egyszerűségében, akkor velük együtt fogsz 
ülni te is és mindazok, akik azt teszik, mint 
ök és azt szenvedik el, mit ök elszenvedtek. 

2. Mit szenvedtek el, kérdeztem. Halld 
hát, mondta: Ostorozást, börtönt, nagy kín
zásokat, keresztet, vadállatokat - az ö neve 
miatt~ ezért az övék a jobboldal a boldog
ságban és mindazé, aki ezért a névért szen
ved~ a többieknek a baloldalon a helyük. 
De mindkét részt, a jobb- és baloldalon ülö
ket ugyanazok az adományok és ígéretek 
illetik; csakhogy ezek a jobboldalon ülnek 
és valami dicsóségben van részük. 2. Te pe
dig szeretnél a jobboldalon ülni velük, dt: 
sok a te vétséged; meg fogsz azonban tisz· 
tulni bűneidtől és mások is, kik nem kétlel
kűek, megtisztulnak minden bűnükból egész 
a mai napig. 

3. Ezeket mondván el akart távozni~ én 
azonban lábaihoz estem és úgy kértem öt az 
Istenre, mutassa meg hát a látomást, mit 
ígért. 4. Ö megint megfogta kezemet, lábra 
állított és balra ültetett a széken; ö maga a 
szék jobb felére ült. Aztán fényes vesszőt 

emelt fel és így szólt: Látsz valami nagy dol
got? Azt lllondtam neki: úrnő, semmit se lá
tök. Aztá.n mortdta: Te, úgye most már látsz 
szemben veled egy nagy tornyot, mely a vi-
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zek fölött épül ragyogó kőkockákból? 5. 
Négyszögüre építette a hat ifjú, kik vele jöt
tek, a tornyot; más nagy tömeg ember hordta 
a követ, ki a mélyből, ki a földből és átadta 
a hat ifjúnak; ők pedig átvették a követ és 
beleépítették. A mélyből vett köveket mind 
azon mód beleillesztették az épületbe; jók 
voltak és összeillettek a többi kövekkel és 
úgy társultak hozzájuk, hogy nem is látszott, 
hol volt a szegélyvonaL A toronyépület úgy 
tűnt fel, mintha egyetlen kőből épült volna. 
7. Hoztak más köveket is a földből; közülük 
néhányat visszavittek, másokat beraktak a 
falba; másokat összetörtek és messze dobtak 
a toronybóL 8. Sok más kő is volt a torony 
körül; ezeket nem használták fel az építés
hez; némelyik érdes volt, némelyik repedé
ses, másik csonkult, aztán volt fehér és ke
rek, ezek nem illettek bele az épületbe. 9. 
Láttam még más, a toronytól messze dobott 
köveket is; ott gördültek az úton, de nem 
maradtak rajta, hanem az útról az úttalan 
helyre fordultak; más kövek tűzbe estek és 
égtek; volt, amelyik a vizek mellé esett, de 
nem tudott befordulni a vízbe, bár oda akar
tak fordulni és jutni. 

3. Mikor mirtdezt megmutatta, el akart tá
vozni. Azt mondtam neki~ De, úrnő, mit ér 
nekem mindezt látni és mégse tudom, mit 
jelentenek ezek a dolgok? Felelte: Kívánesi 
v·agy te ember, szeretnéd megtudni azt, ami 
a toronyra vonatkozik. Bizony, szeretném, 
úrnő, mondám; azért, hogy meghirdessem a 
testvéreknek; hogy megörüljenek és ezeket 
hallva megismerjék az Urat nagy dicsőség-
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ben. 2. ö pedig így szólt: Hallani ugyan so
kan fogják; de lesznek, akik örülnek és lesz
nek, akik sírnak a hallgatók közül; de ezek 
is, ha meghallják és bűnbánatot tartanak, 
majd örömre gerjednek. Halld hát a torony 
példázatát; mindent megfejtek neked. Aztán 
ne alkalmatlankadj tovább a megfejtésért 
Mert az ily rejtvényfejtéseknek megvan a 
határuk; ugyanis önmagukban teljesek. De 
te csak nem hagysz fel az ismeretlen kinyi
latkoztatás után való vágyaddal; szertelenül 
mohó vagy utánuk. 3. Látod a tornyot 
épülni; az én vagyok: az Egyház, ki neked 
most és azelőtt is megjelentem. Amit csak 
kívánsz megtudni a toronyról, kérdezd és 
megfejtem, hogy örömed legyen a szentek
kel. 4. Mondom neki: Úrnőm, ha már arra 
méltattál, hogy mindent megfejts nekem, 
tedd meg. O azonban azt mondta: Ami szá
modra megfejthető, azt megfejtem. De szí
ved legyen az Istennél és ne vond kétségbe, 
amit látni fogsz. 5. Megkérdeztem őt: Miért 
épül a torony a víz fölé, Úrnő? Felelt: Mond
tam már neked korábban is: nagyon kívánesi 
vagy az írásokra és szargalmasan vizsgálod 
őket; kutatásoddal meg is találod az igazsá
got. Hogy miért épül a torony vizek fölé, 
értsd meg: mert életetek a víz mentette és 
menti majd meg.155 A tornyot pedig a min
denható és dicső Név156 igéje építette és az 
úr láthatatlan ereje tartja fenn. 

4. Igy válaszoltam neki: Úrnő, bizony cso-

155 A keresztség vize. 
tiS6 lsten 
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dálatos, nagyszerű ez. De ki az a hat ifjú, 
aki épített, Úrnő? Ezek, úgymond, az Isten 
szent angyalai, kiket elsőknek teremtett, és 
rájuk bízta minden teremtményét, hogy azt 
gyarapítsák, növeljék és rajta uralkodja
nak. Ezért nyer majd befejezést a torony 
építése. 2. Es kik azok, akik a követ hord
ják? Ök is az lsten szent angyalai, mondta 
ö, de az a hat ezeket megelőzi. De majd el
készül a torony és a torony körül mindenki 
ujjongani fog örömében és magasztalják az 
Istent, hogy fölépült a torony. 3. De, úrnő, 
így száltam hozzá, azt is szeretném tudni, 
mi a kövek sorsa és ereje? Felelte: Nem 
azért, mintha te volnál a legméltóbb erre a 
megfejtésre (vannak nálad előbbre valók és 
jobbak, kiknek ezeket a látomásokat meg 
kellett volna fejteni), de mégis az Isten nevé
nek dícséretére neked jutott és jut kinyilat
koztatás a kételkedők miatt, kik szívükben 
kétségbe vonják, igaz-e ez, vagy nem. 
Mondd meg nekik: Minden való, semmi be
lőle nem valótlan; mindez áll, igaz és alapos. 

5. Először halld, mi van azokkal a kövek
kel, melyek az épületbe bekerülnek. A fehér 
és éleikkel összeillő kockakövek jelentik az 
apostolokat, püspököket, tanítókat és diakó
nusokat,157 akik az Isten szentségében jár
tak, viselték a püspöki tisztséget, tisztán és 
szentül tanították és szalgálták az Isten vá-

117 Hermas itt az egyház szolgáit oly módon sorolja 
fel. mintha még az apostolok korában élne. A püs
pökök közé érti a presbitereket is; a tanítókan azokat 
az igehirdetőket érti, akik a Szentlélek ihletésélJ 'll 
voltak igehirdetők, de nem voltak fölszentelt papok. 
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lasztottait; egyesek már elhúnytak, mások 
J;Ilég élnek; mindig egyetértésben voltak egy
más közt, megőrizték a békét és szót fogad
tak egymásnak; ezért van az, hogy érintkező 
lapjaik oly szépen összeillenek az épületben. 
2. Es mit jelentenek azok a kövek, melyeket 
a mélyböl hoznak fel és beraknak az épü
letbe úgy, hogy ezek is összevágnak a már 
beépített kövekkel? Ezek azokat jelentik, 
kik az Úr nevéért szenvedtek. 3. Mondd meg, 
úrnő, mit jelentenek azok a kövek, melye
ket a földről hoznak elő? Azt felelte: Ame
lyek belekerültek az épületbe, de nincsenek 
kicsiszolva, azokat az Úr jónak találta, mert 
az úr igazságán jártak és megtartották tör
vényeit. 4. Es kiknek felelnek meg azok a 
kövek, melyeket előhoznak és beraknak az 
épületbe? Ezek azok, akik a hitben újoncok 
és újonnan lettek hívők. Az angyalok arra 
intik őket, tegyenek jót, mert nem találni 
bennük gonoszságot. 5. Es azok a kövek, 
melyeket nem találtak jónak és elvetettek? 
Ezek azok, akik vétkeztek és bűnbánatot 
akartak tartani; azért a toronytól nem 
messze dobták öket, mert jók lesznek még 
az épületbe, ha bűnbánatot tartanak. Akik 
tehát bűnbánatot fognak tartani, ha már 
megtették, erősek lesznek a hitben, ha ugyan 
addig jutnak bűnbánattartáshoz, míg a to
rony épülőben van. De ha már felépült, 
akkor már nem találnak helyet benne, ha
nem elvetettek maradnak. Csak az lesz az 
előnyük, hogy a torony mentén fekszenek. 

6. Meg akarod úgye, tudni, mit jelentenek 
az összetört és a toronytól messze dol?ott. kö· 
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vek? Ezek a gonoszság fiai; színlelve járul
tak a hithez és gonoszságuk nem hagyta el 
őket; ezért nem üdvözülnek, mert gonosz
ságuk miatt nem alkalmasak az építéshez. 
Ezért törettek össze és kerültek messze a 
toronytól az Isten haragja miatt, mert meg
bántották őt. 2. Láttál más köveket is ott 
feküdni, melyek szintén nem kerültek be az 
épületbe; vannak köztük érdesek: akik meg
ismerték ugyan az igazságot, de nem marad
tak meg benne, nem is tartanak ki a s;zentek 
közösségében; ezért hasznavehetetlenek. 3. 
Amelyeken repedések vannak, kiknek felel
nek meg azok? Azoknak, kik egymás ellen 
rosszat terveznek és nem őrzik meg a békét 
egymás közt; szemtől-szembe nagyon béké
sek, de amikor egyik elhagyja a másikat, 
szívükben megmarad a rosszindulat. Ezt je
lentik a repedések a köveken. A megcson
kított köveken pedig azokat kell érteni, akik 
elfogadták ugyan a hitet és az igazság na
gyobb részét birtokolják, de van bennük 
némi rész gonoszság is; ezért csonkák és 
nem épek. 5. Hát a fehér és kerek, az épü
letbe nem illő kövek kiknek felelnek meg, 
Úrnő? Felelé nekem: Még mindig, ostoba, 
esztelen vagy, mindent kérdezel és semmit 
sem értesz? Azokat értsd rajtuk, akiknek van 
ugyan hitük, de a világ gazdagságával is el 
vannak látva. Ha jön a megpróbáltatás, va
gyonuk és üzleteik miatt megtagadják az 
Urat. 6. Azt feleltem neki: Mikor lesznek 
ezek hát alkalmasak az épületbe? Amikor 
lefaragják vagyo:qukat, melyben gyönyör
ködnek, akkor hasznosak. lesznek. Istennek. 
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Ahogy a kerek kő nem lesz négyszőgletessé, 
hacsak le nem vágják és el nem veszt vala
mit magából, ugyanígy nem lesznek haszno
sak az Úr számára e világ vagyonosai, ha
csak vagyonuk meg nem csappan. 7. A ma
gad sorsából értsd meg: Míg gazdag voltál, 
alkalmatlan is voltál; most pedig hasznos és 
alkalmas vagy az életre. Legyetek haszno
sak az Istennek; téged is azok közül a kövek 
közül fognak elővenni. 

7. Láttál más köveket ís, messze dobták 
őket a toronytól, az útra estek és tovább 
gördültek úttalan helyre: ezeken értsd azo-· 
kat, kik felvették ugyan a hitet, de kétkedé
sük miatt elvesztették az igaz utat; 158 azt 
gondolták, jobb utat fognak találni, téve
lyegnek és úttalanul nyomorognak. 2. Akik 
pedig tűzbe estek és égnek, azokon értsd 
azokat, kik végleg elszakadtak az élő Isten
től és szívükben még nem fogant meg a bűn
bánat szándéka kéjvágyuk és elkövetett go
noszságaik miatt. 3. :f:s tudni szeretnéd, úgye, 

. kiknek felelnek meg azok, melyek a víz men
tére estek és nem tudnakbefordulnia vízbe? 
Ezek azok, akik meghallották már az igét és 
szeretnének megkeresztelkedni az úr nevé
ben; de aztán eszükbe jut, hogy az igazság 
tisztaságat kíván, megbánják megtérési 
szándékukat és megint rossz vágyaik nyo
mába szegődnek. 4. Ezzel befejezte a torony 
példázatának megfejtését. 5. Mivel tovább 
zaklattam, kérdeztem, vajjon mi lesz az el
vetett, a toronyépületbe alkalmatlannak ta
lált kövekkel; lesz-e még számukra bünbá-

158 Kételkedök, eretnekek. 
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nat és lesz-e helyük a toronyban? Lesz szá
mukra bűnbánat, de ebbe a toronyba nem 
kerülnek már be. Más, sokkal kisebb helyre 
kerülnek be, de csak azután, ha kínoztattak 
és betöltötték bűneik napjait. És azért kerül
nek át oda, mert az igaz hitet befogadták. És 
akkor szabadulnak meg kínjaiktól, ha el
hagyják szívüket a gonosz cselekedetek; ha 
pedig nem hagyják el szívüket, - nem üd
vözülnek szívük keménysége miatt.159 

8. Miután abbahagytam a kérdezést, azt 
mondta nekem: Akarsz mást is látni? Mivel 
nagyon szerettem volna látni, a remény na
gyon felvidított 2. Rámmosolygott és azt 
mondta: Látod-e a hét nőt a torony körül? 
Látom, Úrnő, feleltem. A tornyot ők tart
ják az úr parancsa szerint. 3. Halld most az 
ő tevékenységüket. Az elsőnek - erősek a 
kezei - Hit a neve. Altala üdvözülnek az 
Isten választottai. 4. A másik övet hord és 
férfiasan cselekszik: ezt Megtartóztatásnak 
mondják; a Hitnek a leánya ő. Aki a nyo
mába lép, boldog lesz életében, mert tartóz
kodik minden rossz cselekedettől; hiszi 
ugyanis, hogy akik a rossz kívánságoktól 
megtartóztatják magukat, azok az örök élet
nek lesznek örökösei. 5. És kicsodák a töb
biek, Úrnő? Egymásnak a leányai; az egyik
nek Egyszerűség, a másiknak Tudás, a har-

