
A tCsténeliv.i Jézus
(Előszó)

Dr. Raííay Sándor evanréli.íus püspöií az Evangéliur,okhoz írt ms- 
nagyarázataiban idézetekex közöl KIKCDÉI-.’JS "APCKRI? EVa;s3É1,IUI.;ÁBŐ1“ , 
melyben a tübbeK Között ez áll:

''I..ikor a zsidók neshallottáh. hogy Ariir.atiai József elkérte Pilá
tustól Jézus testét, nagyon megdühödtek és Józseíet felkeresve egy ab
lak nélküli házba zárták és Sröiíet állítottak a: ajtó ír,éllé...A hét 
első napján pedig az egész sokaság arról tanakodott, hogy milyen ha
lállal végezzék ki őt-íi"'*.’! G ' - r v y  1 r. cí.̂ .o I d. ) 

kikor a Nagytanács elhelyezkedett, tyiegparancsolták, hogy vezessék 
Józsefet ele. De r.ikor az ajtót kinyitották, ner találták őt ott. És 
csodálkoztak, mert a pecsétek érintetlenek voltak, az ajtó kulcsa pe
dig Kajafásnál volt.

lúég ott ültek együtt a zsinagógában, r.ikor odajött néhány 5r, azok
ból akiket a zsidók Pilátustól Jézus sírjának őrzésére kértek, nehogj’ 
tanitvánvai odaraenjenek és ellopják St. Ezek a zsinagóga fSknek el
mondták a történteket, hogyan keletkezett égi’ nagy földrengés és ho-, 
gyár. láttak egy angyalt leszállni az égből, hogyan bekerítette el a k’ö- 
vet a sir szájáról és ült annak tetejére, miközben csillogott mint a 
hó és mint a villámlás. "I>.i pedig megréraülve úgj’ feküdtünk ott, mint 
a halottak és hallottuk az angyal szavát az asszonyokhoz, akik a sír
nál időztek! "Ti ne féljetek. Ioqoit., hogy a megfeszített Jézust kere
sitek. Kinssen itt, feltámadt...és Galileában van..”

i'.iféle asszonyokhoz beszélt? Kérdezték a zsidók. Es hány óra volt 
akkor?

iNer. tudjuk kik voltak, de lehetett éjfél. íelelték az őrök.
Miért nem ragadtátok mer az asszonyokat? Kérdezték a főpapok.
A félelemtől olyanok voltunk r.int a halottak és nem is reméltük, 

hogj' valaha is meglátjuk m.ég a napvilágot. Hogyan tudtuk volna negra-
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gaini őket? Feislté); az őrök.
Él az Isten, nondták a zsiáÓK, hogy ner. hiszünk nektek.
Olyan sok jelet láttatok cár ennél az embernél és mégser. hitte

tek, hogyan hinnétek hát nekünk?....
"Ne legyen többé sző ezekről a dolgokról, nehogy inináenki Jézus 

felé forduljon." mondották s zsidók és tanácskozni kezdtek. l.'.ajd ve- 
vék azokat a bizonyos ezüst pénzeket és a katonáknak adván, mondtáki 

"kondjátok azt, hogj' ar.ig ti aludtatok, eljöttek a tanítványai 
éjjel és ellopták...."

Azok pedig elvéve a pénzt, úgy beszéltek, ar.int kitanitották őket." 
Ez az írat "3ESTA PI-ATI" elmen latin nyelven és görögül is meg» - -. -i. i

---- de az eredeti héber szöveg, air-it Kikodéir.us írt, elveszett. Jegy-
—  nieg Raffay püspök, A?C;.-.RI?US EVAKátlIUi'.Ot. című művében.

, j Az eredeti irat elveszése itt is olyan jellemző, mint a kánoni-
- r-- - ..v.vKt-,'zált evangéiiuir.i íratok eredetijeinek elveszése.
~  Hogy lehet az, hogy = másolatokra ai Egyház tudott vigyázni, de a

sokkal ertekesebb eredetire nem? Csakis úgy, hogy azt megsemmisítették, —  _ -r- ÍJ-U-. -------------------
*■__. mert nem illett bele az £ szándékukba, a mitoszkeltésbe. Ezért vannak

* f' ellentmondások mindegyikben. Arinatiai József eltűnése a lezárt
'^-Sr ri itCt- , ,szobabol csak úgy volt lehetséges, hogy valaki segített neki megszök

ni. És ez a valaki csak Kikodémus lehetett, aki bár nerr. volt zsidó, 
de magasrangú prozelita farizeus volt, tehát nerc esett gyanúba. Neki 
életbevágó érdeke volt az eset elmisztifikálása.

