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Pável Márta, Szeibert Márton, Rizmayer Péter 

ÓSZÖVETSÉG ÉS ÚJSZÖVETSÉG KAPCSOLATA, JÉZUS 

KRISZTUS ISTENSÉGE 

(3) 407 o „ A jövendő életben tudásunk  

ugyanolyan  mértékben fogja felülmúlni jelen 

 tudásunkat, amilyen mértékben múlja felül az  

Újszövetség az Ószövetséget.” Órigenész 

 

MI CÉLBÓL KÉSZÜLT A TANULMÁNYUNK? 

A teljesség igénye nélkül pár kiemelt ponton át világítunk rá a lé-

nyegi részekre. Rámutatunk, hogy milyen lényeges eleme a keresztény-

ségnek a misztika. Keresztülhaladva néhány ószövetségi történeten, taní-

táson, illetve elsősorban azok keletkezésével kapcsolatos kérdéseken, va-

lamint az Órigenész-Kelszosz-vitán, támaszt szeretnénk adni abban, 

hogy helyén kezeljük őket, és ezzel együtt tisztábban lássuk Jézus életének 

és tanításának hitelességét, megingathatatlanságát. 

Vannak olyan közlések, amik mély gondolkodásra késztetnek. Vi-

szont a mai szinten az emberek – ahol csak tudják –, a Krisztus esemény 

tényét igyekeznek lemosni, vagy a mélységeikbe lehúzni a maguk szánal-

masan alacsony szintjére. Magyarázataik nagyon primitívek, többnyire 

avatatlan kezek mindenféle teológiai ismeret nélkül, de némi történelem-

tudással, vagy geológiai, régészeti ismeretekkel beleszólnak. Ez a sok au-

tentikusan nem hitelesített tudáshalmaz és szerényebb mélységű „megál-

lapítás” ér el a közepes teológiai kultúrával (vagy épp azzal sem) rendel-

kező, de annál nagyobb hangú tömeghez. S a sokszor hitetlen, egyenesen 

Istent és Bibliát tagadó tömegnek pedig lehetőséget ad a hitetlenségük 

igazolására, mert aki nem akarja elhinni azt, ami neki megváltozást 

igénylő életet kívánna, örömmel veszi ezeket az írásokat. A tisztessége-

sebb, hazamenetelt elősegítő (értsd: Isten felé vezető) életvitel nem tet-

szetős a mai liberális világban. 
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Mi ezek között szeretnénk eligazítást adni, ha lehetséges, leg-

alábbis ami az Ószövetség, Újszövetség kapcsolatát érinti. Mi (AQUILA) 

úgy érezzük, hogy az egyház az antimisztikus, antispirituális magyaráza-

tokkal csak ront, nemhogy javítana a helyzeten, az egyre gyérülő keresz-

tények számán, és sajnos a pap szájából csak néha hangzik el egy minő-

ségi, hiteles vagy mélyen spirituális beszéd. Ez nem tűrhető! A célunk, 

hogy ezen a helyzeten javítsunk, és prezentáljunk egy újabb, eddig nem 

használt, másfajta megközelítést. (3) 406. o. Órigenész: „Az üdvrendnek 

nem az a célja, hogy az ember útját kényelmessé tegye, hanem az, hogy 

iskolázza, nevelje, visszairányítsa Istenhez, mert az ember Isten nélkül a 

saját életét sem tudja megvalósítani.” 

Jóllehet, lesznek, akik nem értik meg, vagy támadják az írásunkat, 

nem változtat semmin, minket Isten táplál. De ha lesz egy olyan krém, 

egy olyan réteg, aki a fejéhez kap, és azt mondja, hogy ez lehet az igazság, 

akkor nem írtunk hiába. 

Nézzük meg, Platónt se értette meg mindenki, sőt a mai napig sem 

értették meg, nagyon sok szentet sem értettek meg a korában, de lehet, 

későbbi korok belőlük épülhetnek fel, pl. Avilai Szt. Teréz lelkiségéből, 

akit korábban inkább nem akartak elfogadni, sokszor menekülnie is kel-

lett a nézetei, hite, tettei miatt. 

Számunkra bizonyossággá vált: Jézus Krisztus a legnagyobb Fény a 

világunkban, hozzá senki és semmi sem érhet fel. Létének, Istenségének 

igazolásához a mai materiális világban, a filozófiának a durva, csak ele-

mezgető és egymást másolgató, az Ószövetséggel bizonyítgató módszerei 

már nem elegendőek. Úgy véljük, ami jelenleg kikezdhetetlen az a misz-

tika, a spiritualitás útja, az emberekkel való közvetlen megéletés!1 Erre 

kellene nevelni, hangolni a kereszténységet, de ettől sajnos messze van. 

Teljesen egyetértünk Órigenésszel (3) 407. o.: „...axiómája volt, hogy 

 
1 A sok üres fecsegés devalválódtatta az igazságot, mivel nincsenek a szövegek mögött 
hiteles személyek sem. 
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minden kinyilatkoztatás a befogadó felfogóképességének megfelelően 

történik. Az emberréválás szükségképpen Isten incognitója, hiszen bűnös 

ember nem tudná elviselni Isten jelenlétét. Az egyház által hirdetett evan-

gélium a jelen élet viszonyai között abszolút, de relatív ahhoz az igazság-

hoz képest, melyet Isten a jövendő életben fog még kinyilatkoztatni.” 

Úgy érzem az előbbi idézet szellemében is joggal kifogásoljuk, hogy 

a hagyományos módszerekkel érvelnek Jézus Krisztus mellett, mert így 

egy-egy olyan dolog, amikről alábbiakban írunk, hogy a zsidók/héberek 

története nem mindenütt állja meg helyét, sem időben, sem lokálisan, 

sem történeti szempontból, szóval ezek a kutatások megtépázhatnák az 

ezzel összeforrasztott újszövetségi Jézus-képet. Ezt nem szabad hagyni, 

sem elviselni. 

Számunka hitelesen Jézus Krisztus élete, mondandója, tanítása, 

akarata stb. a misztika útján nyert élővé, gyümölcsöző életté. Közvetlen 

kommunikációs kapcsolatot teremtett velünk, akik mertünk ebben hinni, 

és átadtuk magunkat Jézusnak. Ha valaminek lehet hinni – szerintük –, 

akkor az az elmélkedésben való megélés, kommunikáció, mert ez korrek-

ten sehogyan sem kezdhető ki! Míg a történelmi Krisztust sokféleképpen 

magyarázgatják, addig Krisztus isteni volta teljes „bizonyossággal” alap-

vetően az elmélkedésben, tehát a misztika útján élhető meg. 

Az Ószövetséget a különböző történelmi és egyéb emlékek hiányá-

ban hiteltelenné lehet tenni, aminek az árnyéka rávetődik az Újszövet-

ségre is. Mint elkötelezett Krisztus hívők, ezt nem tűrhetjük, célunk en-

nek a materialista, hitetlen világnak a rosszindulatú és igaztalan támadá-

sának az elhárítása, Jézus melletti hiteles kiállás. 

Az alábbiakban pár elemzést végzünk, és kitérünk bizonyos fajta 

történelmi altatásra, hiányosságokra. Rátérünk Órigenész és Kelszosz vi-

tájára, amiből sok minden kiderül. Felhasználjuk Órigenészt elítélő dog-

mákat is (lásd. a szám végénél R. Márkus Edit írását), amik hitelesek (bár 

az eredeti és a Zsinat által előadott szöveg között sajátságos másítások, 
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eltérések lehetnek, viszont már egyik sem bizonyítható), és ennek kap-

csán igyekszünk egy komplex képet alkotni. 