159 Míg a toronypéldázat többi tagjának magyará
zata világosabb, ez az utolsó, az elvetett kövek ké
söbbi bűnbánatáról - nehezen érthetö. Voltak, akik 
a tisztítóhely szenvedéseire magyarázták; ezt azon
ban ennél a hasonlatnál nem lehet biztosra venni. 
Hermas itt összekeveri a földi és égi egyház képeit 
és azt akarja kifejezni, hogy nem lehet a bűnbánat 
lehetőségét senkinél sem kizárni. 
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madiknak Artatlanság, a negyediknek Tisz
taság, az ötödiknek Szeretet a neve. Ha meg
teszed anyjuk cselekedeteit mind, élet lehet a 
sorsod.6.Szeretném, ha megtudnám,mi mind
egyiknek az ereje? Halld hát, mond ő, mi 
mindegyiknek az ereje. Egyiknek ereje a 
másiktól függ, egyik a másik után követke
zik, mert hiszen úgyis születtek, egyik a má
sikbó!. A Hitből születik a Megtartóztatás, a 
Megtartóztatásból az Egyszerűség, az Egy
szerűségből az Ártatlanság, ebből a Tiszta
ság, a Tisztaságból a Tudás, a Tudásból a 
Szeretet. Mindezeknek tiszták, szentek, iste
niek a cselekedetei. Aki nekik szolgál és az 
ő cselekedeteiket megteszi, a toronyban lesz 
lakása együtt az Isten szentjeivel. 9. Aztán 
kérdeztem őt a határidőkről, itt van-e már 
a befejezés? ö azonban nagy hangon kiál
tott: Balga ember, nem látod, hogy még 
épül a torony? Hogy mikor készül el, ami 
most épül, annak megvan a határideje. De 
gyorsan el fog készülni. Többet most ne kér
dezz; ez az emlékeztetés most elég neked és 
a szenteknek és lelketek megújítása. 10. 
Mert nemcsak magadnak szól ez a kinyilat
koztatás, hanem mindenkivel közöld. ll. Há
rom nap mulva (előbb meg kell értened a 
dolgot); adom az első parancsot, Hermas, 
hogy meghirdesd neked mondandó szavai
mat a szentek előtt; ha meghallgatják és 
megteszik, megtisztulnak gonoszságaiktól és 
te is velük. 

9. Hallgassatok engem fiaim; nagy egy
szerűségben, ártatlanságban és tisztaságban 
neveltelek föl titeket Isten irgalmából; ő 
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harmatozott rátok igazságot, hogy megiga
zuljatok és szentek legyetek; tiszták minden 
gonoszságtól és elvetemültségtől; de ti nem 
hagyjátok abba gonoszságtokat 2. Most pe
dig hallgassatok engem, tartsatok békét egy
másközt és látogassátok egymást, fogadjá
tok szeretettel egymást; ne csak magatok 
élvezzétek az Isten teremtményeit féktele
nül, hanem a rászorulóknak is adjatok. Mert 
egyesek a sok evéssei testüket betegitik 
meg, testüket rontják meg, mások teste pedig 
azért romlik, mert nincs elég élelmük; ebbe 
pusztul bele testük. 4. Ez a mértéktelenség 
károtokra van; hisz nektek van bőven és 
mégsem adtok a szegényeknek. 5. Tekintse
tek a közelgő ítéletre. Akik bővelkedtek, ke
ressétek fel a szegényeket, míg a torony 
még el nem készült; mert ha készen lesz, 
hiába akartok jót tenni, nem lesz már módo
tok arra. 6. Legyen gondotok nektek, kik 
tobzódtok gazdaságtokban, hogy a szegé
nyek ne jajgassanak és jajjuk föl ne érjen 
az úr színéig, mert akkor javaitokkal együtt 
ki lesztek rekesztve a torony kapujából. 7. 
Nektek pedig, kik az egyház élén álltok és 
az első helyeket foglaljátok el, azt mondom: 
ne legyetek hasonlókká a méregkeverőkhöz. 
Ezek ugyanis mérgeiket szeleneékben hord
ják, ti pedig rontó mérgeteket szívetekben. 
5. Kemény a szívetek, nem is akarjátok meg
tisztítani és nem igazítjátok elméteket tiszta 
szívvel arra az egyre, hogy irgalmat nyerje
tek a nagy Királytól. 9. Vigyázzatok, fiaim, 
ez a vetélykedés el ne ragadja életeteket. 
10. Hogyan akarjátok ti Isten választottait 
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fölnevelni, ha magatokban sincs fegyelem! 
Feddjétek meg tehát egymást és békén le
gyetek egymással, hogy én az Atya színe 
e1ött vidáman állhassak számot adva mind
nyájatokról a mi Urunknak. 

10. Amint befejezte hozzám szóló szavait, 
hat ifjú jött, azok, akik résztvettek az épí
tésben, elvitték őt a toronyhoz; más négy 
pedig felemelte a széket és elvitte szintén a 
toronyhoz. Ezek tőlem el voltak fordulva, 
azért nem láttam arcukat. 3. Mentében meg
kértem őt, adjon magyarázatot, miért jelent 
meg három alakban előttem. Azt felelte ne
kem: erről, hogy megértsd, mást kell meg
kérdezned. 3. Mert testvéreim, első látomá
somban úgy láttam őt, mint nagyon éleme
dett, agg asszonyt a széken ülve. 4. A másik 
látomásban fiatalos volt az arca, bőre és 
haja öreges, és állva szólt hozzám; de vidá
mabb volt, mint azelőtt. A harmadik láto
másban egész valója fiatal volt és csodás 
szépségű; csak épp a haján látszott az öreg
ség; mindvégig vidám volt és a széken ült. 
6. Nagyon szomorúvá tett a vágy, hogy ezek 
jelentését megtudjam. És láttam éjjeli láto
másban az agg asszonyt, ki ezt mondta ne
kem: Minden kéréshez alázatosság kell, 
tarts hát böjtöt és megkapod Istentől, amit 
kérsz. 7. Böjtöltem tehát egy napig és éjt
szaka megjelent nekem egy ifjú és azt 
mondta nekem: Hogy mersz oly rögtön kérni 
megfejtést, az imádságban? Vigyázz, ez a 
sok kérés ne váljék tested ártalmára. Elég 
neked az eddigi kinyilatkoztatás. 

(Hermas azt feleli, csak az agg asszony 
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képében megjelenő Egyház három alakjáról 
kér felvilágosítást.) 

11. (Meg is kapja a következőkben: Az 
első látomásban az Egyházat azért látta agg
nak, mert a hívek kéjvágya és kétkedése 
miatt szellemük elvénült és elgyengült. Az 
Egyház azért mutatkozott agg asszony képé
ben és azért is ült a széken. A fáradt ember
nek ez a szokása.) 

12. (A másik látomásban azért látta az Egy
házat megfiatalodva, de bőrét és haját öre
gesen, mert a bűnbánatról szóló kinyilatkoz
tatás a hívekbe azt a reményt öntötte, hogy 
mégis elnyerik az örök életet; ezért meg
újultak lelkükben, mintegy megifjodtak, 
megerősödtek a hitben. Ezért mutatta meg 
az Isten a torony építését. 

13. (A harmadik látomásban azért látta az 
Egyházat egészen fiatalnak és szépnek, mert 
a bűnbánat által egészen megújultak a hí
vek; a tökéletes bűnbánat visszaadja a régi 
erőt, épséget. Ezért is ült az Egyház megint 
a széken. Mint ahogy a négy elem alkotja az 
egész világot, úgy áll a szék a maga négy 
lábán. Ez a szilárd megalapozoltságnak a 
jele.) 

IV. Látomás, 

melyet testvéreim húsz nappal az előbbi 

látomás után láttam, a közelgö megpról.Jál
tatás előjeleképen. 2. Mentem szántófölde
men a mezei úton. A közúttól körülbelül tíz 
mérföldre van; ritkán járnak azon a helyen. 
Magánosan menve arra kértem az Urat, 

Keresztény remeklrók. t. 14 
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hogy a szent Egyház által adott kinyilatkoz· 
tatásait és látomásait fejezze be megerősí
tésemre és adjon bűnbánatot szoolgáinak, kik 
vétkeztek; hogy megdicsőíttessék az ö nagy 
és magasztos neve azért, mert engem arra 
méltatott, hogy csodáit velem közölje. 4. 
Mialatt öt magasztaltam és neki hálát ad
tam, mintha százat hangzott volna felém: Ne 
kételkedj, Hermas. Magamban kezdtem töp
rengeni, azt gondolva: Mi kétségem lehetne 
nekem, ki úgy megszilárdultam az Úrban és 
láttam a dicső dolgokat? 5. Előre haladtam 
kissé, testvéreim, és egyszer csak látom, 
hogy a por mintegy az égig száll és akkor 
azt mondtam magamban: Talán barmok jön
nek és ezek verik föl a port? Egy mérföld
nyíre volt ez tölem. 6. Amikor a porfelhő 
mindig nagyobb és nagyobb lett, valami is
tenit gyanítottam benne; pillanatra kisütött 
a nap és ime egy hatalmas vadállatot látok, 
mint egy cethalat és szájából tüzes sáskák 
szálltak elő. Vagy száz láb hosszú volt az 
állat, agyagszínű volt a feje. 7. Sírva falrad
tam és kértem az Urat, szabadítson meg 
tőle. Aztán eszembe jutott az aszó, amit hal
lottam: Ne kételkedj, Hermas. 8. Magamra 
öltöttem, testvéreim az úr hitét és vissza
gondoltam az ö nagy dolgaira, melyekre ki· 
oktatott, bátran mentem a vadállat elé. Oly 
erővel jött a bestia, hogy egy várost elpusz· 
tithatott volna. 9. Közel mentem hozzá, és a 
szörnyű cethal elnyujtózott a földön, csak 
nyelvét tólta ki és mozdulatlan maradt, mig 
elkerültem. 10. A vadállat fején négyféle 
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szín volt: fekete, tűz- és vér-vörös, arany és 
fehér. 

2. Miután elkerültem a bestiát és vagy 
harminc lépést tettem, ime, egy szűz jött 
elém, úgy felékesítve, mintha a nászágyból 
szállt volna fel; fehér a ruhája, fehér a ci
pője; fátyol borította egész a homlokáig és 
fátyola fejkötőjéről hullott alá; fehér volt 
a haja is. 2. Előbbi látomásaimból felismer
tem: ez az Egyház, és örömre gerjedtem. Kö
szönt engem: Udvözöllek, ember; én vissza
köszöntem: Udvözlégy, úrnő. 3. Felelte ne
kem: Semmivel se találkoztál1 Mondom 
neki: De igen, úrnő, •oly nagy bestia jött fe
lém, hogy népeket tudott volna elnyelni; de 
Isten erejével és nagy irgalmával megmene
külhettem tőle. 4. Bizony, megszabadultál, 
mondá, mivel aggságodat az Istenre vetet
ted és szívedet kitártad az úr felé abban a 
hitben, hogy semmi más téged meg nem sza
badíthat, csak az ő nagy és magasztos neve. 
Ezért az úr elküldötte az ő angyalát, mely a 
vadállatok fölé van állítva - Tegri a neve 
nekP60 - és ő becsukta a bestia száját, hogy 
téged le ne nyeljen. Nagy veszedelemből 
szabadultál ki hitedért és mert ily nagy bes
tiát látva mégsem estél kétségbe. 5. Menj 

l60 Szent .János Jelenések könyvében is, meg az 
apokrif apokaliptikus iratokban többször fordul eló 
az, hogy az angyalok a természet egyes részei fölött 
uralkodnak (pl. Jel. 7, l. - a szelek angyalai; 14, 18., 
a tűz fölött hatalmat gyakorló angyal. Henoch apoka
lipszise 20, 5. szerint Mihály az emberek javarésze 
fölé van állítva. - Az állatok angyalának Tegri 
nevét Hermas a zsidó angyaltanból vette. A szó 
izgatót, ősztökélót jelent héberül. 
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hát és mondd el Isten választottjainak az ö 
hatalmas dolgait és mondd nekik, hogy a 
bestia a közelgö megpróbáltatást jelenti; ha 
tehát előkészültök és bűnbánatot tartotok 
teljes szívvel az lsten előtt, ti is megszaba
dulhattrok tőle, csak szívetek legyen tiszta és 
szeplötlen és éltetek további napjain kifo
gástalanul szalgáljatok az úrnak. 6. Kik két
ségeskedtek, legyetek erősek abban a hit
ben, hogy Isten mindent megtehet; elfordít
hatja haragját rólatok és küldhet csapáso
kat rátok, ha kétségeskedtek. Jaj, kik hall-
ják e szót és megvetik; jobb lett volna ne
kik a világra se jönni. 

3. Kérdést intéztem hozzá, mit jelent a 
négy szín, mi a vadállat fején volt. Felelte 
nekem: Már megint az ilyenekre vagy ki
váncsi. Bizony, az vagyok, Úrnő - mon
dám -; fejtsd meg, mi legyen a jelentésük. 
5. Halld hát, felelte. A fekete a világot je
lenti, amelyben éltek; tűz- és vérvörös szín 
azt jelenti, hogy ennek a világnak tűzzel és 
vérrel kell elpusztulnia; az aranyos rész ·--
ti vagytrok; akik kimenekültetek a világból. 
Mint ahogy az aranyat a tűz olvasztja ki és 
teszi hasznossá, úgy választádtok ki ti is, 
kik azok közt (bűnösök) éltek. Kik tehát 
megmaradtok hitben és a tűz próbáját kiáll
játok, megtisztultok. Mint ahogy az arany 
elveszti salakját, ti is vessetek el minden 
szomorúságot, aggságot; megtisztultok majd 
és alkalmasak lesztek a torony építéséhez. 5. 
A fehér rész a jövendő világot jelenti; mely
ben az Isten választottai f•ognak lakni; szep
lőtlenek és tiszták lesznek ök, kiket Isten 
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az örök életre kiválasztott. 6. Azért szünte
lenül hirdesd a szenteknek: Ime, itt a jö
vendő nagy megpróbáltatás előképe. Ha ti 
akarjátok, semmi se lesz belőle. Tartsátok 
eszetekben, ami korábban meg volt írva. 7. 
Ezeket mondván eltávozott, nem is láttam, 
hová ment; zaj támadt ugyanis. Én is hátra
fordultam félelmemben, hátha a bestia utá
nam jön. 