A másik ellentmondás, mely a Pilátustól kért őrökről beszél, már 
a másoló betoldása lehet, mert úg;>’ az Evangéliumok, m.int Pilátus je
lentése szerint Pilátus neir. adott őröket a sír őrzésére, hanem azt 
mondta a zsidó papnak. hogy"Van őrségtek, őriztessétek magatok." üeve- 

^ lében pedig negjegj’zi, hogy "így legalább csak magukat okolhatják, ha
történik valami, nempgdig a rómaiakat."

Az égből leszállott ang-yal meséje csak azért keletkezett, hog>’



az őrök a Eaját r.ibá:ukat, az elalvásukat mentegessék. Ziiben javuk
ra játszott az a tény, hogy a -Pilátus által is eir.litett - egyptorr.i 
fSldrengés utórezgései még r.ásnap is és harrr.acnap is érezhetők voltak. 
A fclőrengés olyan erSs volt, hogy a teir.ploir. és nás épületek falai 
megrepedtek. írják az evangélisták.

A: 5rSk megvesztegetése is egy ellentmondás, mert az Evangéliumok 
szerint a Júdás által visszaadott fejpénzen a papok megvásárolták a 
fazekasnak mezejét temetS részére. Tehát azt a pénzt nem adhatták az 
öröknek.

Jellemző, hogy az egyszerű krisztián hívőnek ner tűnik fel, hegy 
a kanonizált Írások mind másolatok, amelyeknek az eredetijei csodála
tosképpen elvesztek, és ezek szöges ellentétben vainnak az eredeti, de 
neir. kanonizált iratokkal, mint például Publius Î entulus rőmai tábor- 
nok levele a császárhoz, vagy Pilátus levele a szenátushoz és a osá- 
Ezárhóz. Ez utóbbiakat a kegyes tanítások elhallgatják csak azért, 
rogy elvegyék a nagj' prófétát attól a néptől amelyikből származott, 
amelyiknek szabadságáért küzdött, a szittya-magj'ari néptől.

A legkirívóbb hamisítások azok, amelyek a krisztián üdvössétan a- 
.apját képezik, miszerint Isten küldte Fiát a halálba, vagy hogy Jézus 
~aga is mes akart halni, hogy beteljesedjen az írás stb.

A magyarul kereszténynek nevezett, őtestaraentumi alapú krisztián 
“Üdvösségtan" szerint ugyanisi "Jézus önként adta magát a halálra," 
-ért az őtestaraentumi Ádám és Éva által reánk hagyott "Eredeti Bűnt" 
Isten csak úgy tudta megbocsátani, ha egyszülött Fiát megölik.

Az eredeti bűn azonban csak zsidó mese, melyet az ótestamentumi 
Iróic a szuméri ENKI-NINURSÁG mítoszból kerekítettek ki, ahol a Nin- 
-rsae által ültetett kert fájának gyümölcséből ISHIKUD megetette En- 
LÍ- -Ninurság tilalma ellenére- amelyért el is nyerte büntetését, de 
■ásra, vagy az emberiségre átszálló "eredeti" bűnről ott szó sincs.
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Az úrnak ceyik'osztcnde jcbcn, körülbelül czcrkilcncczá/.hct- 
vcnvnlabány évvel ezelőtt, Galilcában, aliol az idcconok, a 
uzkiták laktak, egy Názáret nevű vároökában Scythopolifihoz nem 
TiiGRSze, egy J6zsef nevű ácsmoater felesége, Kiária, egy farmon 
fiúgyermeknek ádott életet.

JuGÍinus hitszőnok, aki a második században élt, "Beszélge
tés a zsidó Trifonnal"” c. értekezésében Jézusról azt írja, hogy 

_ barlangban született és megjegyzi, hogy művét "Az apostolok 
visszaem]ékezósei” alapján irta. Evangéliumot, vagy Dávidtól va
ló származást 5 még nem emlit, mert akkor még ez a initosz nem 
létezett. A legrégibb evangélium, a Márké, Jézus származását meg 
sem emliti, hanem'működését megkeresztelkedcsével kezdi, ugyanúgy 
mint János. A Máté és Lukács szerinti evangéliumok már bőven tár
gyalják születésének köjrülményeit, származását, bár ezek késob-' 
bi keletűek. Eredeti iratok, vsgy feljegyzések nem maradtak fenn 
egyetlenegy evangéliumról sem, A judeai bethlehemben való szüle
tés és Dávidtól való származás csak későbbi betoldások eredménye 
az evangéluimökban. ’