Ismétlem, részünkről az igazolást nem történelmi adatokkal tesszük, mi-

vel tudjuk, hogy rengeteg hamis történelmi tény van, melyet minden kor-

ban kedvük/politikai meggyőződésük szerint alakítottak. Nem is úgy al-

kalmazzuk a viszonylagos bizonyításokat, hogy hivatkozunk a különböző 

nemzetek, korok pl. mondjuk özönvíz elméletére, Noéra, vagy a világ ke-

letkezésére, mert itt is keményen felmerülhet a kérdés, hogy ezek az írá-

sok honnan és mikortól eredtek. Lehet, hogy a sumer vagy még régebbi 

különböző egyiptomi vallások is bírták ezt a tudást, mert azt ma bizony-

gatják, hogy a héberek plagizáltak, és kissé átdolgozva vettek át ezekből a 

forrásokból. Honnan tudjuk – s nem tudhatjuk –, hogy ők, amit most ere-

detibbnek vesznek, mint a hébereké, az honnan származik? 

(3) 395. o.: Alexandriai Kelemen „A teremtés főként abból a szem-

pontból foglalkoztatta, hogy Isten minden emberbe beplántálta az igazság 

magvait a teremtéskor.” Ehhez hozzáteszem, amiben az emberiség jelen-

tős része hisz (persze ez semmit sem jelent), s tudom, hogy nem teljesen 

teológiai és tudományos, de hasonlatos A. Kelemen gondolata, megköze-

lítése ahhoz, amit úgy hívnak a keleti vallások, hogy akasha lemez. De 

mindegy is, hogy hogyan hívjuk, lehet és kell, hogy legyen egy olyan tudás 

a „levegőben/éterben”, amiben minden korok emberei „belejárhattak”, s 

talán ez lehet az eredeti forrásanyag, ami minden korban, minden nyitott, 

erre alkalmas lénynek megismerhető. Akkor viszont senki sem plagizált a 

másiktól, csak azt híhetik a tudatlanságuk miatt. 

Innentől már teljesen mindegy, hogy nevezzük ezt az egészet, az 

csak egy nominális ratio. De mondhatnánk azt is, hogy minden elme szá-

mára, amelyik képes arra, hogy magát függetlenítse az anyagi világ beha-

tárolt nevelésétől, kezdetétől létezik egy elérhető tudás (s az sem érdekel, 

ha ezt gnosztikusnak minősítik…), ahova tudatilag „kiszállhatunk”, és 

olyan információkat szerezhetünk, amelyek igazak. Ezt a lehetőséget 
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mostani felfogásban rögtön elítélni vaskalapos butaság lenne. Ezeket az 

információkat, nem ők maguk szerezték, hanem a világegyetem tudatá-

nak a része. (S ebben még sehol sem áll az emberiség, hogy ilyen mérték-

ben kiterjessze a tudatát, felismerő képességét, vagy csak alázattal, mé-

lyen tisztelje.) 

Viszont ebből, ezeknek ismeretében senki sem alkothat magának/ 

népének kizárólagos dicsőséget, mert ennek fel nem ismerése egy nívót-

lanságot jelent. Főleg nem alkothatnának mindenki mást kizáró nemzeti 

jelleget, és nem emelhetik magukat piedesztálra sem. Tehát nem tudjuk 

azt bizonyítani, hogy honnan, melyik népnél volt az első információ, vagy 

közben hogyan kapták, ha ők kapták... 

Mi azt tudjuk, hogy hogyan kapjuk elmélkedésben, a „kijárkálás-

ban” ezt a módszert, ami nekünk tudományos, mert kontroll alatt tartjuk. 

Mi azt nézzük, hogy Krisztus mit akar, mit mond. A módszerünk hatha-

tós, ami a szentekéhez hasonló, főleg Avilai Szent Teréz módszeréhez, 

akit egyháztanítóvá, szentté avattak. Ismeretes, hogy ez a hitetlen, s „tu-

dományos” világ szemével nem bizonyíték, de nekünk mégis az – leellen-

őrizhető s így bizonyítható –, miután vele, A. Szt. Terézzel vagyunk szoros 

együttműködésben, az ő módszere az 500 éves élő módszer. Igaz, hogy 

Őt is többször is támadták, kihallgatták, lehetetlenné akarták tenni, de 

túlélte. Mi is gyakoroljuk az Ő módszerét, a kapott tudást írásba fektetjük, 

s ebből magasabb rendű, az eddiginél sokkal mélyebb istenkép bontako-

zik ki. 

(3) 410. o.: Órigenész „A Szentírás legtöbb helyének nemcsak egy, 

de két-három jelentése is lehet.” Az egyház szerint a kinyilatkoztatás kora 

lejárt, de szerintünk meg nem járt le, nem járhatott le, mert mint többször 

is említettük, Krisztus állandóan tanító, közlő akaratát nem lehet kizárni, 

sem a Krisztus erejét, a Szentlélek erejét sem lehet lefogni. Ő tehát a kor-
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nak megfelelő módon és az emberi nyitottságnak megfelelő módon min-

dig is tanítani fogja az emberiséget, bármit is mond bármilyen földi hata-

lom. 

Mi Jézus Krisztus állandó közlését hallgató tanítványnak tartjuk 

magunkat, és nem lesz ettől a tudatunkban semmiféle rossz, sőt inkább 

egyre mélyebb alázatot kell, hogy érezzünk Isten felé. Ugyanis, ahogy fel-

tárul előttünk Isten rejtelmes, hatalmas világa, érezzük, megismerjük a 

hatalmasságát, mindenhatóságát. Nekünk Jézus Krisztus Isten volta nem 

kérdés, és soha nem is lehet az, mert annyit megmutatott már magából és 

a világmindenségből, hogy jobban elhihetjük, hogy mi nem vagyunk, mint 

hogy Ő kérdésessé válna. Így a mi bizonyítási módszerünk ezen alapszik. 

Ezt nem lehet elvenni, sem megmásítani előttünk, mert hiten, tapaszta-

láson, tudáson és élő kapcsolaton nyugszik. 

Isten mindig újabb ajtót nyit ki, mélységeket közöl, így teljesen más 

aspektusba helyezi Jézus Krisztus földre születését, de nem mond ellent 

az evangélium lényegének, csak sokkal mélyebben érteti meg. Tudjuk, 

hogy nem lehet úgy megközelíteni a Krisztus eseményt, ahogy a mai ku-

tatók teszik. De elfogadjuk: (3) 411. o.: Órigenész „Megváltozik az em-

ber, miután az Úr dicsősége otthagyja nyomát a lelkében. Az ilyen imád-

ságban (ti. kontempláció) nem is kell szavakat mondani, nem szükséges 

kéréseket megfogalmazni, mert, amikor a lélek Krisztussal egyesül, ké-

pessé válik minden teher elviselésére, sőt hálásan fogadja azokat.” 

 

KELL-E JÉZUS KRISZTUST VÉDENI? 

Igen kell, de nem úgy, ahogyan tették vagy ma teszik, mert az a mai világ-

nak már sehogyan sem elég, másként működik. Látunk Istent/Krisztust 

védő vitákat, nem elég jók. Egyet részletesebben is kiemelünk. 

Igaz, sok minden kimaradhatott az eredeti vitából, ahogy Órigenész a mű-

vében megvédte Kelszosz ellen (erről a továbbiakban részletesen szó lesz) 
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a megváltásunkat.  (3) 414. o.: Órigenész szerint: „Szerinte az igazi kér-

dés az volt: lehet-e platonikus metafizikán belül Isten szabadságáról be-

szélni, avagy az „Isten” szó, csak név, mely a végtelenül áradó kozmikus 

folyamatot jelenti. Kelszosz az utóbbi álláspontot képviselte.”  