V. Látomás. 

Míg otthon imádkoztam és fekvőhelye

men ültem, egy méltóságos arcú férfi lépett 
be hozzám, pásztoröltözetben v•olt; iehér 
kecskebőr volt a ruhája, vállán tarisznya, 
kezében bot. Köszöntött és én visszaköszön
töttem. 2. Egyszerre csak mellém ült és így 
szólt hozzám: Az angyalok legkiválóbbja 
küldött hozzád, hogy veled legyek életed to
vábbi napjain.161 Azt hittem megkísérté
semre jött és azt kérdeztem tőle: Ki vagy te? 
Én ugyanis ismerem azt, akire rá vagyok 
bízva. - Ezt mondta nekem: Hát nem is
mersz meg? Feleltem: Nem. Én vagyok-úgy
mond - az a pásztor, akire rá vagy bízva. 
4. Beszéde közben megváltozott az ö alakja, 
és fölismertem, hogy ő az, akire rá voltam 
bízva, és mindjárt megzavarrodtam, félelem 
fogott el és egészen megszomorodtam, hogy 

161 Az angyalok legkiválóbbja: Krisztus, az Isten 
Fia (és nem Mihály főangyal, mint Zahn gondolja). 
0 küldi az angyalt, akit Hermas nem ismer fel, bár 
már a II. Lát. 4, 1; III. Lát. 10, 7. során látta és be· 
szélt vele. 
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ilyen rosszul és ostobán feleltem neki. 5. O 
azonban így szólt hozzám: Ne szégyenkezz, 
inkább légy erős azokra a parancsokra, mi
ket hozzád intézek. Azért küldtek engem 
ugyanis, hogy amit előbb már láttál, újra 
megmutassam neked; azokat a részeket, me
lyek számotokra hasznosak. 1rd le mindenek
előtt parancsaimat és hasonlataimat, a töb
bit úgy írd, ahogy elédtárom; azért hagyom 
meg - úgymond -, hogy elsőnek írd le 
a parancsokat és a hasonlatokat, hogy mind
járt el is olvasd és elmédben megtarthasd. 
6. Leírtam tehát a parancsokat és hasonla
tokat, amiként meghagyta nekem. 7. Ha eze
ket meghallgatjátok, megtartjátok, ezek sze
rint haladtok és tiszta lélekkel gyakoroljá
tok ezeket, megadja nektek az úr, amit 
megígért; ha pedig mindezt hallva mégsem 
tartotok bűnbánatot, hanem még tetézitek 
bűneiteket, épp az ellenkezőjét kapjátok 
meg az úrtól. Ezt hagyta megírnom a Pász
tor, a bűnbánat követe. 

I. Parancs. 

Mindenekelőtt ez legyen hited: egy az 
Isten, aki mindent teremtett és véghezvitt és 
mindent, hogy legyen, a semmiből hozott 
létre; ő mindent felfog, maga azonban egye
dül felfoghatatlan. 2. Higygyél tehát benne, 
és tiszteld őt félelemmel; őt félve tartóztasd 
meg magadat a rossztól. Ezt tartsd meg és 
akkor elvetsz magadtól minden gonoszsá
got, magadra öltöd az igazság erejét. Az úr~ 
nak élsz, ha megtarttOd ezt a parancsot. 
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II. Parancs. 

Azt mondá nekem: őrizd meg az egyszerű
séget, légy ártatlan és olyan leszel, mint a 
kisdedek, kik nem ismerik a gonoszságot, 
mely az emberek életét tönkreteszi. 2. Elő
ször is senkiről se szólj rosszat, ne is hall
gass megszóló beszédet szívesen; ha megten
néd, a meghallgatással részese leszel a meg
szóló vétkének, ha elhiszed a hallott meg
szólást. Ha elhitted, lesz valami a szívedben 
testvéred ellen. lgy leszel részes a megszóló 
vétkében. 3. A becsületrágás olyan, mint a 
nyughatatlan ördög; sohasem marad békén, 
hanem mindig viszályt kever. Tartózkodj 
tőle és békéd lesz mindenkivel. 5. Olts ma
gadra komolyságot, ebben nincs rosszaka
ratú sértés, hanem minden egyenes lesz és 
jókedvű. Tégy jót és munkád istenadta gyü
mölcséből minden rászorulónak juttass; ne 
válogass, kinek adj és kinek ne adj. Adj min
denkinek; mert az Isten a maga adományai
ból mindenkinek akar juttatni. 5. Akik 
pedig kapnak, az Istennek adnak majd szá
mot, miért kaptak, és mi célra; mert akik 
bármi szükségtől kényszerítve fogadtak el 
valamit, azokat nem éri ítélet; akik pedig 
csalárdul kaptak, azok lakolni fognak. 6. Aki 
adakozik, büntelenül tesz; ahogy ugyanis 
az úrtól vette a kötelességet, egyszerűen azt 
teljesítette, amikor nem válogatott abban, 
kinek adjon és kinek ne adjon. Az ilyen 
egyszerűen teljesített kötelességteljesítés 
dicső az Isten előtt. Aki ily egyszerüséggel 
szolgál, az úrnak. él. 7 .. Tartsd meg hát ezt 
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a parancsot, amint mondtam neked, hogy a 
te bűnbánatod és házadé egyszerűségben ta
Jáltasson, szíved pedig tisztán és ártatlanul. 

III. Parancs. 

Ismét mondá nekem: Szeresd az igazsá
got és csak igaz szó hagyja el ajkadat, hogy 
az Úr által a testbe helyezett lelked igaznak 
találtassan az emberek előtt és így a ben
ned lakozó úr megdicsőíttessék; mert az úr 
minden szavában igazmondó és nála nincs 
semmi hazugság. 2. Akik hazudnak, az Urat 
tagadják meg, megcsalják az Urat, nem adva 
vissza neki a kölcsönt, mit tőle kaptak. Hisz 
nem hazug lelket kaptunk tőle. Ha ezt ha
zuggá teszik, beszennyezik az úr parancsát 
és csalókká válnak. 3. Amint ezt hallottam, 
nagy sírásra fakadtam. Amint engem sírni 
látott, azt kérdi: Mit sírsz? Miért, kérdi. Mert 
- így feleltem - sohse szóltam életemben 
igaz szót, hanem mindig ravaszul viselked
tem mindenkivel szemben és igaznak állítot
tam minden ember előtt hazugságomat; nem 
is mondott nekem soha senki ellen, hanem 
hittek szavaimnak. Hogy maradhatnék élet
ben (az örök élet számára), ha ilyeneket tet
tem? 4. Igazad van- úgymond- és helyes 
az érzésed; mint Isten sZJolgájának az igaz
ság útján kellett volna járnod, nem rossz lel
kiismeretet őrizni együtt az igazság lelkével 
és nem megszomorítani az igaz és szent lel
ket.- Sohsem hallottam-mondám-ily 
pontosan ezeket a szavakat. - 5. Most te
hát meghallottad, mondá; tartsd meg azt jól, 
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hogy még azok a hazugságr0k is, miket üz
leteid közben mondtál, ha ezek igaznak ta
láltatnak, hitelt érdemlőkké váljanak; mert 
még azok is hitelt érdemelhetnek. Ha ezt 
megtartod és mostantól kezdve csak igazat 
szólsz, elnyerheted az életet. Aki pedig ezt. 
meghallgatja és a legnagyobb rossztól, a ha
zugságtól tartózkodik, az Istennek él. 

IV. Parancs. 

Megparancsolom neked, úgymond, hogy 
őrizd magad tisztán, szívedbe ne lopódzon 
idegen asszr0nyra való gondolás, vagy bár
minő paráznaságnak és hasonló bűnöknek 
gondolata. Mert ilyet cselekedve nagy bűnt 
követsz el. Ha azonban saját feleségedre gon
dolsz, ezzel nem követsz el vétket. 2. Ha 
ilyen vágy már behatolt szívedbe, vétkezel, 
és ha más hasonló rossz, bűnt követsz el; 
mert ez a kívánság Isten szaigája számára 
nagy bűn; ha pedig valaki cselekszi ezt a 
rosszat, halált arat magának. 3. Vigyázz te
hát, óvakodj ettől a kívánságtól; ahol a tisz
taság lak-ozik, ott az igaz ember szívébe ilyen 
vágy nem fészkelhet be. 4. Mondom neki: 
Uram, engedd, hogy valamit kérdezzek tő
led! Szólj hát, mondta ő. Uram, ha valaki
nek az Úrban hívő felesége van és őt házas
ságtörésen éri, vétkezik-e az ilyen ember. ha 
tovább is együtt él vele? 5. Amíg nem tudja 
- felelte ő - nem vétkezik; de ha a férj 
megtudta az asszony vétkét és az asszony 
nem tartott bűnbánatot, hanem. tovább is 
megszegi a házassági húséget és férje mégis 
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együtt él vele, akkor részes lesz bűnében és 
házasságtörésében társa.162 6. Mit tegyen hát, 
Uram, a férj, ha felesége megmarad parázna
ságában? Bocsássa el, mondá ö, a férj pedig 
maradjon magában; mert ha felesége elbo
csátása után más asszonyt vesz, maga is 
házasságtörést követ el. 7. Tovább kérdez
tem: Ha pedig, Uram, az elbocsátott assz·ony 
megtér és vissza akar térni urához, nem kell 
öt visszafogadni? 8. De igen, felelte ö; férje 
vétkezik, sőt nagy bűnössé válik, ha nem 
fogadja vissza; mert vissza kell fogadni azt, 
aki vétkezett és bűnbánatot tartott, de nem 
sokszor; mert egy a bűnbánat az Isten szol
gái számára.163 A bűnbánat miatt a férj nem 
vehet más asszonyt. Ez az ügy a férjre és a 
feleségre tartozik. 9 Nem csak az a házas
ságtörés, ha valaki saját testét szennyezi be, 
hanem bárki olyanokat tesz, amit a pogá
nyok, az is házasságtörő. Ha tehát valaki 
megátalkodik ilyen tedekben és bűnbánatot 
nem tart, kerüld öt és ne élj vele együtt; 
mert ha nem kerülöd, te is részese lész bű
nének. 10. Azért áll az a parancs rábok, hogy 

182 Az "idegen bűnnek" egyik módja; a férj nem 
javítja meg felesége hűtlenségét, minthogy segíti ót 
bűnében. 

188 A Pásztornak ezt a kijelentését az egész könyv 
szellemével kell összhangba hozni. A torony ép!tésé
nek befejezése, az Egyház küldetésének vége, az 
utolsó nap közeledik. Az Isten szolgái siessenek a 
bűnbánattal, mert kérdés, lesz-e még késöbb is mód
juk rá. Ez az elv, (hogy egyszer adatik csak mód 
a bűnbánatra), sokáig érvényes volt az ú. n. nyilvá
nos, kánoni vezeklésben. Ez először Harmasnál ~~inik 
eló, a szentfrási könyvekben és az apostoli atyák 
korábbi irataiban ilyen megszorftás nincs a búnbánat 
számára. 
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magatokban maradjatok, akár a férj, akár az 
asszony; mert így lehet, hogy az illető bűn
bánatot tart. 11. En pedig, mikor ezt rende
lem- úgymond-, nem akarok arra alkal
mat adni, hogy a vétkes bűnét folytassa, ha
nem azt akarom, hogy többé ne vétkezzék 
az, aki bűnt követett el. Ami pedig elköve
tett bűnét illeti, - van aki meggyógyíthatja; 
az ő hatalma mindenható. 

2. Továbbá kérdeztem őt: Mivel, Uram, 
arra méltattál, hogy mindig velem maradj, 
engedj még néhány szót szólnom, mert sem,, 
mit se értek és szívemre kérget vontak ko
rábbi tetteim; adj nekem okosságot, mert 
igen ostoba vagyok és semmit sem tudok. 
2. Azt felelte nekem: En a bűnbánat fölé va
gyok állítva és minden bűnbánónak okossá
got adok. Vagy nem gondolod, hogy ha va
laki bűnbánatot tart, máris okosság részé
ről? Nagy okosság ugyanis - úgymond -
bűnbánatot tartani. Mert, aki vétkezett, meg
érti, hogy rosszat cselekedett az Isten előtt. 
Visszagondol tettére, megbánja és már 
többé nem cselekszik rosszat, hanem minden 
módon jót tesz, megalázza, gyötri lelkét, 
mert vétkezett. Látod tehát, hogy nagy okos
ság van a bűnbánatban. 3. Ezért kérdek min
dent oly szorgosan tőled, Uram; először, 

mert bűnös vagyok és meg szeretném tudni, 
mily cselekedetek által nyerem el az életet; 
sok ugyanis és sokféle az én vétkem. 4. 
Eleted lesz, ha megtartod parancsaimat és 
szerintük cselekszel; mindaz, aki meghallja 
és megtartja ezeket a parancsokat, az Isten
nek él. 
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3. Hadd folytatom tovább kérdéseimet, 
Uram! Beszélj hát, mondá. Uram, azt hallot
tam- így száltam - néhány tanítótól, hogy 
nincs más bűnbánat, csak egy, amikor le
szálltunk a vízbe,164 és elnyertük előbbi vét
keink bocsánatát. 2. Felelte nekem: Jól hal
lottad, így is áll a dolog; mert annak, aki 
elnyerte bűnei bocsánatát, meg kellett volná 
maradnia a tisztaságban, nem pedig tovább 
vétkeznie. 3. Mivel azonban mindent oly 
szorgosan kikérdezel, ezt is megmondom ne
ked, úgy hogy ne adjak alkalmat azoknak, 
akik ezután térnek a hitre, vagy most lettek 
hivőkké. Mert akik most lettek hivőkké, 

vagy ezután lesznek, azok számára később 
már nincs bűnbánat, de elnyerik korábbi 
vétkeik bocsánatát. 4. Akik eme napok előtt 
hivattak meg a hitre, azok számára enge
dett az úr bűnbánatot Az Isten ugyanis is
meri a szíveket és mindent előre látott; is
meri az ember gyarló voltát, tudja az ördög 
csalárdságát is; tudja, hogy az Isten szolgáit 
tőrbe fogja csalni és gonoszul bánik velük; 
5. mivel pedig az úr nagyon irgalmas, meg
könyörült teremtményén és ezt a bűnbána
tot rendelte; nekem pedig hatalmat adott 
erre a penitenciára. 6. Én pedig azt mondom 
neked, így szólt - Ez után a nagy és szent 
hívás után, ha valaki az ördög kísértésétől 
megtántorodva vétkezik, egy bűnbánat van 
számára; ha azonban megint vétkezik és 
búnbánatot tart, hasztalan az annak az em-

16·1 a keresztségben 
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bernek számára; nehezen él ugyanis.165 7. 
Azt mondtam neki: Visszatért a bizalmam, 
hogy mindezt oly pontosan megtudtam; most 
már tudom hogy üdvözölhetek, ha ezután 
nem vétkezem. Udvözülsz, mondá- mind
azok is, akik ugyanígy cselekszenek. 