A történészek, köztük Ivar Lissner, Ernest Renan, H.S.Chara- 
berlainstb, egyöntetűen megegyeznek abban, hogy Jézus Galilcában, 
Názáretben született, ’ nem zsidó, hanem scitha-sumér szülőktől. Az 
ellenkező állitások csak elhomályositó, romantikus tendencia e- 
redményei, amikor mindent egy romantikus légkörbe burkoltak és a 
hétköznapok embere részére elérhetetlenné tették Krisztust. írja 
.Chamberlain. Mindez a mesterkedés néhány "egyházatyának'' Epipha- 
niushak és. társainak műve, h->gy Istennek ezt a legnagyobb fiát*, 
béíesóroí ják a  zsidó mithológiába, az ótestamentumba, elvévé a?’,
Őr Jézust nemcsak a hétköznapok emberétől, haném attól a néptől 
is, amelyikből származott, vagyis a szittya-sumér-magyari néptől, 

fila m4r azonban a kövek, cserepek, papyrusok és apocriphok be
szélnek. Es mi kései atyjafiai nemcsak azért tiszteljük mert.a vi
lágtörténelem legnagyobb egyénisége volt, tanitása pedig "mely az 
" szájából vagyon" szent hagyaték részünkre, hanem szeretjük és 
tiszteljük azért is, mert Isten különös kegyelmével a mi szittya 
népünket választotta ki arra, hogy -mint annyi nagy embert- az 5

legnagyobb fiát is mirajtunk keresztül küldje el az ö Igeinek hir
detésire. A Talmud "Az istentelen Nimród fia fiának" nevezi őt, 
és neiri ismeri el zsidónak, mert Nimród ősapánk sem volt az.

Közeleg a Karácsony, amikor embermilliók ünneplik a "Világ 
Világosságának" születését. A tévelygők félelemmel vegyes áhitat- 

' tál térdelnek a bethlehemi kisded jelképes jászola előtt.
Mi pedig büszke örömmel zengjük; Dicsőség neked Istenünk, Ud- 

vöz légy Mária Nagyasszony és József mester. Dicsőség nékod is 
Jézus, Nimród fiának fia.r _ - Dr. Mihály Ferenc -
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"r>i i'r.yan ví /,/,ol koroi;/. tc.n ok Lil.ckot 
, do aki utár. iin or/’̂ -obb

nál.iiiir.ál, i-.kínr.k f;arúj;\t hordozni r;cin 
vaf'yok inó.ltó) Ő Szent hólokkol 63 tCz- 
vx'l koroGztei majd titeket." Mondja , 
Keresztelő János. (Máté Kv. 3)11)

ir,c[.’,U;xo3''3. . . "E3 a Jano3 pedig 
volt a dc-ifrok:, koriil, . , ^Ks mint "kiáltó :;z6 a pu:jz iában" mcnnydö- 
róV.f'J a/. -ilCI Tstsn. clpzüiipdt £'j;o;fniG/.ci..r<ilé< js ték ,meg, mert.,
c?>;ovctk.:7,ctt az Tstchné’k Orsr.óga." "Egyengossetek áz Úrnak útját, ' 
i;i‘r\ ;:i fcjoj.o imnár a fák gy.iktrórc vettetett, és minden'.fa amely 
jú .” e-Tî V;ere!Ti, kivágattatik és a tüzro vettetik^" írják
a.’; oví-:."t?l;.:,1“ lc,

o'c;s7,u-r;:y'jj'„ci-';nok nafsy iT:unkáját r,r>^ke?,dte volna.^
Hegy a ksrcaztelÉs stertartá.rat a'lSban az időben valóban kérész

re .'.iPnok hí.vlák e? IJam bibijük- A Irgi-ógitb Írások, így a görögök i?, 
iS í'.lii .rjr'j lésnek, tiCrő-^Ll ' baptizein"-nek irják. A Smit'.s Dible .. 

,'.'5c;ionary rizerint oz a logkoribbi hagyojnányos szokás volt az ú^y- 
!i;vc-zctr ' i.''i'nÁf,litákná'L  ̂vógyis a '/Gidó bitre téritett nem zsidó 
•'.f : Ezsk közú] származott Koresitelo János és a Názáreti Jé-

is.-
Az V.angélisták íTieseTrlitik,’ hogy amikor Keresztelő János keresz- 

e;:yiit alkalo-m?..l ecidók .is mentek hor.zá megkeresstelksdni, a

'í-iílté 3 ' 7 ) ‘ Tehát János a prozelitáknak ezt az ősi szent szertar- 
‘■-Asál nem volt ha j.landó' alkalmazni a zsidókra is, hanem csak az Ős- 
: ..kő I?R/.iíLITÁKRA.