Ez nekünk ma már nem meggyőző, ez a könyv nekünk a mai túl 

okoskodó világban, gyenge Istenérveknek tűnik. A legtöbb olvasható érv 

sajnos csak az Ószövetségre (amit ma jogosnak látszó kritikák érnek) és 

elődökre való hivatkozás, meg némi logikára épül, de semmi több. Ugyan-

akkor ismerjük Órigenész nagyságát, hogy például ő volt az első teológus, 

aki megfogalmazta és tudta, hogy Jézus Krisztus Istenember ! 

Isten védelme egy hitvallás is, sokszor éppen erre van szüksége az 

Istent kereső embernek. Ma már nem lehet csak az Ószövetségre ala-

pozni, mert Krisztust illetőleg (lásd alább) inkább leépíthet. 

Az Újszövetség születésekor alapos összedolgozásra került a kettő, 

és kérdés, mennyire volt jogos és igaz. Ha az Ószövetséget kihúzzák a 

Jézus-esemény alól, akkor az eddigi kereteket használva sok „érv” törlődik 

Jézus Krisztus Isten voltának klasszikus igazolásából. Ez viszont nem re-

ális, mert abban a módszerben, amiben minket vezet Isten, ott Jézus 

Krisztus Istensége, és a földdel való közelsége, egysége, sokkal valóságo-

sabb, mint bármelyik katolikus katekézis vagy őshagyomány szerint. Saj-

nos ma nincs rend a papi fejekben (persze van kivétel is), az egészet meg 

nem értő, illetve a régi magyarázatoktól elrugaszkodni nem merő papok 

magyarázzák Krisztust, és ennek a hatása a kereszténység hanyatlásán lát-

szik is, mert sok kérdésre nem kapnak elégséges választ a hívők. Különben 

a keresztény Európa nem tudna lassan birka módjára mohamedánná 

lenni. Nyilvánvaló az eredmény. 

Nem azt mondjuk, hogy egyedül nálunk van a bölcsesség kulcsa, 

reménykedünk, hogy sok ilyen csoport van, szükség is lenne rájuk. De azt 

mondjuk, hogy a hierarchikus személyeknél erős félelem van, földi egzisz-
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tenciájukat is féltik, mivel fizikai szinten erősen elszeparálódtak, kiszol-

gáltatottakká váltak. Sok papról van tudomásunk, akik így vagy hasonlóan 

látnak, de hallgatnak, félnek, jobb a békesség – vallják. Megértjük, csak 

ezzel nem lesz jobb a kereszténység ügye. Vegyük figyelembe azokat a 

szenteket, akiket nem avattak szentté pontosan azért, mert az igazságot 

el merték mondani, és nem dicsérgették azt, amit Isten sem dicsért. Ne-

künk ilyen pl. Prohászka Ottokár püspök. Vagy azokat, akiket megöltek 

az igaz szókimondó hitükért pl. Priscilliánusz püspököt stb. Vegyük pél-

dául azokat, akik sok üldöztetés után szentek ugyan, például A. Szt. Teréz 

vagy Szt. Pio, de az életük során nem dicsőségben, hanem sok szenved-

tetésben volt részük az irigy rendtársaktól/ egyháztól is. Széllel szemben 

mertek haladni, csakhogy a Szentlélek ereje hajtotta őket, s így Ők győz-

tek. Rájuk is kell hallgatni, példájukat követni, mert nélkülük már rég ka-

tasztrofális baj lenne. A XXI. században teljesen másfajta világba kell 

vinni a Krisztus-igazolást, és ennek az igazolásnak másfajta jelleget kell 

adni. 

 - Az újfajta bizonyításnak spirituális, misztikus jellegűnek kell lenni, 

ilyen szentekre alapozva, hosszú ideje érvényben lévő módszerre, misz-

tikus tudásra kell épülnie. Ez nem lehet csak logikai, és csak ószövetségi 

hivatkozás. 

- Autentikus emberek, Isten kiválasztott csatornái által közölt elmélke-

déseken is kell nyugodnia. Ez ellenőrzéseken is alapszik. Mindig kont-

roll alatta kell állnia, és ezért fontos, hogy lehetőleg több autentikus 

személy végezze egyidejűleg az elmélkedést. Tudjuk és elfogadjuk, 

hogy erre az egyház lenne a hivatott, hogy felülvizsgálja. Mondjuk ezt 

annak ellenére, hogy nagyon kevés olyan személy van, aki hitelesen 

tudná mélységeiben, miről van szó. De ennek az ellenőrzésnek fontos 

szerepe lenne. Elismerem, az egyházban mindent részrehajlás nélkül 

meg kellene vizsgálni, és ami jó, azt meg kell tartani. Így már rég más-

fajta módon is meg kellett volna nyilvánulnia az igazolásoknak. Pl. ha 
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hiteles a közlés, akkor fel kell használni a hívek épülésére, követni, de 

sajnos nem teszik, hallgatnak. Mi az oka, sorolhatnám, de messze ve-

zetne. 

- Jézus Krisztus istenségének védelmére semmi okból sem lehet elhall-

gattatni olyan embereket, közléseket, javaslatokat (amiket meg sem 

akarnak hallani), ami felébresztené az embereket, főleg mélyebb hí-

vővé tenné a katolikusokat is. Látható, ha javaslatunk szerint működ-

nének a hit dolgai, akkor fel sem merülne, hogy védeni kell az Istent, 

hanem kiszolgálni a sok követni akaró embert. De messze nem így van. 

- Ismétlem: Nem lehet azt állítani, hogy a kinyilatkoztatások kora lejárt 

– vissza kellene vonni többek között ezt a dogmát is –, mert ez nem 

igaz, és így ezzel nagy fokban bezárták a lehetőségeknek a tárházát. 

Mivel nincsenek kommunikációs viszonyban Istennel, nem tudták 

megkérdezni, „jó-e ez így?”.  Világos, ebbe Isten nem egyezett bele, s 

mivel nem is kérdezték meg, láthatólag tőle függetlenül működnek! 

Nem tudják Krisztus akaratát, hogy mit akar velünk. Nem tanítják, ho-

gyan lehet közvetlen, lélektől lélekig beszélgetni az Úrral. Ma ez nem 

érdekli a papságot (van kivétel is), hanem helyette olyan dolgokat be-

szélnek, ami primitív, alaptalan, felháborító, teológiailag inkorrekt. 

Sokszor misére menvén tapasztaljuk , hogy amiket prédikálnak, az 

sem nem biblikus, de még az őshagyománynak sem felel meg. Ergo 

senki ne csodálkozzon, hogy védeni kell Jézus Krisztus isteni megjele-

nését, tetteit stb., mert mint alábbiakban rátérünk, több eddigi „bizo-

nyíték” erősen kétes. 

 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a híres Órigenész-Kelszosz-vitát. 

 

ÓRIGENÉSZ   

180 után született Alexandriában, keresztény szülők gyermeke-

ként. Órigenész atyja, a grammatikus Leonidasz 201/202-ben vértanú 
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halált halt, a tizennyolc éves ifjú pedig végignézte apja kivégzését. Leoni-

dászt lefejezték, az apja halála mély nyomokat hagyott benne, egész életét 

végig kísérte. Apja vagyonát a császári kincstár végrehajtói elkobozták, 

emiatt a család rendkívül nehéz helyzetbe került, a létfenntartáshoz szük-

séges javakat nélkülözték. Egy előkelő, jómódú özvegyasszony vette párt-

fogásába, aki támogatta tanulmányai elvégzésében. Az özvegy társasá-

gába tartozott Paulosz, egy antióchiai származású gnosztikus, akinek át-

menetileg Órigenész a bűvkörébe kerülhetett. Tanulmányai elvégeztével, 

hogy eltartsa családját (hat kisebb testvére volt), grammatikai magánis-

kolát nyitott, ahol fiatal tanulókkal foglalkozhatott. Miközben tanított, 

maga is tanult, Ammoniosz Szakkasz filozófus előadásait hallgatta. Órige-

nész sokat utazott. Járt Rómában 212-ben, ahol találkozott Hippolütosz-

szal, akinek meghallgatta egyik prédikációját. Kétszer is járt Palesztiná-

ban, először 215-től 217-ig, amikor ide menekült az üldözések elől. De-

metriosz püspök innen hívta vissza, hogy megbízza a katekéta iskola ve-

zetésével. Másodszorra 230-ban járt Palesztinában, de csak rövid ideig, 

átutazóban tartózkodott itt, amikor Athénba ment. Ekkor két püspök ba-

rátja, Alexandrosz jeruzsálemi és Theoktisztosz caesareai püspökök 

pappá szentelték. Demetrioszt felháborította, hogy ez tudta és beleegye-

zése nélkül történt, emiatt Órigenészt megfosztotta a katedrájától, majd 

az alexandriai egyházból kiközösítette. A palesztinai Ceasareába költözött 

231-ban, ahol folytatta a tanítást. A nevét mindenhol ismerték. A császár 

anyja 218-222 között Antiochiába hívta, hogy előadását meghallgassa. 