4. Tovább folytattam a kérdezést: Uram, 
ha már egyszer megengedted, még, a követ
kezőre is adj felvilágosítást. Szólj, hát, 
mondá. Ha meghal, akár az asszony, akár 
a férje, és az életbenmaradt házastárs újra 
házasságot köt, vétkezik-e? Nem vétkezik, 
felelte ő; ha azonban magában marad, na
gyobb lesz a becsülete és dicsősége az úr 
előtt; de ha házasságot köt, azzal se vétke
zik. 3. Örizd meg tehát a tisztaságat és sze
mérmességet és Istennek fogsz élni. Tartsd 
meg ettől a naptól kezdve, hogy gondjaimra 
vagy bízva, amit neked mondtam, vagy mon
dani fogok, akkor veled maradok. 4. Előbbi 
vétkeid megbocsátást nyernek, ha paran
csaimat megtartod. É:s mindenki bocsánatot 
nyer, ha ezeket a parancsaimat megtartja és 
a tisztaság ezen útján megmarad. 

V. Parancs. 

Légy nagylelkű és okos, akkor győzel

meskedsz minden rossz dolog .fölött és igaz
ságot fogsz cselekedni. Mert ha nagylelkű 

165 A Pásztor mindezzel azt akarja kifejezni, hogy 
az a bűnbánat, amit ö hirdet, egy alkalomra ~zól 
azoknak, akik már meg vannak keresztelkedve. Akik 
késöbb keresztelkednek meg, vagy akik ez uVm a 
bűnbánat után vétkeznek, ne reméljenek más bűn
bocsánatot. 
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lész, a benned lakó Lélek tiszta marad, a 
másik, a rossz lélek nem borít rá árnyat; 
mintha tág lakásban élne, úgy ujjong majd 
és együtt örvend azzal az edénnyel, mely
ben lakozik, vidáman szolgál az Istennek, 
hisz boldognak érzi magát belülről. 3. Ha 
pedig valami harag támad fel benned, mind
járt szűk lesz a helye, a Szentléleknek, mert 
érzékeny; hisz nincs számára tiszta hely, 
azért azon van, hogy eltávozzék; mert ha fojto
gatja a rossz lélek, nem szolgálhat már úgy 
az Istennek, ahogy szeretne, mikor az in
dulatosság sértegeti. A béketűrésben ugyanis 
az Isten lakozik, az indulatosságban pedig 
az ördög. 4. Ha tehát mindkét szellem ugyan
egy helyen lakozik, veszélyes és kínos an
nak az embernek a számára, akiben együtt 
vannak. 5. Mert ha egy kevés ürmöt veszel 
és a mézes korsóba öntöd, ugye, elvész az 
édessége és a kevés üröm megrontja az 
egész méznek édességét; már nem is lesz 
többé kedves a házigazdának, mert keserű 
lett és kárba veszett. Ha pedig nem teszel 
ürmöt a mézbe, édes marad és jó lesz a gaz
dának. 6. Látod tehát, hogy a béketűrés éde
sebb a méznél és hasznos az úr előtt; az 
ilyen lélekben lakozik az úr. Az indulatos
ság pedig keserű és káros. Ha most a kettőt 
összeereszted, megromlik a béketűrés; az 
ilyennek az imádsága sem lesz hasznos az 
Isten előtt. 

(1, 1. Hermas kérdést intéz az indulatos
ság működésmódjáról. 2. a Pásztor el
mondja, hogyan rontja meg az indulatosság, 
a harag az Isten szolgáit, hogyan téríti le az 
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igazság útjáról. Házi perpatvart okoz semmi
ségek miatt a házastársak közt; elkeseríti, 
felingerli, megdühösíti őket. Erre elhagyja a 
jó lélek az embert, a rossz szellemek pedig 
állhatatlanná, elvakulttá teszik a haragot.) 

VI. Parancs. 

(A hatodik parancsban a Pásztor a JO es 
rossz útról beszél; az emberben szerinte két 
angyal van, az igazság és a gonoszság an
gyala. Az igazság angyala gyengéd, szemér
mes, szelíd és békés. A gonoszság angyala 
haragos, keserű, esztelen, cselekedetei rosz
szak és megrontják az Isten szolgáit. Ez 
arra ösztökéli az embert, hogy sokféle do
logba keveredjék, élvezetekre, mértékteien 
evésre, ivásra, részegeskedésre, asszonyok 
megkívánására, fösvénységre, kevélységre 
csábítja. Erről lehet felismerni.) A Pásztor 
azt parancsolja: "Higygyél az igazság angya
lának, a gonosz angyaltól pedig távozz, mert 
tanítása minden cselekedetre vonatkozólag 
rossz".166 

VII. Parancs. 

Féld az Urat, úgymond a Pásztor- tartsd 
meg parancsait; ha megtartod parancsait, 
hatalmas lész minden tettedben és hasonlít-

166 A Pásztornak ezt a tanítását az emberben la
kozó két angyalról elfogadták Origenes, Cassianus, 
Nisszai Szt. Gergely. A Pásztor tanítását átvitt 
értelemben kell értenünk; a bűnre való hajlandóság 
bennünk van, ez ad a gonosz léleknek utat szívünk
höz; viszont a kegyelem a jóra való hajlandóSAi 
által győzi le bennünk a rosszat. 
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hatatlan lesz minden cselekedeted, mert ha 
féled az Urat, mindent jól fogsz tenni; az 
lsten félelme legyen benned és üdvözülsz. 
2. Az ördögtől viszont ne félj; ha ugyanis 
Istentől vagy, győzelmeskedsz az ördögön, 
mert nincs neki hatalma. Akinek nincs ha
talma, attól nem is kell félni; akinek pedig 
dicső a hatalma, azt megilleti a félelem. A ha
talmasoknak kijár a tisztelet; akiknek nincs 
hatalmuk, azokat megvetik. 5. Félj azonban 
az ördög cselekedeteitől, mert azok rosszak. 

(A következőkben az Isten és az ördög fé
lelmét állítja szembe; az Isten félelméhez 
kell, hogy a jó cselekedetek társuljanak, ez
által jut az ember az lsten szerint való 
életre.) 

VIII. Parancs. 

Mondtam neked, úgymond a Pásztor, két
télék az Isten teremtményei és kétféle a meg
tartóztatás is. Van amitől tartózkodnunk 
kell, van amitől nem. 

(Hermas kérdésére, mitől kell tartózkodni, 
mitől nem, a Pásztor azt mondja, a rossztól 
kell tartózkodni, de a jótól nem; azt meg 
kell tenni. Mikor Hermas tovább kérdezi, 
melyek a rossz cselekedetek, a Pásztor így 
szól:) 

1. 3. A házasságtörés, a paráznaság, a 
rossz ital, a rossz élvezetek, a sűrű tobzódás, 
a gazdagság fitogtatása, dicsekvés, hencegés, 
gőg, hazugság, megszólás, álszenteskedés, a 
sértések emlékezetben tartása, mindenféle 
káromlás. 4. Ezek mindennél rosszabbak az 
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ember életében. Ezektől kell az Isten szal
gájának tartózkodni. Mert aki nem kerüli 
őket, nem élhet az Istennek. De halld azo
kat is, melyek ezek;et követik. 5. Vajjon, 
Uram, más gonosz cselekedetek is vannak 
még'? - kérdém én. - Bizony, sok is van 
még, mondá ő, amiktől az Isten szalgájának 
óvakodni kell: a lopás, csalás, rablás, hamis 
tanuság, fösvénység, gonosz vágy, megté
vesztés, hivalkodás, felfuvalkodottság és 
amik ehhez hasonlók. 6. Nemde, ezeket 
rossznak tartod, Isten szolgái számára na
gyon rossznak'? Mindezeket kerülje hát, aki 
lstennek szolgál. Tartózkodj hát tőlük, hogy 
Istennek élj és te is azok sorába kerülj, akik 
ezeket elhagyják. 7. Hogy mit nem kell ke
rülnöd, hanem inkább megtenned, azt is 
halljad. A jót ne kerüld, hanem tedd meg. 
8. Kértem őt: Mutasd meg, Uram, a jó cse
lekedetek erejét, hogy azokat tegyem, sze
rintük szalgáljak és úgy nyerjem el üdvös
ségemet. Halld hát, mondá, a jóknak csele
kedeteit, miket neked is tenned kell, nem 
pedig elkerülnöd. Mindenekelőtt ilyen a hit, 
az Úr félelme, a szeretet, egyetértés, az igaz
ságosság szavai, az igazság, türelem; ezek
nél mi sem jobb az ember életében. Aki eze
ket teszi és nem mellőzi, boldog lesz életé
ben. 10. Azokat is halld, mik belőlük követ
keznek: szolgálni az öregeknek, megláto
gatni az árvákat és a szegényeket, az Isten 
szolgáit, szükségükben megsegíteni, vendég
szeretőnek lenni (mert a vendégfogadásban 
néha jótékonyságot gyakorlunk), senkivel 
sem lenni haragban, nyugodtan élni, minden-

lüresztény remekírók. l 
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kit fölülmuini alázatosságban, az öregebbe
ket tisztelni, gyakorolni az igazságosságot, 
megőrizni a testvéri szeretetet, elviselni a 
gyalázást, békén tűrni, nem gondolni a bán
tásokra, a szomorkodókat vigasztalni, a hit
től elbotlottakat nem elűzni, hanem vissza
téríteni és jóra fordítani, a hibázókat megin
teni, az adósokat és a rászorulókat nem zak
latni és más hasonlók. 11. Ügye, te is jónak 
tartod ezeket? Mi volna, mondám, jobb 
ezeknél? Gyakorold hát ezeket, mondá, ne 
mulaszd el őket és az Istennek fogsz élni. 12. 
Tartsd meg hát ezt a parancsot; ha jót tész 
és nem hagyod el a jótevést, az Istennek 
élsz; mások is az Istennek élnek, akik ugyan
így cselekszenek ... t67 

IX. Parancs. 

Azt mondja nekem (a Pásztor): Vesd el 
magadtól a kétséget, és egyáltalán ne ha
hozzál bármit kérni az úrtól; ne mondd ma
gadban: hogyan kérhetnék és kaphatnék én 
valamit az úrtól, mikor vétkeztem ellene? 
2. Ne gondolj ilyesmit, hanem, teljes szív
ből térj meg az Úrhoz, kérd őt kételkedés 
nélkül és megismered az ő nagy irgalmát; 
nem hagy ő téged cserben, hanem betőlti 
szíved kívánságát. 3. Nem olyan az Isten, 
mint az emberek, kik a bántásokat nem fe-

167 Az ebben a fejezetben felsorolt jó és rossz cse
lekedetek egybevágnak a Didache és a Barnabás le
vél tanításával a jó és rossz útról. Még Szent Bene
dek regulájára is hatott az ókeresztény lelkiségnek ez 
az útmutatója. 
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lejtik; ő nem gondol vissza sértésekre, ha
nem megkönyörül az ő teremtményén. 4. 
Tisztítsd meg hát szívedet e világ hiúságai
tól és a most felsorolt vétkedtől, kérd az 
Urat és mindent megnyersz, semmiben sem 
lesz hiányod, amiért imádkozol, ha kétkedés 
nélkül kéred az úrtól. 5. Ha pedig kétel
kedsz szívedben, semmit se érsz el, mire 
szíved vágyakozik. Mert kik az Istenben ké
telkednek, azoknak kettős a lelkük és sem
mit se tudnak kiesdeni abból, amit kérnek. 
Akik azonban tökéletes hitűek, azok bármit 
kérnek, meg is kapják az úrtól, mivel aggsá
goskodás nélkül kérik, nem kételkedve. Á 
kételkedő ember, hacsak bűnbánatot nem 
tart, nehezen üdvözül. 7. Tisztítsd meg hát 
szívedet a kétségtől, öltsd magadra a hitet, 
- erős ez, - és hidd el Istennek, hogy min
den kívánságodat, amit 'eléje terjesztesz, 
meg is nyered nála. Ha pedig néha késedel
met szenved imádságos kérésed teljesülése, 
ezért ne ess kétségbe, hogy nem teljesült 
lelked vágya; bizonyára valami kísértés, 
vagy bűn miatt; mire nem gondolsz, késik 
imádságod teljesülése. 8. Azért ne lankadj 
imádságodban, végre is meghallgatásra ta
lálsz; ha pedig abbahagyod az imádságot 
kételkedve, akkor magadra vess és nem 
arra, aki megadja, amit állhatatosan kérsz. 
9. Vedd szemügyre ezt a kétséget, káros 
ugyanis, meg balga is; sokakat gyökerestől 
eltávolít a hittől, még ha nagyon erősek 

voltak is a hitben. Ez a kétség ugyanis az 
ördög fajzata és igen meggyötri az Isten 
szolgáit. 10. Vesd meg hát a kételkedést, 

15* 
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győzd le minden ügyedben, hatalmas és 
erős légy a hitben. A hit mindent ígér és 
mindent teljesít; a kételkedés azonban, mely 
önmagában sem bízik, mindent tönkretesz, 
amit cselekszik. 11. Láthatod tehát, hogy 
a hit felülről jön az Istentől és nagy az 
ereje; a kételkedést földies szellem adja, az 
ördög sugallja; nincs is hatalma. 12. Szal· 
gálj hát a hitnek, melynek van ereje; ke
rüld a kétséget, mely erőtlen; és Istennek 
élsz, mint mindenki, aki ugyanígy gondol· 
kozik. 