Kik voltak az Izraeliták? Heinrich F.-V.Gesenius (1786-18^2) a 
‘.'>>11iii o^yetcm teológiai pr.-jfecszora szerint Canaán őslakó népeit 
í /‘,ák'.'2 )!AHL névenv ani ''Isten Katonái" jelentésű (Soldier of God). 
;r. l̂ á’ii Károly tábori fcesperes, történész az arámi nyelv alapján 

fíARJOSAI-ríak értelmezi. Immánuel .Velykovsky "Ages in Chaos" cimű 
könyvében irja, hogy ezek a népek., országukat az "Isten Országának." 
r.; vv-'‘..rfk, Ec.ek kc^zé telepcűtak be a ^srdck Ó'stíi Sólymától (Jeruzsá- 
■-er.;) délre, füles JUTA köinyékére. így lettek JUTAIAK, majd JUDAIAK.

Láthatjuk tehát, hogy az Isten Katonái, El Harcosai,. Isten Fiai, 
K.i'-.aan ó's.’.akói, ne:;i voltak azonosak a zsidókkal, a Juda népével, 
'̂■ycílv'jk is kú'’ör!jdzo’ct, ncrt a zsidók, őseik beduin nyelvét beszél- 
i.ék. r.ig a CK^r.aániták a hitíita scytha és az északi Sumér arameust.

Er.jk után ir.ár senki előtt f:em lehet kétséges, hogy a KERES?,TSÉG
• épj a Lxyt.h'i-Gzittya- Gu;nér, vagyis magyari nép volt, a Nimród né
pe- (’on'J:;ior., olvasóim most mosolyognak, de hogy némelyek még boeszaii' 
kcJ-'in.'k ic, vegyik elő ííindszenty hoi-cegprimás volt titkárának. Dr.
7 i'-.Tí Ar^rácnak a ' Su-pé): K? tvilág és a Bitlia"c. könyvét, nyisQ;ák



f e l  a 110-ik ]ripon, a)iol a V II I .  MJil.K I XJíl)JiK - f̂-iACUS VA/J-AS cjimu f e 
jez e tbe n  Palob-ztinának a z'ijicló b o v á n t l o r l á s , e l ü I t i  S : j i a k ó i r 6 l  bcí jzól ,  

' Mózes I .Könyvéből tud juk,  hogy amikor Abrahám Sáleinbc óx't akkor 
ő t  sálcm k i r á l y a  Molkizodok lg  fof^adta,  a k i  0 (;ybcn a ”Ka(ías!já(í03 
I;3tcn p a p ja  i s  v o l t . "  ^Melkizedek - v a ló ü z in ű lo g  barátsá^íos  Gtíüztus- 
kónt- meg i s  á l d o t t a  Abrahámot, a k i  t i z e d e t  adott ; .^ielkizedeknek min
denéből .  De ki v o l t  Kelkizedek ,  c s  hol  v o l t  Salem, az S o r s z á g a ?

Ezekre vonatkozóan Dr.Zakar András a következőket írjai "A je
lenet (MBlkizcdok^cs Abrahám között) rundkivül gazdag értékes ada
tokban . __Akár kanaániták,(...Káinnak leszármazottai) akár szkiták él
tek a közvetlen környéken, pap-királyuk ...a felséges Isten papja, 
igaz ember volt és nyilván alattvalói, illetve hívei is. ezt a hitet 
vallották" "Nagyon valóazinű, iiogy ugyanolyan "Ural-Altáji" család
ba tartozó népek éltek itt is, mint annak idejín Sumerban."

Josephus Flavius, zsidó történetiró, aki a Kr.u, első század 
utolsó negyedében irt, azt irja, hogy Jeruzsálemnek régebben SÓLY
MA volt álneve. "Ez pedig Melkizedek Sáleme.", irja Dr.Zakar.

Más tör^tenetirók szerint Sólyma nevét a vár jelvényeként tisz
telt sólifomtól kapta. P'iivpl a bátorságáról hires sólyom szent madár 
volt, a várost a görögök Hiero-Solymának {Szent-Solymának) nevezték.