253-ban a Decitus-féle keresztényüldözés alatt börtönbe vetették, és oly 

kegyetlenül megkínozták, hogy abból nem tudott már felgyógyulni, 254-

ben Tyrusban meghalt. 

Fő művei a Peri Arkhón/De Principiis és a Hexapla. Előbbiben ki-

fejtette, hogy Isten előbb az értelmes, szabad akaratú lényeket teremtette, 

akik elfordultak Istentől, és bukásuk következményeként keletkezett az 



- 23 - 

anyagi világ. Az üdvrendnek az a célja, hogy az embert visszavezesse Is-

tenhez. A lélek a testtel való egyesülés előtt is létezett, s létezni fog az 

elválás után is. A lélek örökké él, a földi élet csak egy szakasza. Krisztus 

az egyetlen, aki a testbe költözés előtt nem fordult el Istentől. Órigenész 

azt gondolta, hogy a kinyilatkoztatás a befogadó felfogóképességétől füg-

gően történik. A lélek a földi élet után is Isten megismerésében fejlődni 

fog. Mivel mindenki bűnösen hal meg, halála után mindenkinek tisztító 

tűzön kell átmennie. Órigenész egyetlen testetlen, szellemi szubsztanciát 

ismer el, Istent. Minden más létezőnek van valamilyen teste, ami ki van 

téve a változásnak. Álláspontja szerint nincs olyan lény, amely teljesen 

megromlott volna, mert akkor nem lenne felelős a tetteiért. A Sátánnak 

és a bukott angyaloknak is van lehetőségük az igazság felismerésére, a 

bűnbánatra. Álláspontja szerint a megváltás folyamatban van, akkor fog 

lezárulni, ha „Isten lesz mindenben”. Órigenészt nevezhetjük az első 

módszeres exegétának. Az értelmezés három szintjét különbözteti meg: 

az első a testi, literális (betű szerinti), történelmi értelem, a második a 

lelki-morális értelem, a harmadik (a legmagasabb), a szellemi vagy spiri-

tuális értelem. Szentháromságtanában annak ellenére, hogy a Személyek 

egylényegűek, egymásnak alárendelve szemlélte őket. Az Atya minden lé-

tező eredete, a Fiú (aki a Logosz) birodalmába tartozik minden értelmes 

lény, a Szentlélek a szentekben (megkereszteltekben) fejti ki a hatását. Ő 

használta először Jézus Krisztusra az „istenember” (theanthróposz) kife-

jezést. A Konstantinápolyi Zsinaton (533) több tételét, illetve órigenista 

tételeket ítéltek el. Órigenész életében nem talált megfelelő vitapartnert, 

halála után pedig már nem válaszolhatott az őt ért vádakra. 

 

KELSZOSZ  

(https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelszosz)  178 körül élt görög gondolkodó, aki 

kétségbe vonta a kereszténység és a Biblia állításait. Kelszosz Hadria-

nus császár kortársa, Órigenész állítása szerint epikureus filozófus volt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelszosz
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A 175 és 181 közt keletkezett, Igaz szó művében a keresztény taní-

tásokat támadta. A keresztények szemére vette, hogy külön megváltásra 

számítanak. Kelszosz szerint Isten mindenki számára elérhető, nem tesz 

különbséget keresztények és nem keresztények között. Ennek ellenére a 

keresztények mégis önfejű csoportokba gyülekeznek  

Személyét illetően bővebben alig rendelkezünk információval.  Lu-

kianosz talán neki ajánlotta Alexandrosz avagy a hamis jós című munká-

ját.  Azt, hogyan vélekedett az alábbi „vitából” kitűnik. 

 

ÓRIGENÉSZ KELSZOSZ ELLEN CÍMŰ MŰVÉRŐL 

Órigenész művét a fent említett „Aléthész logosz” című műben ke-

resztényeket ért támadásokra írta válaszként. A mű megírására Órige-

nészt 248 körül vette rá Ambrosziosz. Ahogy a fentiekből is látható, nem 

kortársak vitájáról van szó (Kelszosz művét a 2. században adta közre), 

ugyanakkor mégis heves vita bontakozik ki az olvasó előtt. Az összesen 8 

könyvet magában foglaló műben Órigenész Kelszosz állításait sorra cá-

folja, vagyis a mű írása során Kelszosz gondolatmenetét vette alapul, emi-

att szigorúbb szerkesztési elv nem érvényesülhetett benne. (Eredetileg 

Órigenész szándéka egy szerves egész értekezés kimunkálása volt, azon-

ban időtakarékosság miatt ezt a módot választotta).  A műben Órigenész 

idézi Kelszosz adott állítását, majd közvetlenül alatta megcáfolja azt. Ez a 

technika jól követhetővé tette/teszi az olvasó számára az argumentumo-

kat. Órigenész az előszóban leírja, „hogy ez a könyv nem éppen a hívők 

számára íródott, hanem azoknak, akik vagy teljességgel járatlanok Krisz-

tus hitében vagy pedig gyöngék a hitben, mint az Apostol mondja: Karol-

játok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben.” ((3) 23. o.) 

 

VÁDAK ÉS ELLENÉRVEK  

De nézzük meg közelebbről néhány példán keresztül, hogy miként 

vádol Kelszosz és hogyan érvel Órigenész, elsősorban azon vádak alapján, 
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amelyekben Kelszosz Jézus Krisztust támadja, hiszen aligha gondolhatta 

másképp, minthogy ha sikerül hathatós érvet találnia Jézus ellen, azzal az 

egész kereszténységen sebet üt.   

A II. könyvben Kelszosz azt veti fel Jézus ellen, hogy (3.) 140. o. 

„nem mutatkozott minden rossztól tisztának.” Órigenész itt a szemére 

veti, hogy nem világos, mire gondol. Ha ugyanis arra gondol, hogy nem 

tisztult meg a rossztól, mondja meg, hogy milyen rossz tettet hajtott 

végre. Ha arra gondol, hogy a szegénység, a kereszt, a buta emberek ösz-

szeesküvése a rossz, akkor Szókratészről is mondhatjuk ebben az értelem-

ben, hogy nem volt tiszta a rossztól, illetve sok más görög filozófusról, 

akik szándékosan vállalták a szegénységet. (Itt Órigenész példákat is fel-

hoz: Démokritosz, Kratész, Diogenész). Fentiekből is jól látható, hogy 

Kelszosz nem érvel világosan, érvelés helyett sokkal inkább vádaskodik, 

„vagdalkozik”. Ha a görög filozófiára gondolunk, elsősorban Platónra (a 

leggyakrabban idézett görög filozófus a műben), akkor tudható, hogy Pla-

tón különös gondot fordított arra, hogy pontosan definiálja azt, amiről az 

adott dialógus szól, és az érvelése is hasonlóképpen felépített. Kelszosz 

érve mindenesetre – ebben a formában – semmiképpen sem állná meg a 

helyét egy platóni dialógusban, sőt inkább azt mondanám, hogy Órige-

nész sokkal inkább képviseli a platóni átgondoltságot, és a „párbeszéd-

ben” „Szókratészként” pirít rá a felületes gondolatra. Ugyanakkor a fenti 

kiragadott példából az is látható, hogy Órigenész megpróbálja a keresz-

ténységet a görög kulturális hagyománnyal „közvetítetni”, „átadni”. Nem 

véletlenül hozza fel a mindenki által ismert Szókratészt példaként a vála-

szában, mert az ő élete ismert volt, és így – mindamellett, hogy ezzel vi-

lágosan cáfolja az érvet –, egyben érthetőbbé teszi, közelebb próbálja 

hozni a példával Krisztus tettét. Ez a „kulturális közvetítés” mai szemmel 

mindenképpen példaértékű, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ha 

Órigenész nem ebben a formában válaszol, hanem szisztematikus művet 
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ír (amit – ahogy fent is írtam – először szándékozott), akkor olyan össze-