X. Parancs. 

1. Távoztasd magadtól a szomorúságot; ez 
a kétségnek és haragnak a testvére. 2. Kér
deztem: Uram, mondd, hogyan testvére 
ezeknek? Mert én úgy látom, más a szomo
rúság, mint a kétség és a harag. - Oktalan 
vagy, ember. Hát nem érted, hogy a szo
morúság rosszabb minden rossz szellemnél 
és nagyon terhes az Isten szolgái számára; 
minden rossz szellemnél jobban tönkreteszi 
a lelket, kioltja a Szentlelket, és újra meg
menti? 3. Uram, feleltem, én ostoba vagyok 
és nem értem ezt a képes beszédet. Nem 
értem, hogyan oltaná ki a lelket és újra 
megmentené. 4. Halljad hát: akik sohse ha
toltak be az igazságba, sohsem kutatták az 
istenséget, csak egyszerűen hivők lettek, de 
saját üzleteikbe, vagyonukba, pogányok ba
rátságába és e világ több más dolgába bo
nyolódtak bele- mindazok, akik ilyenekbe 
vannak keveredve- nem értik az isteni jel
képeket; ügyes-bajos dolgaik által elhomá-
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ly•osultak, megromlottak és haszontalanokká 
lettek. 5. Ha elhanyagolják a jó szőlőt, azt 
is bojtorján és gaz veri föl, ugyanígy téved
nek el jó belátásuktól az emberek is, kik 
hivők lettek ugyan, de mondott sokféle 
ügyes-bajos dolog rabjai lesznek; ezek 'lem
mit sem értenek meg az istenségről; mert ha 
hallanak is róla, eszük dolgukon van és 
azért mást semmit sem értenek. 6. De akik
ben megvan az istenfélelem és akik az isten
ség, igazság mélyére hatolnak, és szívük az 
Istenhez fordul, az ilyenek bármit hallanak, 
hamarabb felfogják és megértik azt, mert az 
Isten félelme van bennük. Ahol az Isten la
kozik, ott nagy megértés is van. Légy az 
Istené és mindent megértesz és felfogsz. 

2. Most hát vedd tudtul, hogyan oltja ki 
a szomorúság a Szentlelket és hogyan menti 
meg megint. Mikor a kétségeskedő nekifog 
valaminek, de kétsége miatt a dolog balul 
végződik, akkor az a szomorúság szállást 
vesz nála, megszomorítja a Szentlelket és 
kioltja azt. 3. Aztán ha megint indulatba jön 
valaki bizonyos dolog miatt és lelke na
gyon elkeseredik, akkor megiRt a szomorú
ság vesz szállást a haragvó ember szívében 

·és szomorúsg fogja el dolga miatt, amit tett 
és bánja, hogy rosszul tett. 4. Ime, úgy lát
szik, ez a szomorúság üdvös, mert bánatra 
ösztönzi azt, aki rosszat tett. Megszomorítja 
tehát a lelket mind a kettő: a kételkedés, 
mert nem sikerül a dolog; az indulat is meg
szomorHja a lelket, mert rosszat tett. A ké
telkedés is, a harag is, megszomorítják a 
Szentlelket. 5. Távoztasd hát magadtól a 
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szomorúságot és meg ne bántsd a benned 
lakó Szentlelket, hogy ellened ne forduljon 
az úr előtt és el ne hagyjon téged. 6. Az 
Istennek eme testbe adott Lelke ugyanis nem 
bírja sem a szomorúságot, sem az aggságos
kodást. 

3. Oltsd hát magadra a vidámságot, mely 
Istennek mindig kedves és jó és légy boldog 
benne. A vidám ember ugyanis jót tesz, jót 
gondol és megveti a szomorúságot. 2. A szo
morú ember azonban mindig rosszul cselek
szik; először azért, mert megsz.omorítja a 
Szentlelket, kit vidámként nyert az ember: 
másodszor aztán rosszat tesz azzal, hogy 
nem imádkozik és nem magasztalja az Urat. 
A szomorú ember imádságában sohsincs 
lendület, hogy felszálljon az Isten oltárához. 
3. Kérdeztem, miért nem száll a szomorú em
ber imádsága Isten oltárához? Mert - úgy
inond - a szomorúság rajta ül a szívén; szo
morúsággal kevert imádság nem hagyja tisz
tán felszállni az oltárhoz. Mert ha ecetet és 
bort keversz össze, nincs meg már benne a 
bor édessége, ugyanígy, ha a szomorúság 
összevegyül a Szentlélekkel, már nem jó az 
imádsága. 4. Tisztítsd meg hát magadat ettől 
a szomorúságtól, és az Istennek élsz, mint 
mindazok is, kik elűzik a szomorúságot és 
vidárnságba öltözködnek. 

XI. Parancs. 

Széken ülő embereket mutatott nekem és 
egy másik, katedrán ülő embert. Látod a 
széken ülőket - kérdi tőle. - Látom, 
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Uram, feleltem. Ezek - úgymond - hivők; 

az meg, aki a katedrán ül, hamis próféta, 
aki megrontja az Isten szaigáinak értelmét; 
de csak a kétkedők értelmét rontja meg, 
nem az igazi hivőkét 2. Ezek a kételkedök 
úgy mennek hozzá, mintha jövendőmondó 
v•olna; megkérdezik, mi fog velük történni. 
Az álpróféta, mivel nincs benne az isteni lé
lek ereje, a szerint felel nekik, ahogy kér
deznek és ahogy rosszaságuk kívánja és azt 
rakja lelkükbe, amit akarnak. 3. Mivel maga 
üreslelkű, felszínes dolgokat mond tartal
matlan embereknek; bármit kérdeznek tőle, 
a kérdező üressége szerint felel. Néha azon
ban igazat is mond; az ördög beléadja a leJ
két, hátha tán meg tud ejteni valakit az iga
zak közül is. 4. Mert akik az Úr hitében szi
lárdak, az igazságba öltözöttek, azok nem 
csatlakoznak az ilyen lelkekhez, hanem elke
rülik őket, akik azonban kételkednek és 
gyakran tartanak bűnbánatot,168 a jövendő
mondóhoz mennek, mint a pogányok és még 
nagyobbá teszik a bálványszolgálattal bűnü
ket; mert aki hamis prófétától kér tanácsot 
bármilyen ügyben, bálványimádó, igazság 
híjján való és ostoba. 5. Mert ha a lélek 
Istentől van, azt nem kell kérdezni, hanem 
az Isten erejével mindent megmond önmagá
tól, mert felülről származott az isteni lélek. 
hatalmából. 6. Az a szellem azonban, mely 
kérdésre felel és az emberek szájaíze szerint 
beszél, földies és semmitérő; hatalma nincs 

tes Azokról van szó, akiknek nem erős a bíínbá
nata, mert utána újra meg újra elesnek. 
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neki; ha nem kérdezik, egyáltalán nem felel. 
7. Kérdeztem: Hogyan különbözteti meg te
hát az ember, melyik az igazi és melyik a 
hamis próféta? Most mind a két prófétáról 
szólok, felelte ő; szavaim szerint megkülön
böztetheted az igaz és a hamis prófétát. Ele
téből ismered meg azt az embert, akiben 
nincs az Isten lelke. 8. Mert akiben a felül
ről származott, isteni lélek benne van, szelíd 
és higgadt, alázatos, tartózkodik minden 
rossztól, a világ minden hiú kívánságától, 
mindenkinél áldozatosabban viselkedik, nem 
kérdésre felel, nem is titokban, nem is ak
kor beszél a Szentlélek, mikor valaki tőle 

kívánja, hanem akkoor szól, mikor az Isten 
akarja, hogy szóljon. 9. Amikor tehát az 
isteni lelket bíró ember érkezik hivő embe
rek gyülekezetébe, akik hisznek az isteni 
lélekben, és az illető emberektől imádság 
száll az úrhoz, akkor a prófétai lélek an
gyala, aki mellette van, megtölti azt az em
bert; az pedig betelve Szentlélekkel, úgy be
szél a sokasághoz, ahogy az Isten akarja. 10. 
lgy nyilvánul ki, melyik az isteni lélek. Ily 

·nagy az Isten hatalma az isteni lélekre vo
natkozólag. 11. Most pedig a földies, sem
mitérő, erőtlen, ostoba szellemet ismerd meg. 
12. Először is, az olyan ember, aki úgy tűnik 
fel, mintha szelleme volna, mindiárt felfuval
kodik és az első szászéket kívánja magának: 
mindiárt elbizakodott, szemtelen, szószátyár; 
saiát kénye-kedve szerint jár és pénzt foP.<Hl 
el jóslataiért: ha nem kap pénzt. nem is Jósol. 
Hogy fogadhatna el az isteni lélek a prófé
tálásért fizetést? Az Isten prófétájának nem 
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szabad ilyet tenni; aki ezt teszi, annak földies 
a jós-szelleme. 13. Az ilyen közelébe semegy 
az igaz emberek gyülekezetének, hanem el
kerüli őket. De összeáil a kételkedőkkel, 

üresfejüekkel és nekik az utcasarkokon 
jósol, becsapja őket, szájuk-íze szerint való 
mondókákkal; még felel is az üresfejűek

nek. Mert ha üres fazekat tész más üresek 
mellé, nem törik az el, hanem összecsendül 
a többivel. 14. Ha aztán oly gyülekezetbe 
érkezik, mely tele van igaz, az isteni szelle
met bíró emberekkel, mikor ezek imádkoz
nak, akkor kitűnik, hogy nincs benne semmi, 
a földies szellem megrémülve szökik el 
belőle, megnémul az ember, összerogy és 
semmit se tud szólni. Ha a patikában borral 
meg olajjal töltesz tele edényeket és közé
jük üres korsót teszel; ha aztán ki akarod 
üresíteni a patikát, azt a korsót még minclig 
üresnek talá1od; így járnak ezek az üresfejű 
próféták is, ha az igazak szelleméhez érnek; 
ahogy jöttek, olyannak is bizonyulnak. 16. 
Igy látod mindkét fajta próféta életét. Vizs
gáld meg tehát cselekedetei és élete alapjá!l 
azt az embert, aki azt mondja, hogy szelleme 
van. 17. Te pedig higygyél az Istentől jövő, 
hatalommal bíró szellemnek; de a földies és 
üres szellemnek semmit se higyj, mert nincs 
hatalma; az ördögtől jött. 18. Figyelj arra a 
példázatra, amit most mondok. V é gy kezedhe 
követ, dobd az ég felé; vajjon eléred-e vele 
az eget? Vagy végy fecskendőt, fordítsd az 
égre; vajjon átlyukasztod-e vele az eget? 
19. Feleltem: Hogy történhetnék meg az 
ilyesmi; mindegyik lehetetlen, amit mond-
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tál. Miként ez - mondá ö - lehetetlen, 
épp úgy a földies szellem is tehetetlen és 
erőtlen. 20. Most vedd figyelembe a felülről 
jövő erőt! Mily kicsi a jégszem, de ha feje
den koppan, ugye, nagy fájdalmat okoz! 
Vagy ha a háztetőről csepeg a víz, még a 
követ is kivájja. 21. Látod tehát, hogy ami 
felülről esik a földre, bármily kicsi legyen 
is, nagy erővel esik; az isteni lélek is felül
ről jön, tehát hatalmas. Ennek a léleknek 
higgy, a másiktól óvakodj. 

XII. Parancs. 

1. Azt mondta nekem: Távoztass el magad
tól minden rossz kívánságot, töltekezz jó és 
szent kívánságokkal; mert ha ilyenekkel lész 
tele, akkor gyűlölöd a rossz kívánságot és 
féken tartod, ahogy akarod. 2. Mert a rossz 
kívánság vadtermészetű és nehezen szelídül 
meg; mert szilaj az és féktelenségével na
gy•on megtépázza az embereket; leginkább 
akkor, ha Isten szolgája lesz rabjává; ha 
nem vigyáz okosan, borzasztó pusztulásban 
lesz része. Akiken nincs meg a jókívánság 
ruhája, hanem ebbe a világba vannak bele
gabalyodva, azokat szétveri. 3. Kérdeztem: 
Uram, melyek a rossz vágyódás cselekedetei, 
mik az embert halálra adják? Tárd fel ne
kem, hogy kerülhessern őket. Vedd hát 
tudtul, mely cselekedettel öli meg a rossz 
vágyódás Isten szolgáit. 

2. A rossz kívánságok közt az első más 
asszonyának vagy férjének megkívánása; a 
gazdagság nagysága, fölösleges sokféle éte-
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lek, italok, másfajta sok és ostoba élvezet 
után való vágy; mert az Isten s:zoolgái szá
máraminden élvezet ostoba és üres. 2. Ezek 
a vágyódások rosszak és halált hoznak az 
emberre. Ez a vágyódás az ördög fajzatja. 
Övakodjatok tőlük, hogy Istennek élhesse
tek. 3. Akik ezeknek a hatalma alá kerültek 
és nem állnak ellen, örök halállal bűnhöd
nek; mert halálos méreg van a kívánságok
ban. 4. Te pedig, öltsd magadra az igaz élet 
vágyát, legyen fegyvered az Isten félelme és 
úgy szállj szembe velük. A jó kívánságban 
az Isten félelme lakozik. A rossz vágyódás 
meglát téged az Isten félelmének fegyveré
vel, látja, hogy szembeszállsz vele: messze 
szalad tőled és más nem mer hozzád jönni, 
mert fél fegyveredtőL 5. Te pedig, mikor 
győzelmet arattál fölötte és elnyered koroná
dat, fordulj az igaz élet kívánságához ~s az 
elnyert győzelmet neki tulajdonítva légy 
szolgája, az ő kívánsága szerint. Ha a jó 
kívánságnak szolgálsz és neki rendeled 
magad alája, úrrá leszel a rossz kívánságorr 
és úgy igázod le, ahogy akarod. 

3. Szeretném tudni, Uram, hogyan szaigál
hatok a jó kívánságnak, kérdeztem. Ö pedig 
felelte: Ily formán: Cselekedj, ami igazságos, 
erényes, igaz, tégy az Isten félelme, a hit, 
szelídség szerint és a többi hasonló jó sze
rint. Ha így teszel, kedves szolgája lész az 
úrnak, neki élsz, mint mindenki, aki a jó 
kívánságnak szolgál. 