^Ezek után^nem nehéz.összefüggést találni a lovas kulturáju 
fémműves szkiták (szittyák) Szent Sólyom tisztelete s a későbbi 
Szent Sólyom-Hiero Sólyma között. A szittyák után a kanánita népek 
is folytatták Jeruzsálemben a Nap tiszteletét." Dr.Zakar András a 
Nap tiszteletéről beszél, nempedig Nap imádásról, mint azt egyes 
"antiszuméristák" gúnyolódva teszik. Szittya-Sumér őseink a Napot 
nem tekintették Istennek, hanem csak az Isten^szimbólumának, mig az 
egyenloszárú keresztet az isteni Hatalom jelképének.

A gúnyosan mosolygóknak a következőképpen felel Dr.Zakar And
rási "Az 19 6 8. évi jeruzsálemi ásatiío< sor;in a várfal felszin alat
ti részén, zsidó régészek SZklTA ROVÁS-FELIRATOKAT találtak. Ekkor 
azonban a kutató árkokat sietve visszatemették." íme, ez az adat is 
egyik^láncszeme az ősi magyar múltat megmásitó ótestamentumi ten
denciának, melyhez a zsidó-keresztény szemléletű "tudósok" nem mer
nek hozzányúlni. Ehhez Zakar Andrások és Ijjas Antalok kellenek.
Hála Istennek, ma már vannak, akik ki merik mondani az igazságot, 
hogy a Názáreti Jézus -akit Pál apostol "a Melkizedek rendje sze
rinti főpapnak" nevez,- a ^lelki^edek hite szerinti Felséges Isten 
szittya-magyar fiai közül származott és ősei törvénye szerint 0 is 
-•r-gkeresztelkedett, Keresztelő János^által.

A^^keresztség tehát már a Keresztény Egyház megalakulása előtt, 
sőt Jézus előtt is szent szertartás volt evezredek óta. Az Ős^egyip- 
*::^iak is gyakorolták, mert a papjelölteket "alámeritették". Ők ma
gukat az Atlanti Óceánban elsüllyedt Atlantiszból származónak tar
tották. Atlantisz egykori létezése felöl ma már nincs vita, mert a 
tenger alatt megtalálták a romjait. Onnan származó Írásbeli adata
ink egyelőre nincsenek. De felmerül a kérdés, hogy vájjon Atlantisz- 
Ĵan is gyakorolták e a keresztelést. Bizonyára igen, mert ha tovább 
-.ogyünk Középamerikába, ott már ősi Maya irások^bizonyitják, hogy  ̂
az alámerités szertartását a Mayák is gyakorolták férfivá avatás 
szertartásánál. Sőt bizonyos esetekben gyermekeket is kereszteltek. 
Er.nek valószinűleg dinasztikus, vagy örökösödési okai lehettek, 
hegy bizonyos szerepre, vagy jogokra már előre elkötelezzék a maj
dan felnövő ifjút.

Atcnban a keresztség eredetének felkutatásában még innen is to- 
vátt kell r.c-nnünk, ■ át a " :endes Óceán szigetvilágába. Itt megint

Cr'v elsüllyedt kontinensről van szó, ^íU-ról, vagy ahogy ma már



rî íjc‘■■.'.r.k novc7,ik; *-i'.'’íO!'-r6j , i-iolynok iiit felett tnai.;iflt
i;u:;vct r/, 1 üc I.V1 c/^yiitt kr'))(:/,,ik a C;;(.tu1c!U Occán

’r/.iíjcnv.il-.G'it. J.ufios Chu-chw'írd, Wllli im Nivcn, Arthur Poznuriüzky 
c'g CGÍi:;;';ki Jenő ''Z clnüTlyodt Murorróí, a tudomAnyos vi-
1 íg t;ok;ug nen vetto kornoly-m, |.ia már azonb-m a szÍGotcken ltv5 ro
mok, vnl.-un’nt az arr.Grik.ii hadíeref és DUKE e/^yotem mélytencori ku
tatói a tenger fene-kén is találtak romokat "bizonyos fajta ifelirá- 
■•jükkal" Dr^Roecdon Hurdlop aní^ol rógészprofesszor pcdií^ 1959-ben 
a inoxicoi homokbányában 20 méter mélyen megtalálta a világ legcrté- 
konebb'i'cgés7.eti leletét, hatvankilenc papyrus .tekercset, mely egy 
i/iurori kispap naplója. ‘:ony '.’arll 'T-il) pyVEALED"cimű könyvének 89-ik 
'Oldalán bemutatja <^gyik papyrun.iak a fcnyképct, melyen a betűk azo
nosak a föníciai-Gcytha-ni.Aí^,yar rovíTsirásGal.