függésekre világíthatott volna rá, amely lehet, hogy saját korának keresz-

ténységet is alapjaiban rázta volna meg, vagy elképzelhető, hogy azt a mű-

vet ma nem olvashatnánk, mert nem maradt volna fenn. De azt se felejt-

sük el, hogy Kelszosz vádja Órigenész első értelmezésében (hogy Jézus-

nak volt bűne) felháborító, és biztos vagyok benne, hogy Órigenész saját 

korában is már az volt. (Ez utóbbi értelmezést meglátásom szerint az is 

megerősíti, hogy Órigenész művében ezt követően azt a kelszoszi vádat 

idézi, hogy (3) 140. o.: „Jézus nem volt feddhetetlen”) Ez számomra arra 

utal, hogy Kelszosz valójában egyáltalán nem érti a kereszténység lénye-

gét, vagy nem akarja megérteni. A vádak meglátásom szerint sokkal in-

kább a kereszténység „kiiktatását”, mint valami zavaró tényező megszün-

tetését célozzák. Emiatt is próbálja elsősorban a „fejet”, Jézus Krisztust 

megpróbálni hitelteleníteni. Persze itt az is felmerülhet, hogy mit értünk 

„vallás” fogalma alatt abban az értelemben, hogy nem tudom, Kelszosz 

miben hitt, a kissé zavaros, sok mindent megengedő római sokistenhit 

mennyiben volt a sajátja, és mennyiben találkozott most először egy igazi 

vallással, valós istentapasztalattal. Lehet, hogy ez egész mögött az Isten-

nel való találkozás lehetőségének az elhárítása rejlik. Tudta, hogy az igaz-

ság itt van, emiatt próbálta meg meggyőzni magát és az olvasót is arról, 

hogy nem kell Jézust követni. Azt is látni kell, hogy van olyan érve is, ami-

vel miközben cáfolni kívánja Jézust, kimondottan megragadja Jézus tett-

ének lényegét egy-egy szempontból, jelen esetben azt, hogy Jézus meny-

nyire nem az emberi „ösztön” vagy „normálisnak gondolt emberi maga-

tartás” szerint cselekedett: (3) 121. o.: „Ha előre tudja, hogy ez fog vele 

történni, ki az az isten, démon, vagy értelmes ember, aki nem arra törek-

szik, hogy kitérjen előle, ha tud, hanem aláveti magát annak, amit előre 

lát?” Órigenész erre az érvre azzal válaszol, hogy ebben nincsen semmi 

csodálatos, Szókratész is kiitta a méregpoharat, nem menekült el a bör-

tönből, pedig megtehette volna, illetve Leónidasz itt tudta, hogy társaival 
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együtt meg fog halni Termopülében (és sok más példa is van) mégis vál-

lalták a halált, ahogy vállalta Pál, amikor felment Jeruzsálembe, illetve sok 

kortárs is, aki megvallotta kereszténységét. Azt nem egészen értem (attól 

függetlenül, hogy kinek és milyen célból írta is a könyvet Órigenész), mi-

ért kell úgy megcáfolni egy érvet, hogy az összehasonlításokkal tulajdon-

képpen „elmossa” Jézus tettének jelentőségét.  

Visszatérve Kelszoszra, amikor olvasom a vádjait, egy olyan okos 

ember képe bontakozik ki előttem, aki egyfajta teljességigénnyel megpró-

bált minden vádat összeszedni a kereszténység ellen. Kelszosz támadásá-

ban többek között megtalálható az azóta is unalomig ismétlődő kísérlet 

Jézus életrajzának elferdítésére, továbbá arról is, hogy valójában nem volt 

Isten, magát tette azzá pl.: (3) 51. o.: „Jézus a szűztől való születéséről 

hazudott. Utána azzal gyalázza, hogy egy júdeai faluban született, egy 

szegény helybeli kézművesasszonytól. Azt mondja: Mivel házaságtörésen 

érték, férje, aki mestersége szerint ács volt, eltaszította. Azt mondja ez-

után, hogy miután férje eltaszította, ő megszégyenülten bolyongott és ti-

tokban szülte meg Jézust. Ő pedig szegénysége miatt napszámosnak sze-

gődött el Egyiptomba, és ott némi jártasságot szerzett a varázslásban, 

amelyről az egyiptomiak híresek; majd visszatért, sokra tartva képessé-

geit, és ezek alapján istennek nyilvánította magát.” Kelszosz műve azon-

ban nemcsak a kereszténység elleni érvek „összefoglalójának” tekinthető, 

hanem arról is szól, hogy miként vádoljunk meg valamit úgy, hogy való-

jában nem merjük megismerni a lényegét. Ezért érezzük minden támadá-

sát felszínesnek. Ha mélyebbre mert volna menni, akkor Órigenésznek is 

még mélyebbre kellett volna mennie a cáfolatban, ami a saját magunk 

(keresztények) számára is rendkívül építő tudott volna lenni. Minden-

esetre ezek az érvek is meg tudnak ingatni egy hívőt, amennyiben ezen a 

szinten gyakorolja a hitét.  Emiatt fontos a fönt leírt misztikus út, ugyanis 

ha van saját istentapasztalata az embernek, akkor semmilyen vádaskodás 
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nem ingathatja meg, mert nem hisz, hanem tud. Tudja, hogy Jézus az 

Isten, hiszen Vele él, Vele beszél nap mint nap. Mi tudná ezt megingatni?  