2. Befejezte tehát a tizenkét parancsot és 
így szólt hozzám: Járj e parancsok útján és 
buzdítsd azokat, akik hallják, hogy bűnbá-
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natuk legyen tiszta életük további napJain. 
3. Azt a feladatot, mivel megbizlak, teljesítsd 
buzgón és sok érdemet szerzel; mert azok 
kegyét is megnyered, kik bűnbánatot tarta
nak majd és hisznek szavadnak; én ugyanis 
veled leszek és ráveszem őket, hogy higgye
nek neked. 4. Feleltem: Uram, ezek a paran
csok nagyok, jók, kiválóak, vidámmá tehe
tik az ember szívét, ha megtarthatja őket. De 
nem tudom, meg tudja-e tartani az ember 
ezeket a parancsokat, mert nagyon súlyo
sak. 5. Azt felelte nekem: Ha meggyőzöd 
magad arról, hogy megtarthatók, akkor 
könnyen meg is tartod őket és nem lesznek 
kemények; ha pedig az a gondolat lesz ben
ned úrrá, hogy nem bírod őket, akkor nem 
is tartod meg a parancsokat. 6. Most pedig 
azt mondom neked: Ha meg nem tartod, ha
nem megszeged őket, nem üdvözülsz se te, 
sem fiaid, se házad, mert már elítélted ma
gad azzal, hogy ezeket a parancsokat ember 
meg nem tarthatja. 

4. Ezt nagyon haragosan mamita nekem, 
úgy hogy szégyen fogott el és nagyon me~
ijedtem tőle; arca ugyanis elváltozott úgy, 
hogy ember nem bírta el haragját. 2. Amikor 
azonban látta, · hogy egészen meg vagyok 
zavaradva és szégyenülve, szelídebben és 
vidámabban kezdett beszélni hozzám. Igy 
szólt: Ostoba vagy, esztelen és kételkedő; 
hát nem érted az Isten dicsőségét, mily 
nagy, hatalmas és csodálatos; az ember ked
véért teremtette a világot, az embemek ve
tette alá minden teremtményét, megadott 
neki minden hatalmat, hogy uralkodjék min-
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denek fölött, amik az ég alah vannak. 3. Ha 
tehát az ember ura az Isten összes teremt
ményeinek és uralkodik valamennyin, nemde 
úrrá lehet a parancsokon is! Mert valóban 
- úgymond - úrrá lehet az ember vala
mennyi parancs fölött, ha az Úr van a szí
vében. 4. De akiknek csak a szájukon van 
az úr, de szívük megkeményedett és messze 
vannak az úrtól, azok számára e parancsok 
kemények és járatlanok. 5. Vegyétek hát ti, 
kik üresek és a hitben gyengék vagytok, az 
Istent a szívetekbe és meglátjátok, nincs 
semmi könnyebb, édesebb és szelídebb, mint 
e parancsok. 6. Térjetek meg, kik az ördög 
parancsán, nyaktörő, keserű és szilaj kéjek 
után jártok; ne féljetek aztán az ördögtől, 
nincs hatalma fölöttetek. 7. Veletek le
szek, én a bűnbánat követe, ki a bűnbánat 
fölött rendelkezem hatalommal. Az ördög 
ijeszt csak, de ijesztése semmitérő; ne fél
jetek tőle, akkor megfut előletek. 

5. Azt mondtam neki: Uram, még néhány 
szót mondanék neked. Mondd hát - így 
szólt -, amit akarsz. Az ember ugyan -
feleltem - kész az Isten parancsának meg
tartására és senki sincs, aki ne kérné azt az 
Istentől, hogy legyen ereje a parancsok 
megtartására, a nekik való engedelmes
ségre; de az ördög kegyetlen és ő uralkodik 
az embereken. 2. Nem szerezhet uralmat az 
lsten szolgái fölött - felelte -, ha ők teljes 
szívvel bíznak az Istenben. Az ördög intéz
het támadást, de nem győzhet. Ha tehát 
ellenálltok neki, legyőzötten, megszégye
nülve menekül tőletek. Akik azonban üres-
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fejűek, úgy félnek az ördögtől, mintha ha
talma volna. 3. Mikor az ember a jó korsó
kat megtölti jó borral és a korsók közt né
hány csak félig telik meg, amint elmegy 
megnézni őket, nem vizsgálja meg a teli 
korsókat (tudja, hogy teli vannak), hanem a 
félig telteket vizsgálja, mert fél, hogy meg
ecetesednek, mert hamar ecetesednek a félig 
telt edények és elvesztik édességüket. 4. Az 
ördög is így jön Isten szolgáihoz, hogy meg
kísértse őket. Akik telve vannak hittel, azok 
erősen ellenállnak neki, ő pedig otthagyja 
őket, mert nincs helye, ahol megtelepedjék. 
Akkor megy az üresekhez és ott helyet ta
lál; be is megy hozzájuk és azt teszi bennük, 
amit akar; így lesznek az ő szolgáivá. 

6. f:n pedig, a bűnbánat követe, azt mon
dom nektek: Ne féljetek az ördögtől. Az a 
küldetésem, hogy veletek legyek és megerő
sítselek titeket a hitben, kik egész szívből 
bűnbánatot tartotok. 2. Higyjetek tehát az 
Istenben ti, kik kétségbeestetek életetek felől 
bűneitek miatt és vétkeiteket gyarapítjátok, 
életeteket szomorítjátok; higyjétek, hogy ha 
teljes szívetekből megtértek az Istenhez és 
jót tesztek életetek többi napján és az ő 
akarata szerint jártok: gyógyírt ad ő korábbi 
vétkeitekre és lesz erőtök legyőzni az ördög 
cselekedeteit. Az ördög fenyegetéseitől pe
dig egyáltalán ne féljetek; tehetetlen ő, mint 
a halott embernek idegszálaL 3. Hallgassa
tok tehát rá és attól féljetek, aki üdvözíthet 
és kárhoztathat, tartsátok meg e parancso
kat és így az Istennek fogtok élni. 

(Befejezésül Hermas kifejezi szándékát, 
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hogy megtartja a parancsokat; a Pásztor biz
tosítja arról, hogy az lsten meg fogja adni 
az erőt hozzá.) 

PÉLDÁZATOK. 

I. példázat. 

Mondta nekem (a Pásztor): Tudjátok, hogy 
ti, Isten szolgái idegenben laktok, mert or
szágtok messze van ettől az országtói.169 Ha 
tehát ismeritek azt az országot, melyben 
lakni fogtok, miért vesztek itt földet, nagy
szerű felszerelést, épületeket és fölösleges 
lakásokat? 2. Mert aki ebben a városban 
vesz ilyeneket, az nem gondol a maga váro
sába való visszatérésre. 3. Balga, kétséges
kedő, szerencsétlen ember, nem gondolsz rá, 
hogy mindez neked idegen földön van, más
nak uralma alatt? Mert azt mondhatja ennek 
az országnak a fejedelme: Nem akarom, 
hogy itt lakjál az én városomban; hanem 
hagyd el, mert nem tartod meg törvényei
met. 4. Te pedig, akinek földed, házad és 
mindenféle berendezésed van, mikor kiúz
nek innen, mit csinálsz földeddel, és a többi
vel, amit megvettél? Melt igazságos alapon 
mondhatja ennek a földnek fejedelme: Vagy 
tartsd meg törvényeimet, vagy hagyd el or
szágomat. 5. És te mit csinálsz? Neked más 
törvényed van abban az országban, melynek 
polgára vagy?170 Elhagyod tán földedért és 

168 A szöveg az ókori városállamra gondol; ország 
helyett várost (polis) mond. 

170 A keresztény ember Isten országának polgára. 
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más vagyonodért saját törvényedet és ennek 
a városnak törvényén fogsz járni? Vigyázz, 
károdra lesz, ha elhagyod saját törvényedet; 
mert ha haza akarsz térni saját hazádba, nem 
fogadnak majd be, hiszen elhagytad törvé
nyét; ki leszel közösítve belőle. 6. Vigyázz 
hát; mivel idegenben lakol, ne lásd el maga
dat mással, csak azzal, ami szükséges és 
elég; és légy készen, hogy mikor ennek az 
országnak ura ki akar űzni, mert ellene 
mondasz az ő törvényének, vígan és sértet
lenül hagyhasct el az ő városát és hazatér
hess saját országodba, ahol saját törvénye
den élhetsz. 

7-11. (A Pásztor buzditja a kereszténye
ket, vagyonukkal Jegyenek segítségére a 
szarongaiott lelkeknek, az özvegyeknek, ár
váknak. Az lsten azért adta a gazdagságot, 
hogy ezt a szalgálatot teljesítsük; a hivő ne 
csaljon és idegen vagyonra ne áhítozzék.) 

II. példázat. 

Szántóföldemre mentem, nézegettem a 
szilfát és a szőlőt, elgondolkoztam róluk és 
gyümölcsükrőL Megjelent a Pásztor és azt 
mondta: Mit töprengsz magadban a szilfáról 
és a szőlőről? Azon gondolkozom - felel
tem -, hogy egyik a másiknak díszére szol
gál. 2. Ez a két fa - mondta ő - példaképül 
szolgál az Isten szolgáinak. -- Szeretném 
megismerni ezek példáját. -- Látod e két 
fát? Látom - feleltem. --- 3. A szőlő gyü
mölcsőt hoz, a szilfa azonban terméketlen fa. 
De ha a szőlő nem kapaszkodnék fel a szil-
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fára, nem hozna sok gyümölcsöt, mert a föl
dön kúszna és ha volna is termése, az elrot
hadna. Ha azonban a szilfára kapaszkodik, 
gyümölcsöt hoz magától a szilfa segítségé
vel. 4. Látod tehát, hogy a szilfa is sok gyü
mölcsöt ád, nem kisebbet, mint a szőlő, sőt 
nagyobbat. Hogyan - mondám - adna na
gyobbat, Uram? Mert ha - felelte ő - fel 
van akasztva a szőlő a szilfára, akkor jó ter
mést ád, ha lenn fekszik a földön, akkor 
keveset és rothadtat.171 Ez a példázat az 
Isten szolgáira vonatkozik: a gazdagra és 
szegényre. 5. Hogyan van ez, Uram, mondd 
meg nekem, kértem őt. - Igy felelt: A gaz
dagnak sok a vagyona, de Isten színe előtt 
szegénynek számít; lelke vagyonával törő
dik, imádsága és Isten dícsérete ugyancsak 
kevés; még ha van is valami, az gyenge, 
gyarló, nincs ereje odafenn. Mikor tehát a 
gazdag odamegy a szegényhez, megadja 
neki, amire szüksége van, abban a hitben, 
hogy - szegény ember gazdag az imádság
ban, az I·sten-dícséretben és az ő imádságá
nak nagy az ereje Istennél: ezért kételkedés 
nélkül megad mindent a szegénynek; 6. a 
gazdagtól támogatott szegény pedig közben
jár érte, hálát ad az Istennek ezért, aki vele 
jót tett. Az pedig tovább gondoskodik a sze
gényről, hogy hiányt ne szenvedjen életé
ben; hisz tudja, hogy a szegény imádsága 
kedves és bőhatású Istennél. 7. Ezért mind
ketten ugyanegy munkában jártak; a sze-

171 A példa a római (és olasz) szőlömüvelést veszi 
alapul. Itáliában ma is így futtatják fel a szölöt szil-
fára, eperfára. · 

Krrcszt•'ny remekírók. l. 
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gény az imádságban serénykedik, ebben 
gazdag ő; ezt az Istentől kapta, neki is adja 
vissza, mít tőle kapott. A gazdag pedig habo
zás nélkül adja az Isten adta gazdagságot a 
szegénynek. Es ez a tett nagy és dícséretes 
Isten előtt, mert a gazdag belátóvá lett és 
vagyonából, az Isten ajándékából juttat a 
szegénynek, ezáltal ő is szolgálja Istent. 
8. Az emberek azt hiszik, a szilfa nem is 
terem gyümölcsöt; nem gondoltak rá és nem 
értik meg, hogy mikor jön a szárazság, a 
szilfa a maga nedvével táplálja a ·szőlőt; 
mely így nem szárad ki, hanem kétszeres 
termést hoz: maga helyett is, a szilfa helyett 
is. Igy tesznek a szegények is, imádkoznak 
a gazdagokért, ezáltal gyarapítják azok va
gyonát és a gazdagok - adva a szegények
nek - jóval töltik meg ezek lelkét. 9. Igy 
mindketten egyazon jótett részesei lesznek. 

9-10. (Ezért ajánlja a Pásztor a szegények 
megsegítését.) 

III. példázat. 

Mutatott nekem sok fát, levél nem volt 
rajtuk, úgy látszott nekem, mintha kiszárad
tak volna. Es így szólt hozzám: Látod ezeket 
a fákat? Látom - mondtam -, hogy egyfor
mák és szárazak. Felelte nekem: Az itt látott 
fák azokat jelentik, kik e világban élnek. 
2. De miért olyanok, mintha szárazak volná
nak és egymáshoz hasonlók? Felelte: Mert 
sem az igazak, sem a bűnösök nem válnak 
nyilvánvalóvá ebben a világban, hanem 
egymáshoz hasonlók; ez a világ az igazak 
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számára olyan, mintha tél volna; míg együtt 
vannak a bűnösökkel, nem mutatkozik meg, 
ki a megigazult, ki a bűnös. 3. Ahogy télen 
a fák lehullatván lombjukat egyformák és 
nem látszik meg, melyikük száraz, melyikük 
él, ugyanúgy e világban nem tűnik elő az 
igaz és a bűnös különbsége; mindnyájan egy
formák. 

IV. példázat. 

1-8. (A Pásztor lombosodó és száraz fákat 
mutat Hermasnak. A lombosodó fák az iga
zakat jelképezik, kik a másvilág lakói lesz
nek. A másvilág az igazak számára 
nyár, a bűnösök számára tél. A más
világon tűnik majd elö az igazak gyümölcse, 
mint ahogy nyáron a fák mutatják meg gyü
mölcsüket. A bűnösök és pogányok pedig 
szárazon, gyümölcstelenül állnak majd a 
másvilágon; mint száraz fák tűzre vettetnek.) 