De mi k07c ennek a oZ'-nr,;icivr> leletnek a kerotjztóléshez? kér- 
dozlieti az olvaso^ ho,T,y -.r, elrsüllyedt Murortól távol megmaradt
szigoteken"r'ég ma iy öJ.nck olyan primitiy népek, amelyek a hozzá
juk eljutott murori kultikus hátasokból■valamit megőriztek. A to- . 
rontói Chahnel'Z-xí. 1 j6 :\z- 1970 jan 29-iki adásában beszámolt egy 
Uj-Gu.’neai exixidic.iór.cl maly y.V ottani'szigeteken olyan Sslakosok-

resz+'olés .’.s 3'/:ureT;eltv
Eljurotxvr.k te'nát a keresztsóg eredetének kutatásában oda ahol 

a tudócök szeri:'*!; oi'.hcriíiíc bölcsője ringott, MUROR-ba, melynek 
népét'(’k FvIAGYA nftver. noycyi'c- Augustus LePlongeon, James Churchward 
?aul Sc?)li o.rf:inn! Cr .Cser'p>- -l'ózséf ,■ Csicsáky Jenő stb, szerint ezek 
a Magyák terjesztettek el f. kulturát és civilizációt az égés világon, 
kolonizálva Atlantisz.!, '!yugat -és Dcleurópát, ̂ Egyiptomot és Előázsiát 
egyfelo']., mig Kelet-cc Kczépázsiát fiezopotámiáig másfelöl. Ezeke^ a 
ncptket nevezik a neveiett tudósok Sir.H.C.Rawíinsonnal az élen Os- 
Scytha (Oq-Szittya) népeknek,.melyeknek legkimagaslóbb urankodója 
volt NIIWOD,_a-Hunokn vagyis Magyarok-ősapja. Legnagyobb prófétáik 
pedig Zoroanzttr, 2udha is a'nár újabbkori Názáreti Jézus.

Ezekutí-i/i kimcr.dli-ií'/iUk, hegy a Keresztség szent szertartását a 
mi szí ttya-m.-ugyari népünk adta 'a vilá.gnak, mely -szentség alá Jézus 
is alávetette miigát.- mert magyar szive-lelke azt sugalmazta neki., 
hogy ' Illik nekürk. minden igazságot b e t ö l t e n ü n k ( M á t é  3íl5)»

Mindezekután r-ár felelhetek az>>knak a kérdéseire, akik azt kér
dezték, hogy mi hary.-^r vallásúak keresztények vagyunk e?

IGEU. M:C vagyunk az IGAr.I KESKSZTaNYEK, mert őseink által évez
redeken át r.ánkhag;,'ott szent ór-okség folytan mi már kereszténynek 
születtünk, melyben n  kercr.i'..sSg szertartása csak megerősít bennün
ket. Természetese/;- r.i.ás n:’ípek gyermekei is lehetnek keresztények ne
velés é's "szabad akarat füly+á':'. de nem a keresztvíz teszi őket ke
resztényekké, Vtanem magátirt.Vvuk, függetlenül attól, hogy alámerites- 
"el, vagy leontér^sel .1-ot-:̂ ' 'icgkoresztelve. tert nem a forma számit, 
hanem a hit. Az a ̂ ámer itéü fn'm:<ja a p.aradicsomi állapotban, meleg 
égöv alatt i’ojlódDti iii, do mindig a szabadban. Ez a^hidegebb égöv 
alatt és a mai ci/i 1 -iós viszonyok között már kevésbbé gyakorol- 
|-;tó. Ezért, mint TíLDcexn rnegolaast, el kel 1^ fogadnunk a leöntéses 
:'::“.át, ami tomploT-ban, ünT.epólyes szertartás keretében végezhető 
- 'r felnőtten, akár gyermeken. De gyermeknél legalább két "kereszt- 
sn-ilcr.ek" vállalni keli a szülőkkel együtt a nevelésért a felelős- 
s-:^et . Akic már eg.VKZf’i* -Tie^kereszteltek, egyszerű nyilatkozattétel
it- 1 elfogadjuk kera'jzmenynek, illetve magyar vallásúnak.