Van azonban még egy csavar Kelszosz művében, ugyanis Jézussal 

szemben felléptet egy zsidót, párbeszédet folytatnak, s Kelszosz szerint 

számos kérdésben megcáfolja Jézust. (lásd (3) 51. o.) A fönti érvek is a 

szövegben ettől a „zsidótól” származnak. Órigenész fontosnak tartotta 

annak hangsúlyozását is, hogy Kelszosz olyan beszédeket is ad a zsidó 

szájába, amit egy zsidó semmiképpen sem mondana (pl. a Szentlélek ga-

lamb alakjában történő megjelenés kapcsán mondja Órigenész, hogy a 

zsidók nem kapcsolják össze Jézust és Jánost és büntetéseiket sem; lásd 

(3) 71.o.). De nézzünk érvet azok közül is, amelyeket a „zsidó” intéz a 

saját népéből keresztényekké váltakhoz: (3) 103. o.: „Tegnap vagy teg-

napelőtt, mikor megbüntettük azt, aki félrevezetett benneteket, elhagytá-

tok atyáitok törvényét. (…) hogyan lehetséges, hogy bár a mi vallásunkból 

indultok, tovább haladva mégis megvetitek azt, holott nem tudjátok más 

eredetét megnevezni tanításotoknak, mint a mi törvényeinket.”  Továbbá 

ezt is írja Órigenész: (3.) 104-105.o.: „Ezután zsidója a holtak feltámadá-

sáról, Isten ítéletéről, az igazak jutalmáról és a gonoszokra váró bünteté-

séről szóló tanokat ócskaságnak becsmérli, s úgy véli, azzal megcáfolja a 

kereszténységet, ha azt mondja, miszerint a keresztények ezekkel semmi 

újat nem tanítanak” Kelszosz fenti érvei alapján a keresztény vallás kizá-

rólag a zsidó valláson alapul (az az eredet), és semmi újat nem hozott. Az, 

hogy a zsidó vallás honnan ered, azt a kérdést a Kelszosznál fellépő zsidó 

már nem teszi fel. Fontos megjegyezni, hogy Jézus Krisztus nem követ-

kezménye valaminek, hanem mindennek az eredete. Vagyis ezt a vallást 

maga Isten alapította, és semmi olyan gyanú nem árnyékolhatja be, hogy 

más vallásokból „eszkábálták össze”. Ha más vallásokkal vannak összefüg-

gései, az kizárólag az isteni működésnek tudható be. Az, hogy milyen tör-

téneti helyzetben alakult ki, nyilván nem véletlen, ugyanakkor sokkal 

hangsúlyosabbnak kellene lennie a kereszténység „újdonságának”, mint 
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az Ószövetséggel való összefüggéseinek. Órigenész művében megpró-

bálja fenntartani az egyensúlyt az Ó- és az Újszövetség között, pedig a 

legitimáció forrásának nem az Ószövetségnek kellene lenni, hanem kizá-

rólag Istennek. Persze Kelszosz magát az emberként köztünk járó Istent 

is megpróbálja ellehetetleníteni, például azzal, hogy mások is hajtottak 

végre csodás tetteket, mégsem tekintették őket istennek (pl. a prokonné-

szoszi Ariszteasz története, lásd (3) 199. o.), vagy azzal, hogy lehetetlen, 

hogy Isten testet vegyen fel (lásd (3) 265. o.), továbbá azzal is, hogy a 

görögök mindezt az igazságot jobban elmondták, anélkül, hogy azzal hi-

valkodtak, hogy ez (3) 417. o. „Istentől vagy Isten fiától való”. Az, hogy 

fontos, hogy a kereszténység isteni gyökerét hangsúlyozzuk, már Kelszosz 

műve alapján is elgondolkodtató, ugyanis a zsidó vallásról az írja, hogy 

Mózes mindent átvett: (3.) 43. o.: „Tehát ez a bölcs népeknél és tudós 

férfiaknál meglévő tanítást vette át hallomás alapján Mózes, és ezzel isteni 

nevet szerzett magának.”  Ez számos kérdést vet fel, ugyanakkor nem fel-

tétlenül jelent rosszat, ha Mózes jót vett 

át, amennyiben nem saját vallásukat te-

kinti (tekintené) eredetinek, ahogyan 

azt – számomra úgy tűnik – a Kelszosz-

nál szereplő zsidó fogalmazza meg a ke-

reszténységgel szemben. De Kelszosz 

nemcsak a zsidó vallással, de a zsidóság-

gal szemben is megfogalmaz komoly vá-

dat: (3) 280.o.: „A zsidók egyiptomi 

szökött rabszolgák voltak, akik sohasem 

hajtottak végre semmi szóra érdemes 

tettet, nem volt sem jelentőségük sem 

számuk.”  

Végül jelen rész lezárásaként még 

egyetlen vád álljon itt Kelszosztól, 
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amely szerint a zsidókat és keresztényeket egyaránt azzal vádolja, hogy 

azt állítják magukról, hogy (3) 270-271. o.: „…az Isten mindent nekünk 

tár fel és mond meg előre, nem törődik az egész kozmosszal és az égi pá-

lyákkal, nincs gondja erre a hatalmas földre, egyedül velünk foglalkozik, 

egyedül hozzánk küld hírnököt soha meg nem szűnő módon küldve el 

őket és kutatva, hogy lehetünk együtt vele mindig.” Órigenész ezt a vádat 

azzal utasítja el, hogy Isten minden létezőt szeret, és még ha (3) 276. o.: 

„Egyes zsidók talán mondanának néhány esetlen dolgot, ha nem is mind-

azt, amit Kelszosz ír, de a keresztények bizonyára nem, hiszen megtanul-

ták (…), hogy az összes bűnösért jött el Jézus” Ezt még annyival egészí-

teném ki –Aquilásan –, hogy Isten mindenki felé a maximális szeretét 

nyújtja, úgy, mintha egyedül csak ő lenne a világon, de csak azzal képes 

kommunikálni, akinek arra „füle van”, aki akarja és szeretné Őt meghal-

lani, mert senkit sem fog megerőszakolni, annyira szereti. 

 

A következő részben láthatjuk, miért probléma, ha Órigenész vagy bárki 

más túl sok ószövetségi idézettel próbál érvelni az Újszövetség tanítása 

mellett, milyen gyengévé válhatnak ezek az érvek a lenti anomáliák isme-

retében. 

 

IZRAEL TÖRTÉNELMÉNEK ANOMÁLIÁI 

Ahogyan arra már feljebb utaltunk, az Ószövetség, mint történelmi 

forrás labilis lábakon áll. Ennek szemléltetésére a teljesség igénye nélkül 

beidézünk néhány ide vonatkozó irodalmat, mellyel érthetővé válik jelen 

dolgozatunk aktualitása. 

 A pátriárkák kora 

A Bibliai történetek alapján Ábrahám nagyjából Kr.e. 2100 környé-

kén indulhatott kelet felé, Kánaánba. Régészek, történészek keresték en-
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nek nyomait, sikertelenül, annak ellenére, hogy a keresés időszakát kiter-

jesztették Kr.e. 2500 és 1000 közötti intervallumra. (Részletekhez lásd a 

(2)-es forrás 46-48. oldalát.) 

Ehhez a problémához kapcsolódik, hogy a kritikai szövegkutatók 

munkái alapján a pátriárkák történeteit 1000..1500 évvel később írták le, 

mint amikor azok az ószövetség tanúsága szerint megtörténtek. Vallásos 

szempontból ez nem kell, hogy csökkentse az írás értékét, azonban a tör-

ténelmi hitelesség szempontjából igen fontos tényező, ugyanis megálla-

pítható, hogy az írásba foglalás korszakára jellemző problémákat vetítet-

tek rá a pátriárkák korára, és így sokkal inkább tekinthető ez egy nemzeti 

mítosznak mintsem egy megbízható történelmi forrásnak. (Részletekhez 

lásd a (2)-es forrás 48-50. oldalát.) 

 Kivonulás 

Az Ószövetség egyik leghangsúlyosabb története, melyet újra és 

újra idéznek az Egyiptomból való kivonulás, menekülés. A Bibliai törté-

netek alapján ez a Kr.e. XV. század közepén zajlott. Néhány másik elmélet 

szerint azonban 200 év-

vel később, a XIII. szá-

zadban kellett történnie, 

hiszen az elbeszélés meg-

említi Ramszesz városát, 

és I. Ramszesz csak Kr.e. 

XIV. század végén kez-

dett uralkodni. Érdekes, 

hogy „az izraeliták első 

Biblián kívüli említését 

Egyiptomban, Merneptah fáraónak … az i. e. XIII. század végén Kánaán 

ellen vezetett hadjárata emlékére készült sztélén fedezték fel.” ((2) 69.o.) 

Még a XIV. századból ránk maradt, Tell el-Amarnánál talált, majd 400 
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levelet tartalmazó ékírásos demográfiai adatok között sincs utalás izraeli-

tákra. A kivonulás hosszúra nyúló bibliai történetét, a Sínai-félszigeten 

való vándorlást semmilyen történelmi forrás nem tudja alátámasztani. „A 

Sínai-félsziget régészeti ásatásai az i. e. III. évezredből, illetve a hellenisz-

tikus és bizánci korból tártak fel bizonyítékokat a pásztorkodásra. Az i. e. 