V. példázat. 

Egy hegyen ültem böjtölve és 'hálát adtam 
Istennek mindenért, mit velem tett. Egyszer 
csak a Pásztort látom magam mellett. Meg
szólalt: Miért jöttél ide ma reggel? Mert 
böjti napot172 tartok, Uram. Mi az a böjt, 
amit tartotok, kérdi ő. Ahogy szoktam, úgy 

172 Hermas, ki Rómában élt, a latin környezetben 
görögül is stationak, állomásnak nevezi a böjti na
pot. Ez a szó a katonai nyelvből van átvéve. A ke
resztény élet katonáskodás az Isten zászlaja :tldtt. 
A böjti napok olyanok, mint az örségen való állás, 
statio. 

16* 
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böjtölök most is, mondom én. 3. Nem tud
tok ti az J,sten szerint böjtölni, nem is böjt 
ez a haszontalan dolog, amit csináltok, feleli 
ő. Miért mondod ezt Uram, kérdem. Azt 
mondom - feleli -, nem az az igazi böjt, 
amit ti annak tartotok; majd megértetem 
veled, milyen a teljes, Isten előtt kedves 
böjt. Halld tehát. 4. Az lsten nem akar üres 
böjtöt; mert így böjtölve, nem teszel semmi 
jót. Az úr akarata szerint böjtölj ilymódon: 
5. ne tégy semmi rosszat életedben, szolgálj 
az úrnak tiszta szívvel; tartsd meg paran
csait, járj az ő törvényei útján; semmi rossz 
kívánság ne legyen úrrá szívedben, hidd el 
az Istennek, hogy ha ezt megteszed, őt félve 
tiszteled és minden rossz dologtól tartózko
dol, élni fogsz az Istennek; és ha így teszel, 
ez lesz az igazi nagy és Istennek kedves böj
tölésed. 

2. Mondok egy példázatot a böjtre vo
natkozólag; figyelj csak ide. 2. Valakinek 
volt szántóföldje, sok szolgája, és a szántó
föld egyik részén szőlőt is ültetett. Kisze
melte egyik hű, kedves és tisztelt szolgáját, 
hivatta és mondta neki: Vedd ezt a szőlöt, 

melyet beültettem, kerítsd körül, mire visz
szajövök; mást ne tégy vele. Ha megtartod 
ezt a parancsomat, felszabadítlak a szolga
sorból. Aztán idegenbe ment a szolga gaz
dája. 3. Miután elutazott, a szolga átvette 
a szőlőt és körülkerítette. Mikor pedig be
fejezte a kerítést, látta, hogy a szőlő tele 
van gazzaL 4. Aztán ilyformán gond0lko
zott magában: Megtettem gazdámnak ezt a 
parancsát; most pedig felásarn ezt a szőlőt, 
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aztán, ha fel lesz ásva, szebb lesz, gaz sem 
lesz benne és bővebb termést is ad, mert a 
gaz nem fojtja el a szőlőt. Nekifogott, fel
ásta a szőlőt és kiirtott minden gazt a szőlő
ben. Szépséges, viruló lett a szőlő, mert 
nem volt benne gaz, mely elfojtotta volna. 
5. Egy idő mulva megjött a szolga ura, 
a birtokos gazda és bement a szőlőbe. Látta, 
hogy körül van kerítve, fel vas ásva, min
den gaz ki van irtva, a szőlők szépen díszle
nek. Nagyon örült a szolga munkájának. 
6. Hivatta hát kedves fiát, aki örököse volt, 
barátait, kik tanácsadói voltak és elmondta. 
mit parancsolt szalgájának és hogy találta 
megművelve a szőlőt. És azok üdvözölték 
a szalgát azért, mert ily dícséretet kapott 
gazdájától. 7. Azt mondta nekik ezután: én 
ennek a szaigának megígértem, hogy sza-. 
baddá teszem, ha parancsomat megtartja; 
meg is tartotta, de ráadásul még mást is 
tett, ezzel nagy örömet szerzett nekem. 
Ezért a jótettéért most fiam örököstársává 
akarom tenni, mert jó volt a lelkülete, mert 
nem hagyta el, mert megtette azt is, amit 
nem parancsoltam. 8. A gazda fia hozzá
járult ehhez az elhatározáshoz, hogy a szolga 
örököstársa legyen. 9. Nemsokára a házi
gazda vacsorát adott és a vacsoráról sok 
ételt küldött neki. A szolga átvéve a 
gazdától küldött ételeket, annyit tartott meg 
magának, amennyi neki elég volt, a többit 
átadta szolgatársainak. 10. Nagyon örültek 
szaigatársai a vett ételeknek és imádkoztak, 
hogy nagyobb kegyben részesüliön gazdájá
nál azért, mert így törődött velük. 11. Ami 
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így történt, meghallotta a gazda és megint 
nagyon megörült ennek a tettnek. Ismét 
összehívta barátait és fiát, elmondta ezeket 
az ételekkel; ezek pedig most méginkább 
hozzájárultak ahhoz, hogy örököstársa le
gyen fiának. 

3. 1. 2. (Hermas kérésére a Pásztor meg
magyarázta a példázatot.) 3. Ha valami jót 
teszel azon felül, amit az úr parancsol, na· 
gyobb dicsóséget szerzel magadnak és dicső. 
ségesebb leszel az Istennél, mint egyébként 
lettél volna. Ha tehát az Isten parancsait 
megtartva más szolgálatokat is tész ráadá
sul, örömed lesz, ha ezeket megtartod az én 
parancsom szerint. 4. (Aztán a böjtről oktatja 
ki.) 5. Igy böjtölj tehát ezután: 6. Először is 
óvakodj minden rossz szótól, rossz vágyó
dástól, vesd ki szívedból e világ minden hiú
ságát. Ha mindezt megteszed, tökéletes lesz 
a böjtöd. 7. Igy csinálj, mikor böjtölsz: Ha 
megtetted mindazt, ami írva van, azon a 
böjti napon ne végy magadhoz mást, mint 
kenyeret és vizet és napi kosztodból azt a 
mennyiséget, amit egyébként elköltöttél 
volna, add az özvegynek, vagy az árváknak, 
vagy szegényeknek; igy alázd meg, hogy 
aki böitöd gyümölcsét megkapta, jóllakiék 
és imádkozzék érted Istenhez. Ha tehát így 
böjtöttél, mint parancsoltam, a te áldozatod 
kedves lesz az Isten előtt.17S 

178 Herntas itt a nem parancsolt, ráadásos (opus 
supererogatorium) jócselekedetek érdemszerző ere
jéról beszél. Vonatkozik ez nemcsak a böitre, hanem 
az evangéliumi tanácsokra, a szerzetességre. t~ ez 
a tanítás világosan megmutatja, mennyire eltértek 
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4. 1-4. (A Pásztor ezután a szőlőben dol
gozó szaigának példázatát fejti meg.) 

5. 2. "A szántóföld a világ; a szántóföld 
gazdája az, aki mindent alkotott, bevégzett 
és megszilárdított; a fiú a Szentlélek; a szolga 
az Isten Fia; a szőlö ez a nép, melyet ö ülte
tett; a kerítéskarók az Isten szent angyalai, 
akik összetartják az ő népét; a szőlőből ki
tépett gaz az Isten szolgáip.ak bűneit jelké
pezi; a vacsoráról küldött ételek azoknak a 
parancsoknak felelnek meg, melyeket Fia 
által adott; a barátok és tanácsadók azok
nak az angyaloknak, kiket először teremtett; 
a házigazda távolmaradása megfelel annak 
az időnek, mely eljöveteléig még eltelik." 

5. 5. (Hermas azt kérdezi, miért szerepel 
a példázatban Isten Fia szolga alakjában?) 

6. Figyelj csak ide, így szólt a Pásztor; 
nem szolga állapotban jelenik meg az Isten 
fia (a példázatban), hanem nagy hatalom
ban és uralomban . . . 2. Az Isten ültette a 
szőlőt, azaz ő teremtette a népet és átadta 
fiának; a Fiú angyalokat állított a nép fölé, 
hogy megőrizzék azt; maga pedig lemosta 
sok szenvedéssel, kínnal bűneiket; egy szőlöt 
sem lehetett ugyanis felásni fáradalom és 
fájdalom nélkül. 3. ö tehát lemosván a nép 
bűnét, megmutatta nekik az élet ösvényeit, 
törvényt adva nekik, melyet ö vett az Atyá
tól. 4. Látod tehát, hogy ö a nép ura, mert az 
Atyától minden hatalmat megkapott. 

Luther és Kálvin az ősegyház szellemétől, midön 
ezeknek a nemparancsolt, de az úr által tanácsolt 
jócselek€'rleteknek ellene mondtak. 
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(A következőkben a Pásztor továhb fejtve 
a példázatot, azt mondja, hogy az Isten az 
ő Fiát, a Szentlelket, egyesítette a testtel, 
amely neki hűségesen szolgált, azért örökös
társává tette.174 

(A példázat tanulsága az is, hogy a testet 
tisztán, szeplőtelenűl kell megőrizni, mert a 
testi bűn a lelket is megfertőzi.) 

VI. példázat. 

1. (A Pásztor kiviszi Hermast a mezőre. 
Egy fiatal, skarlátszínű ruhába öltözött juh
pásztort Ját ott Hermas; látja a nyájat, mely
nek juhai és kosai kéjelegve ugrándoznak.) 

2. (A juhpásztor a kéjelgés ördög ét jelenti, 
a juhok a parázna embereket. A paráznák 
nak két csoportjuk van; az egyik a megátal
kodottaké, kiknek számára nincs megtérés, 
csak örök kárhozat, a másik azoké, akik vét
keznek ugyan, de az Istent nem káromol
ták. Ezek számára megvan a megtérés re
ménye. A Pásztor egy másik, kecskebőrbe 
öltözött, keserűarcú juhászt mutat Hermas 
nak, ennek kezében görcsös bot és nagy 

, f: ;,\ ... ~ \'~r·~-:~'~'!P 

174 Hermas a maga alkotta példázat egyes mozza
natait mindenáron azonosítani akarja az üdvösség 
történetének egyes mozzanataival, a személyeket a 
személyekkel. Ezért azonosításai erőltetettP.k és dog
matikai szempontból helytelenek. A Fiú (Szentlélclc), 
a szolga (Isten Fia) viszonva egészen zavaros, sokan 
sokfélekép magyarázták. Fé~zben menti Hermast az 
a tény, hogy a hasonlat kibogozása csábította P.ny
nvire félre és hogy a II. század közepén a vonatkozó 
hittétel még nem volt oly pontosan kihirdetve, mint 
a niceai zsinat után. 
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ostor, ezzel veri a bozótba, tövisek közé 
szorult juhokat.) 

3. (Ez a juhász az igaz angyalok közülvaló 
büntető angyalt jelenti. Ez sanyargatja azo
kat, akik az Istentől eltévelyedtek. Ezeknek 
a büntetését a földi életben a Pásztor igy 
sorolja fel:) "Egyeseket sujt az elszenvedett 
kár, másokat a nyomorúság, aztán különféle 
betegségek, viszontagságok, mások alávaló 
emberektól szenvednek gyalázatot és sok 
mást." 

(Az ilyenek szívében feltámad a bűnbánat 
és azután tiszta szívvel szalgálnak az lsten
nek.) 

4. (A Pásztor azt is megmagyarázza, meny
nyi ideig szenved valaki elkövetett bűnei
ért.) "A kéjelgés és élvezet ideje nagyon 
rövid, a bűnhödésé, kíné viszont nagyon 
hosszú." Ezt úgy is kifejezi, hogy "egy nap 
kéjelgésért a bűnhödés egy évig tart."17.> 

5. "Ha valaki egy egész évig kínoztatik 
és bűnhödik, akkor visszagondol a kéjel
gésre és élvezetre és megérti, hogy azért 
sz en ved rosszat." 

VII. példázat. 
Néhány nap mulva ugyanazon a mezón 

láttam öt, ahol a pásztorokat is láttam. Azt 
mondta nekem: Mit keresel itt? Azért vagyok 

175 Az a meggyőződésem, hogy Hermas ezekben az 
ősegyházi vezeklés tartamának kiszabására ad út
mutatást. Tudvalevő, hogy az ősegyház vezeklése 
kemény és sokáig tartó volt. Hogy ebben a fejezct
ben Hermas nem az örökkétartó bűnhödésről beszél, 
azt eléggé kifejezi a juhok és hivek két csoportjá
nak megkülönböztetésével. 
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itt - feleltem -, hogy a büntetéssel meg
bízott pásztornak parancsold meg, hagyja el 
házamat, mert nagyon meggyötör engem. 
Kell, hogy meggyötörjön, mondta ő, mert így 
rendelte azt a dicső angyal; próbára akar 
enni. De mi az a nagy bűnöm, kérdém, hogy 
ennek az angyalnak a kezére kerültem? 
2. (A Pásztor kifejti, nemcsak saját bűnei 
miatt került a büntető angyal kezére, hanem 
családja bűnei miatt. Ezért kell bizonyos 
ideig fenyítés alatt állnia.) Másként nem 
lehet őket (a családtagokat) sujtani, hacsak 
téged, a család fejét is nem éri a csapás; 
mert ha téged ér a fenyítés, kell, hogy öket 
is érje; ha neked ugyanis jó dolgod van, 
akkor ők sem szenvednek szorongattatást. 
4. De Uram, így száltam - ők már teljes 
szívükből bűnbánatot tartottak. Tudom, igy 
felelt, hogy ők már bűnbánatot tartottak. 
De azt hiszed, hogy a bűnbánók azonnal el
nyerik bűneik bocsánatát?176 2. Nem bi
zony; hanem kell, hogy a bűnbánó sanyar
gassa lelkét, kell, hogy minden tettében 
megalázkodjék, sokféle csapások sujtsák, 
de amidön a rámért csapásokat kiállotta, 
mindenképen irgalmat nyer annál, aki min
dent teremtett és megszilárdított; gyágy
írt is kap tőle. (Ezek után Hermas vállalja 
a megpróbáltatást, a Pásztor pedig meg
ígéri közbenjárását a büntetés angyalánál, 

178 A Pásztornak ez a kijelentése téves. A tökéletes 
bánat, vagy a szentségi feloldozás azonnal eltörli a 
bűnt. A Pásztor ezzel az ósegyház vezeklési rendjét 
akarta igazolni. 
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hogy Hermas számára a büntetés enyhítési 
kapjon.177 

VIII. példázat. 

(A Pásztor egy nagy fűzfát mutat Hermas
nak, mely a mezőt és hegyet beárnyékolja; 
árnyéka alatt vonul meg azok serege, akik 
Isten nevében meghívást kaptak. Az Or 
dicső angyala áll a fűzfa mellett, nagy ker
tészkés a kezében, azzal vágott egy kö
nyöknyi vesszőket a fűzfáról és adott egy
egy darabot mindenkinek. Az átadott vesz
szöknek tizenhárom változata volt; volt köz
tük száraz és hernyórágta vessző, volt szá
raz, de nem hernyórágta, volt félig száraz, 
repedt; volt zöld és repedt és így tovább; 
volt köztük, mégpedig a-nép nagyobb részé
nél zöld, vagy száraz, de barkás, vagy zöld 
és barkás. A fűzfán egyáltalán nem látszott, 
hogy annyi ágat vesztett. Aztán az embere
ket, aszerint, hogy milyen vesszőt kaptak, 
külön rendbe állították, a vesszőket az an
gyal elvette; akiknél zöldel talált, ·annak 
nagyon örült. Koszorút is hozatott az an
gyal; megkoszorúzta azokat, akiknek barkás 
és terméses vesszőjük volt, azokat is, akik
nek barkás vesszején termés nem volt; eze
ket meg is jelölte pecséttel. Ezek fehér ruhÓ
ban voltak. Akiknek zöld volt az águk, azo
kat is fehérbe öltöztette és pecséttel meg-

111 Ez a példázat két szempontból érdekes; azért az 
elvért, hogy a családfő családjért is vezekel; továbbá 
azért, mert burkoltan az ősegyház vezeklési rendjét 
ismerteti. 
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jelölte. Azután az angyal ezeket mind be
engedte a toronyba. Rábízta mindnyájukat 
a Pásztorra és eltávozott. A Pásztor pedig a 
száraz, félig száraz ágakat földbe dugta, 
megöntözte. A fűz hamar gyökeresül, szereti 
a vizet és életet. 