- Dr. Mihály Ferenc -



A TÖRTÉNELMI_j J£2US^

I-
A népszerűség terén Jézusnak nincsenek komoly riválisai, Írja 

Ft.Dr.Nyisztor Zoltán egy közvéleménykutatás alapján, mert Jézust, 
a világ világosságát újra felfedezték kortársainki

Valóban: Jézus személye, származása, élete és halálának körül
ményei napjainkban állandó téma, mert felfedezték ugyan, de mégnem 
"tárták fel", hanem ködfüggöny mögé rejtve, az ótestamentumi szaka
dék mögé zárva elvették tőlünk a Mestert, és olyan nép nyakába a- 
karják varrni, amelyiknek 5 nem kell. 'Tanításait elkSdösitették, és 
mint Zajti Ferenc irja "Magyar évezredek" cimű könyvében! "...a 
krisztusi szkita lelkű kereszténységet az Őtestamentum szellemében 
megfogalmazott nyolcvan dogmatétellé1 a zsidó mentalitású dogmáé1- 
vek elfogadására kénysz'eritették." Ez történt a "Niceai Zsinaton" 
32$-ben, miután az azt megelőző kétszáz év alatt az előkészítő mún» 
kálatokat -bár nem tökéletesen- de alaposan elvégezték.

Személyét hol Dávidtól, hol a Szentlélektől származtatva, szár
mazását úgy összekuszálták, hogy nem csodálkozhatunk azon, ha van
nak olyanok akik még létezését is Kétségbe vonják.

Jézus alakjáról hű képet rajzolni, szereplésének igazi lénye
gét megiízmerni csak az Evangéliumokból nem lehet, mert azok nem 
eredeti alkotások, nem szemtanúk Írásai, hanem'Mark feljegyzésiből 
készített másolatok másolatai, szóbeli hagyományok adataival kiegé
szítve. A másolások jó alkalmak voltak a mithosz keltés érdekében 
foganatositott betoldásokra és változtatásokra. így kerültek belé
jük a népszámlálással kapcsolatos útazás, a j.udeai Bethlehemben 
születés, a- csillag, a napkeleti bölcsek, Herodes gyermekgyikossá- 
gának meséje, és főleg a dávidi származás mithosza.'

A népszámlálásra vonatkozóan, melyre hivatkozva az Evangéliumi 
iratok másolói a mindenórás állapotban levő Máriát 180 kilómitemyi 
úton gyalogoltatják, E m e st Renan, a College de Frace professzora
- JosephusFlavius, Antiquites XVII. xiii.5r és XVIII.i,I,ii,1-re 
hivatkozva*- azt irja, hogy a bethlehemi legendában szereplő nép- 
szamialás legalább tiz évvel Jézus születése után volt^és Lukács 
evangéliuma írójának az az állitása mintha abban az időben két nép- 
számlálást is tartottak volna, valótlan.Mindez csak azért, mert álr 
litólag Dávid is ott született ezer évvel azelőtt. A másik három 
evangélista erről nem is ir.

Hasonló mese a bethlehemi csillag is, melyről csak Máté ir, aki 
szerint bölcsek jöttek napkeletről, mert látták az ő csillagát nap
keleten, és eljöttek,' hogy a zsidók most született királyát imádják. 
Méghozzá éppen az akkor uralkodó Heródes királynál keresték az ő -i 
riválisát, a kis Jézust. ■ _ ' . .

VA esiliag itoszár:ak alapja'lehet aKr.e. l?-ben
:.“£jelenö Ha Lu EY üstökOK is. Ez nem ellenkezik a bitilakriti-

állitiísávai . r-0£2/ Jt^zua j>5val elö;.b született, ano{^^
a.: :-,van£;íli'Ji;;okban írva van. )



A hevenyészett betoldás itt is nyilvánvaló, mert a bölcsek ha 
keleten voltak és egy csillag után indultak, amelyet napkeleten lát
tak, akkor keletre, vagyis India felé kellett menniök, nempe- 
dis a tőlük nyugatra lévő Bethlehem felé. Azonkivül feltételezhető 
e a bölcs mágusokról akkora diplomáeiai tudatlanság és tapintetlan- 
ság, hogy az-amúgyis trónöröklési gondokkal küzdő, súlyos beteg^He- 
j-ódesnél keressék az -3 és száznál több gyermeke riválisát ?^Egyéb- 
ként pedig mi okuk lehetett volna a bölcseknek arra, hogy tőlük tá
vol etfóHcicsi-és nem ie kedvelt zsidó nép ceecsmő királyát —  
;)ék, akkor, amikor a római hatalom által a Judea éa kapcsolt ré
szei királyává tett hórita idumeai -tehát nem zsidó- király még 
élt, aki trónörbköaét Antipatrist akkor végeztette ki.