XIII. évszázadból, a kivonulás feltételezett korából azonban nem kerültek 

elő ilyen leletek.” ((2): 75.o.)  

(Kép: Dirk Bouts: A mannaszedés, 

1464-67. Szent Péter-templom, 

Löwen) Az is megjegyzendő, hogy 

a kivonulás történetében szereplő 

királyságok, települések, vagy csak 

egyszerűen a személynevek mind a 

Kr.e. VII.-VI. század történelmi ál-

lapotát tükrözik. A kivonulás felté-

telezett időszakában lakatlanok 

voltak azok a területek, akikkel az 

izraeliták a történet szerint harcol-

tak, vagy akiket esetleg meg kellett 

kerülniük. Mindezek ellenére, feltételezések szerint a kivonulás története 

valós történelmi tényeken alapszik, mert még a Kr.e. XVI. században, 

1570 körül az egyiptomiak valóban kiűztek ismeretlen sémi bevándorló-

kat, akik fokozatosan egyre nagyobb létszámú közösséget hoztak létre 

Egyiptomban a keleti deltavidéken. Ezek az emlékek élhettek még a ká-

naánitákban, amikor nagyjából 1000 évvel később Jozija király aktuálpo-

litikai törekvéseinek megfelelően egy átfogó elbeszéléssé ötvözték őket. 

Az így elkészült történetre rakódtak még rétegek a babiloni fogság idején, 

és azt követően is. Itt tehát szintén egy a nagyhatalmakkal szembeni nem-

zeti ellenállást kifejező írásról van szó, semmiképpen sem történelmi 

igazságról. (Részletekhez lásd a (2)-es forrás 67-83.o.-át)  
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 Izrael uralkodócsaládja 

Saul, Dávid és Salamon, a bírák kora utáni első 3 királya Izraelnek. 

Saul Kr.e. 1025-1005-ig, Dávid Saul után 970-ig, majd őt követően Sala-

mon 931-ig uralkodott. Dávid egy hatalmas nemzeti hős, hódító király, 

aki fővárossá teszi Jeruzsálemet és egy Izrael földjét átfogó birodalmat te-

remt a Biblia tanúsága szerint. Salamon pedig bölcs, aki pazar templomot 

és palotát építtetett Jeruzsálemben, illetve egyéb építkezéseket is folyta-

tott. 1Kir 10,27 alapján annyi ezüst volt Jeruzsálemben mint a kavics, és 

az 1Kir 11,3 szerint Salamonnak 700 felesége, 300 mellékfelesége volt, 

ami mindenféle régészeti vizsgálódás nélkül is komoly költői túlzásnak 

tűnik. Mi a valóság? Röviden: nem tudjuk. Tény azonban, hogy egy ideig 

ezen királyoknak még a léte is vitatott volt a régészeti leletek hiánya miatt. 

Ma már feltételezhetjük, hogy létező dinasztiáról beszélünk, de a régé-

szeti leletek alapján azt is feltételezhetjük, hogy Dávidnak nem voltak az 

Ószövetségben említett volumenű hódításai, sem birodalma. Az ő idejé-

ben egyszerűen tovább éltek a már meglévő településrendszerek és a ká-

naánita kultúra. Salamon idejéről sem találtak nyomokat a nagy építkezé-

seiről, sem Jeruzsálem kiemelkedő szerepéről. „… Jeruzsálem egyéb ré-

szein végzett terepmunka nem tárt fel szignifikáns bizonyítékokat abban 

a tekintetben, hogy az i. e. X. században lakottak lettek volna ezek a vá-

rosrészek. Nemcsak monumentális épületek nyomai nem kerültek elő, de 

még csak egyetlen cserépdarab sem.” ((2), 144-145.o.) 

Ez azért is lényeges, mert Dávid királyságát olyan nagy mítosz 

övezi, hogy még a megváltót is az ő leszármazottjának jövendölték, mint 

egy új nagy hódító királyt, aki megerősíti Izraelt. Gondoljunk bele, ha 

mindez mítosz, milyen károkat okozhat Jézus Krisztus iránt a gyenge hitű 

emberek lelkében ez a felismerés. Épp az a célja a jelen írásnak, hogy rá-

világítson arra, hogy Jézusnak és tanításának a hitelességén sem törté-

nelmi sem vallásos szempontból nem ejt csorbát semmilyen Ószövetséget 

hiteltelenné tevő írás, mert bár egy ószövetségi kultúrába született bele 
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Jézus, hitelessége mégis független tőle, amint azt már írtuk, és amint azt 

még alább is látni fogjuk. 

 Ószövetségi tanítások eredete 

Csupán azért említésre méltó ez is, mert így kapunk teljesebb ké-

pet. Tudniillik, egyre több irodalom foglalkozik azzal, hogy az Ószövet-

ségben olvasható csodás történetek, tanítások, mint például a tízparan-

csolat, valójában más népektől átvett majd kissé átalakított hagyományok. 

Ingoványos terület ez, melyről szintén csak éppen a megemlítés erejéig 

érdemes most foglalkozni. Itt is ki kell hangsúlyozni, hogy egy-egy nagy 

próféta története, vagy a vízözön, vagy a tízparancsolat tanítása, hiába 

fordul elő más népek hagyományaiban is, és teljesen mindegy, hogy ki 

vette kitől, attól még a tanító jellege, egyáltalán a történetek lényegi ele-

mei, vagy akár a sugalmazottság kérdése nem kell, hogy csorbát szenved-

jen. Konkrétan az alábbi táblázatban látható például az ószövetségi tízpa-

rancsolat és az egyiptomi halottaskönyv negatív konfessziója (halottas-

könyv 125. fejezete, az ún. 'Nu-papirusz' és a 'Nebseni-papirusz') közötti 

párhuzam. Bár a hasonlóság érdekes, nem szükségszerű, hogy valaki va-

lakitől lopott, sőt, még az sem, hogy közös hagyományból dolgoztak, mert 

ezek az általános parancsok mind származhattak az adott nép adott 

„szentjeitől”, azaz az isteni közlés bármely nép esetén működhet. 

 

Tízparancsolat (zsidó fordítás és 

beosztás szerint (Forrás: (6)) 

Negatív konfesszió (Forrás: (7)) 

Én vagyok az Örökkévaló, a te Is-

tened 

Hódolat néked, ó hatalmas Isten 

…  

Tiszteld atyádat és anyádat Nem fordultam szembe családom-

mal, rokonaimmal. 

Ne lopj. Nem loptam. 

Ne gyilkolj. Nem követtem el gyilkosságot. 

Ne paráználkodj. Nem paráznalkodtam. 
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Ne tégy felebarátod ellen hamis 

tanúságot. 

Nem rágalmaztam 

Ne kívánd felebarátod házát. Ne 

kívánd felebarátod feleségét, szol-

gáját, szolgálónőjét, sem ökrét, 

sem szamarát, semmit, ami feleba-

rátodé! 

Nem csábítottam el más ember fe-

leségét. … Nem fosztogattam a 

földeken. 

Ne vedd az Örökkévalónak, a te Is-

tenednek Nevét álságra, mert nem 

hagyja büntetlenül az Örökkévaló 

azt, aki álságra veszi az ő Nevét. 

Nem átkoztam Istent. … Nem sér-

tettem meg istent. 

 

 Végezetül fontos újra hangsúlyozni, hogy egy-egy szent irat törté-

nelmi hitele független annak lelki tanításaitól, vallási értékétől, így az 

ószövetségi iratok szentségét nem sérti egyetlen történelmi munka sem, 

amely az iratok történelmi hiteltelenségét taglalja. A teológusok, eg-

zegéták feladata, hogy rámutassanak, mit tanulhatunk egy-egy szent 

könyvből. 