A Pásztor megmagyarázza Hermasnak a 
példázat jelentését. A nagy élő fűzfa az 
lsten törvénye, azaz az lsten Fia, akit a föld 
határáig hirdetnek. Arnyéka alatt él az igét 
meghallgató nép. A dicsőséges angyal: Szent 
Mihály, aki a hivő népet kormányozza. A hí
vek fűzfavesszőt kapnak; ez is a törvényt 
jelenti. A száraz ág a törvény megszegőit 
jelenti, a zöld a törvény megtartóit. Akik 
koszorút kaptak, azok a vértanuk; azok, 
akiknek zöld ága termést nem hozott, a tör
vényért szenvedtek, de nem lettek vér
tanukká; akiknek zöld vessző volt kezük
ben barka és termés nélkül, azok a szentek 
és igazak. 

Pár nap mulva megnézték a földbedugott 
és mef!Öntözött vesszőket. Sok föléledt, meg
gyökeresült, kizöldelt, sőt barkát és termést 
hozott. A Pásztor összehívta az embereket, 
mindenkivel kihuzatta saját vesszejét. Meg 
is történt; aztán elhozták neki vesszejüket. 
A Pásztor örült, hogy oly sok vessző életre 
kelt. Aztán magyarázalot adott. A bűnbánat 
kelti új életre az embert. De a bűnbánatnak 
nem egyforma a hatása. Vannak, mint a hit
hagyák, az egyház elárulói, és az lsten
káromlók, ezek számára a búnbánat hatás
talan, örökre elves.ztek (VIII. 6, 4.) Majdnem 
ugyanaz a sorsuk a hitet színlelőknek, ide-
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gen tanok terjesztőinek (eretnekek). De ezek
nél már van remény arra, hogy bűnbánatot 
tartanak. Vannak kételkedők, békebontók, 
ezek számára is van remény. Olyanok is 
vannak a bűnösök közt, kiknek vétke az 
elsőségért való vetélkedés; mások világi 
dolgokba bonyolódtak, mások üzleti dol
gaikban bántották meg az Istent; egyesek 
bár hivők lettek, mégis a pogányok előtt is 
becsben állnak; köztük egyesek pogány 
módra is élnek; egyesek csak kis bűnöket 
követtek el, mások keresztségük után 
állandóan bűnben éltek. Ezek mind bejuthat
nak a toronyba, ha bűnbánatot tartanak.178 

Hermast buzdítja, hirdesse a híveknek a 
bűnbánato t. 

IX. példázat. 

A Pásztor Arkádiába viszi Hermast, egy 
emlőformájú hegy csúcsára viszi; köröskörül 
tizenkét, más-más formájú hegy. Az. egyik 
sötét, a másik tar, a harmadikon ti.iske és 
bogáncs, a negyediken sok féligszáraz fű, 
az ötödik meredek, de zöldelő fű borítja, a 
hatodikon sok szakadék, a hetediken virító 
növények, sok marha legelészett rajta; a 
nyolcadik hegyen sok forrás, a kilencedi ken 
víz nem volt, de sok mérges kígyó, a tizedi
ken nagy fák alatt juhok pihentek, a tizen
egyediken sűrű gyümölcsös erdő, a tizen-

178 Ez a példázat a toronyépítésről szóló Játomas 
kiegészítője. 
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kettedik hegy ragyogó fehér, nagyon ékes 
hegy volt. 

A nagy hegy körül sík mező, annak köze
pén nagy fehér szikla, kivájt kapu volt rajta. 
Napnál fényesebben ragyogott. A szikla 
kapujánál tizenkét szűz állt, fehér tuniká
ban. Aztán hat magas férfi jött, arcuk egy
forma volt. Ezek egy tömeg embert hívtak 
össze és megparancsolták nekik, építsenek 
tornyot a sziklára. A szűzek siettették az 
építést. A mélyből hoztak fel tíz fehér 
kockakövet; a szűzek átadták az építőknek 
a kapun keresztül. Ez a tíz kő szolgált ala
pul. Aztán 25 más követ hoztak fel, majd 
35-öt, 40-et, így négy sor kő állt már a szik
lán. Majd a hegyekből hozattak köveket, 
ezek különböző színű, csiszolt kövek voltak; 
a szűzek vitték őket át a kapun az építők
nek. Amint bekerültek a falba, ezek is fehé
rek lettek. Amely követ nem a kapun át 
tettek be a szűzek útján a falba, az nem 
illett az épületbe, azért ki is dobták őket. 

Az építés egy nap alatt nem fejeződött be, 
de szünet állt be. A szűzek őrizték a tor
nyot. Az építés folytatására addig kell várni, 
míg meg nem jön az Or,megnézni,jól épült-e 
a torony. 

A példázat megfejtésére pár napot kellett 
várni. AkJwr egy, a toronynál magasabb 
férfi jelent meg nagy sereg ember közt; a 
haJ építő és a munkások vele voltak; a szű
zek megcsókolták őt és vele jártak a torony 
körül. Az a nagy magas férfi pálcával ütö
gette vizsgálatképen a köveket. Amint rájuk 
ütött, egyesek feketék, mások érdesek, re-
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pedtek, seszínűek, formátlanok, foltosak let
tek. Ezeket kidobatta. Új köveket a mezőről 
hozatott helyettük, hol találtak is szép fehér 
kockaköveket. A torony körül maradt köve
ket megkapta a Pásztor, hogy megtisztítva 
visszategye őket a falba. Aztán a torony ura 
eltávozott. A Pásztor pedig azt mondta, hogy 
a rájabízott köveket kifaragja, megtisztítja, 
aztán a kisebbeket belül, a nagyobbakat kí
vül teszi a falba. 

Majd két nap mulva sorba vették a köve
ket, a feketéket külön rakták, az érdeseket, 
repedteket és a többit megvizsgálta, csi
szolta, és a jókat a szűzekkel visszarakatta 
a toronyba. A fehér-kerek köveket kockára 
faragta. A kimaradt köveket 12 feketébe 
öltözött asszony elvitte a hegyekbe. 

A falat aztán kisimították, a tornyot ki
seperték, kitisztították. A Pásztor Hermast 
a szűzekre bízta visszatértéig, aztán elment. 

Hermas nem akart egyedül maradni a szű
zekkel, de azok nagyon kedvesek voltak 
hozzá. Ejtszaka imádságba merült ő is, a szű
zek is. 

Reggel megjött a Pásztor, megfejtette a 
példázatot a következő módon. A szikla és 
a kapu az Isten Fiát jelenti; a szikla vénsége 
és a kapu új volta azt fejezi ki, hogy az 
Isten Fia, aki minden teremtménynél előbb 
volt - az idők teljében, nemrég jelent meg 
a világon, hogy akik üdvözülnek, rajta ke
resztül menjenek be Isten országába. A kö
veket azért kellett a kapun keresztül vinni, 
mert csak az Isten Fiának neve által lehet 
üdvözülni. A toronyépítők a dicsőséges 
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angyalokat jelentik. A torony ura is az lsten 
Fia; akik vele voltak, az a hat férfi, azok is 
az ő kíséretéhez tartozó angyalok. 

A torony maga: az Egyház. A szűzek pe
dig a szent szellemek; ők öltöztetik a válasz
tottakat fehér ruhába; ők az lsten Fiának 
hatalmát bírják. Akik hisznek az lsten Fiá
ban, ezeket a szellemeket öltik magukra, 
velük egyesülnek; belőlük válnak a jó 
építő kövek a toronyba. Az elvetett kövek 
azokat jelentik, akik tagjai voltak már az 
Egyháznak, de a hegyekböJ előjött fekete 
asszonyok által jelképezett szenvedélyek 
elcsábították őket. Számukra is van még 
bűnbánat, ha szenvedélyeiket elhagyják. 

A torony sziklára épül; ez annyit jelent, 
hogy az Egyházat az lsten Fiának neve, azaz 
ereje tartja fenn. 

Aztán a szűzekről érdeklődött Hermas. 
A szűzek nevei: Hit, Megtartóztatás, Hata
lom, Nagylelkűség, Egyszerűség, Artatlan
ság, Tisztaság, Vidámság, Igazság, Egyet
értés, Szeretet. A fekete asszonyok neve: 
Hitetlenség, Mértéktelenség, Engedetlenség, 
Élvezet, Szomorúság, Gazság, Kéj, Harag, 
Hazugság, Ostobaság, Megszólás, Gyűlölet. 

Majd a kövek sorrendjét fejti meg: Az 
első tíz az alapban: az igazak első nemze
déke, a 25 kő a második nemzedék; a 35 kő 
az lsten prófétái és szolgái; a 40 kő: az apos
tolok, az igehirdetők, tanítók. Azért hozták 
fel a köveket a mélyből, mert előbb vízen 
kell átmenni az embernek, hogy megtísztul
jon. Az ember, mielőtt az Isten Fia nevét 
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hordaná, halott; ha megkapja a pecsétet,179 

életre támad. "A pecsét pedig a víz,150 hol
tan szállnak le az emberek a vízbe és élve 
szállnak ki belőle." {IX. 16, 4.) 

Hermas kérdésére, hogy a 40 kő, kiken 
nincs pecsét, miért száll le a mélységbe a 
többiekkel, a Pásztor azt feleli, hogy az 
apostolok (a kövek őket jelentik}, haláluk 
után azoknak is hirdették az igét, akik előt
tük haltak meg és az igehirdetéssel jelölték 
meg őket. Velük szálltak le tehát a vízbe és 
újra felszálltak.181 

A következőkben a 12 hegynek jelentését 
mondja el a Pásztor. A tizenkét hegy a világ 
lakóinak tizenkét törzsét jelenti. Az aposto
lok nekik hirdették az igét; a hegyek kü
lömbségei a világ népeinek sokféleségére 
utalnak. A keresztség azonban egy érzést, 
egy lelket ad a különböző népeknek, egy 
hitet, szeretetet; egy testté válnak az Isten 
Fia nevében. 

Ha azonban a keresztség felv~tele után 
vétkeznek, bűnük nagyobb lesz, mint lett 
volna a keresztség előtt, azért súlyosabban 
is bűnhödnek. A meg nem felelő köveket a 
torony ura ·kidobatta a toronyból. Ha majd 
eljön a befejezés, akkor az Egyház is egé-
szen tiszta lesz. · 

no Sphagis, keresztség 
180 A keresztség eltörölhetetlen jegyet nyom a ;é

tekre. 
181 Az apostolok leszállása az alvilágba, hogy az 

ószövetségi igazaknak az evangéliumot hirdessék, 
mit Hermas itt tanít, más ókeresztény apokrif ira
tokban is elófordul. Ez azonban nem tartozik a ka
tolikus hit t;Útalmához. 

Keresztény remeklrók. 1. 17 
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Az egyes hegyek jelentését a Pásztor 
ugyanúgy fejti meg, mint a fűzfavesszők 
példázatát. A fekete hegy pl. a hithagyókat, 
káromlókat, árulókat jelenti. Számukra nincs 
bűnbánat. A többi számára van. A kilence
dik hegy jelzettjei a tisztüket rosszul végző 
diakonusok, a tizediké a püspökök, a tizen
egyediké a vértanuk, a tizenkcttediké, akik 
ártatlanságukat megőrizték szeplőtelenül. 

X. példázat. 

(Hermas leírta könyvbe, amit látott és 
hallott. Meglátogatta őt az az angyal, aki 
rábízta a Pásztorra. Az angyal buzdította, 
legyen állhatatos a jóban, fékezze meg ma
gában a testi vágyakat. Amit a Pásztortól 
hallott, hirdesse a többi hivőknek, hogy 
bűnbánatot tartsanak. Képes beszédben biz
tosítja arról, hogy őrzésére szüzeket rendel. 
A szüzek (a IX. példázatban említelt eré
nyek) szívesen lakoznak a tiszta házban. 

Befejez~sül megújítja Hermashoz intézett 
buzdítását.) 10, 4, 4. "Tegyetek tehát jót, 
hogy jutalmatokat megkapjátok az úrtól; 
ha elkésve kezdetek csak jót tenni, befeje
ződik a toronyépítés és ti ki lesztek zárva 
belőle; más torony pedig nem épül számo
tokra. Miattatok szakította félbe a toronyépí
tést. Ha nem siettek jót tenni, kész lesz a 
torony, ti pedig kimaradtok jótetteitekkeL 

5. Amint ezeket elmondta, felkelt az ágy
ról és magához véve a Pásztort és a szüze
ket, elment. Aztán mondta nekem, hogy a 
Pásztort és a szüzeket elküldi majd házamba 
mindörökkön örökké. Amen. 
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