 

ÚJSZÖVETSÉGET ÉRINTŐ ADATOK 

Fontos említést tenni arról, hogy Jézus koráról való feljegyzések hite-

lessége a sok régészeti forrásnak köszönhetően stabil marad függetlenül 

attól, hogy az Ószövetség történelmi hitele annullálódni látszik. Ennek 

igazolására csak felsorolásszerűen alább láthatóak és utána kereshetőek 

konkrét régészeti források az Újszövetséghez a teljesség igénye nélkül 

((5), 46-54.o.):  

- kb 50 darab keresztény apokrif irat, pl 100 körülről: 

o Zsidók szerinti Evangélium 

o Ebionita és Egyiptomi Evangélium 

o Péter-evangélium 
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- archeológiai emlékek: 

o Jákob kútja, 

o kafarnaumi zsinagóga romjai, 

o Lázár sírja Betániában, 

o az 1866-ban feltárt Beteszda-fürdő a János evangéliumból 2 

fürdőmedencével és 5 oszlopcsarnokkal, 

- zsidó megemlékezések Jézusról: 

o Josephus Flavius, aki Jézusról két helyen, Keresztelő Jánosról 

pedig egy helyen tesz említést az első században, 

o Talmud, lejárató célzattal ugyan, de Jézus történetisége mel-

lett tesz tanúságot, 

- pogány források: 

o Tacitus, a római történetírás kiemelkedő alakja, 116-ban az 

Annales című munkájában ír a kereszténységről amolyan hi-

vatalos okmány jelleggel (nem Flaviust és nem is keresztény 

forrást másolt), mely szintén megerősíti az újszövetségi for-

rások hitelességét 

o Pliniusnak a levele Traianus császárhoz (I. század vége) 

o Suetonius császári titkár Kr.u. 120-ban megemlíti, hogy 50-

ben kiűzték a keresztényeket Rómából, amit az ApCsel18,2 

is megemlít. 

 

Továbbá azt is látnunk kell, hogy a Jézus korában élő zsidók, Krisz-

tus tanítványai a Megváltó halála után valamilyen formában tovább akar-

ták adni azt a belső lelki titkot, amit magukban mint lelki többletet éreztek 

a feltámadás és pünkösd után. Már Krisztus kora előtt is voltak olyan szö-

veggyűjtemények, amik az ószövetségi iratokból gyűjtötték össze a meg-

váltóra vonatkozó részeket. Ezeket hívjuk latin szóval testimóniának. 

Ezek olyannyira közkézen forogtak, és annyira ismerte a zsidóság, hogy 

értelemszerűen a keresztény igehirdetés (kérügma) is erre támaszkodott. 
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Amikor pedig elérkezett az idő, hogy ezeket írásba is foglalják, akkor 

ugyanúgy megmaradtak a testimóniára való hivatkozások. „Az apostoli 

igehirdetés, annak írásos rögzítése, az evangéliumok, úgy tekinthetők eb-

ből a szempontból, mint sajátos testimónia-exegézisek.” ((4), 44.o.) De 

ahogyan Vanyó is megjegyzi, fontos hangsúlyozni, hogy „Az apostoli ige-

hirdetés testimónia-magyarázatának előfeltétele nem magában az Ószö-

vetségben található, hanem a feltámadt Jézussal való találkozás bizonyos-

ságot adó élményében.” ((4), 44.o.) Ez azt is jelenti, hogy ha elméleti sí-

kon semmissé is tenné valaki az Ószövetség egészét, amire sok helyen 

hivatkoznak az evangéliumok, az akkor sem befolyásolná az Újszövetség-

nek sem a történelmi hitelességét, sem a tartalmi üzenetének értékét és 

igazságát. 

 

KONKLÚZIÓ 

Ha a fentiekben leírtakat összevetjük és jobban figyelünk Órige-

nész korai egyházatya véleményére és a körülötte történő dolgokra, akkor 

már az összkép elég jól kirajzolódik. De a színtiszta igazságot valószínűleg 

nem fogjuk irodalmi és egyéb írásokból sem megismerni. Oka pl.: 

(8) „Fontosnak tartom megemlíteni Rufinus atyát (kb. 340-410), aki gö-

rögből latinra történő fordítás közben egyfolytában javítgatta, átírta 

Órigenész műveit, igyekezett eltüntetni belőle az V. évszázadban már 

eretneknek számító eszméket. Például említeném Órigenész, Pál apostol 

Római leveléhez írt kommentárját amely Rufinus fordításában egyben rö-

vidítés is: az eredetihez viszonyítva csupán egyharmada. Sok munkájából 

még ennél is nagyobb arányban hagyták ki a misztikus gondolatokat, rö-

vidítették, vagy éppen átírták azok lényegét, hogy még véletlen se cseng-

jen abból ki gnoszticizmus.” 
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A gnózistól való – szerintem oktalan félelem – többet ártott, mint 

használt, mert így sok olyan művet veszítettünk el, mely sokkal mélyeb-

ben, másként értethette volna meg a még nem elmélkedő keresztényekkel 

is Krisztus igazságát. De sajnos, nem ez történt. 

Órigenész mint hithű, elkötelezett keresztény, aki mélyen és racio-

nálisan is gondolkodó volt, próbálta a jól látható anomáliákat elsimogatni, 

mint alább is.  

(8)  „Az Ószövetségben számos helyen előforduló kegyetlenség (ellenség 

leölése) tényét allegorikus megoldásokkal szeretné megközelíteni: „Ami-

kor azt állítja, reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy ki-

gyomláljak az Úr városából mindenkit, aki törvénytelenséget művel, a 

próféta átvitt értelemben mondja a földnek a testet, amelynek törekvése 

Isten ellensége, az Úr városának pedig saját lelkét, amelyben Isten temp-

loma volt.” (Kelszosz ellen, 7:22) Szerinte az Ószövetségben leírt borzal-

mas dolgok sosem történtek meg, hanem belső lelki vívódások képletes 

kivetítései és ezeket nem is szabad másképp értelmezni.”  Érdekes a meg-

közelítése, ami nagy lelki finomságról árulkodik, borzalmak és belső vívó-

dások. Jó, fogadjuk el így, de a lényegen nem változtat. 

 Reméljük, hogy a fenti írással sikerült valamelyest megérteni, hogy 

milyen lényeges eleme a kereszténységnek a misztika, mint az egyetlen 

dolog, amivel élő maradhat az embernek az Istennel való kapcsolata, és 

amivel megingathatatlan tudással vértezheti fel magát az ember, és ami-

vel megélheti Jézusnak, mint Istenembernek a végtelen szeretetét is. Re-

méljük továbbá, hogy az ószövetségi történetek, tanítások és az Órige-

nész-Kelszosz-vita együtt egy olyan csomagot jelentenek az olvasó szá-

mára, mely segít abban, hogy helyén kezeljük őket és tisztábban lássuk az 

evangéliumok Ószövetségre való hivatkozásainak okait, de közben lássuk, 

hogy ettől függetlenül az Újszövetség tanítása, történelmi hitele függet-

len az Ószövetségtől, nem arra épült. 
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SZERZŐK: 

 

Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 40 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és ve-
zetője. 
Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, 
valamint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel 
folyamatban van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu , 
AQUILA  Magazinban és a Túllépés n.é. lapban, valamint a  blo-
gokban.  

 

Szeibert Márton mechatronikai mérnök, az AQUILA Párt tagja, 
aki 13 éve végez önkéntes tevékenységet az AQUILA szervezé-
sében. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai közé tartozik. 

Egyéb írásai az AQUILA Magazinban és az https://isten-az-egyet-

len-remenyunk.eoldal.hu  blogon is olvashatók. 
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zösségben. Az AQUILA Magazinban és a Túllépésben is rend-
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