Az evangéliumi író még mindezekhez hozzáteszi, hogy Heródes úgy 
felbőszült, hogy Bethlehem környékén legy.ilkoltatott minden két é- 
ven' alóli gyermeket. Ezzel szemben a történelmi valóság az, hogy a 
súlyos gyemorbajban szenvedő Heródes, feleségeitől és ágyasaitól 
származó több mint száz gyermeke közül néhányat eltétetett láb alól 
azért, hogy a trónörökléshez a kedvenc gyermeke útját egyengesse. 
Ekkor azonban Jézus már legalább tiz éves volt, mert a mai dátumot 
v é ' ^  Jézus nem 197^, hanem 1-980 évvel ezelőtt született, ̂ Názáretben. 
Az evangélista még Egyiptomba is elmenekiti a ’Szent Családot, csak 
■azért, "...hogy beteljesedjék az írás amit az Ur mondott a próféta 
által," célözva.itt Hoseáö próféta könyvének 11.Rész. 1-2 versére, 
ahol a,próféta "Izrael bűnei" fölött kesereg, akit %yiptomból hivott 
ki az Ur, de akik "a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak füstöltek". 
A próféta tehát itt nem egy személyről jövendői, hanem egy nép visel
kedése fölött kesereg.

Mindezek a csűrések csavarások, ellentmondásos kitalálások két
ségtelenül azért kerültek az evangéliumokba, hogy bele erőszakolják 
Jézust a "zsidók királya" tisztébe, a zsidók messiási várandóságaba 
és a Dávidnak már régen kihalt családjába- Igy^akarták Ot elvenni 
attól a szittya galileai néptől, amelyikből sz.ármazott, ráerőszakol
ni őt a zsidó népre, amelyik nem ismeri őt el sem zsidó fajúnak, sfem 
az általuk várt messiásnak, sem Dávid leszármazottjának, hanem csak 
zsidó vallású "prozelita" goynak és amint a Talmud Pesachim (Phase, 
Pascha) 9^.1apján irva van, az is'tentelen Nimród fia fiának. Nimród
ról pedig minden magyarnak illik tudni, hogy a magyari népek ősapja 
volt. Máté Evangéliuma 8 .Rész ítB.versében a farizeusok Jézust Sama- 
ritánusnak mondják. A Samaritánusokról pedig a Talmud a Baba Kamma 
38 b. lapján azt irja, hogy azok valódi prozeliták (zsidó vallású 
idegen fajuak) és az ember velük ne keveredjék." A Samaritánusok pe 
dig Il.Sargon, IV.Salmanassar és Nagy Sándor által lettek Samarrából, 
Nimrudból.Susánból és Kishből, Sumériából odatelepitve az ottani ős
lakos hitiita, szittya rokon népek közé.(Collins Dictionary of the 
Bible^513.;5^6 old. ) '  ̂ ^

Jézus’-^e_hát nem volt zsidó, hanem Nimród nemzetéből való magyar. 
Nem a zsidóknak- volt messiása '(Szabaditó ja) hanem a római megözál- 
lás és a zsidó rituális bürokrácia jármát húzó judaizált szittya 
r.agyari népek szabaditója lett volna, ha a farizeusok intrikája nem 
lett volna erősebb, mint Pilátus állhatatossága.

A "Magyar Egyház" 1972 rtiájusi számában ír a Lentulus római hely- ■' 
tsrtónak a szenátushoz irt leveléről, mely szerint Jézus "magas ter- 
-eZ'2,‘ arca komoly és nemes, féleljijet és szeretetet kelt egyszerre, 
haja d i ó b a m a  mely vállaira hull és középen el van választva a n Í 7.á-



io.

retiek szokása szerint. Homloka is foltatlan, halvány pirosság ön
ti el. Az orra egyenes, szakálla dús. középütt elválasztva. Szeme 
szürke és csillogó, tekintete egyszerű és komoly".

A másik becses adat Jézusról, Eusebius egyháztörténetirótól szár
mazik, aki "Elmondja, hogy Peneasban járt... és ellátogatott abba a 
házba, ahol valamikor a vérfolyásos asszony lakott, akit Krisztus 
meg^ógyitott. A ház előtt szoborcsoportot' látotti magas talapzaton 
térdelt az asszony érc alakja, mellette Krisztus érc szobra, kezét 
gyógyitóarí az asszony .fölé nyújtva". ."Le^jabban azonban Jeruzsálem 
földje olyan szenzációval szolgált, amely egészen más hatással lesz 
a keresztény százmilliókra, mint a iegcs'odál2̂ ,tosabtí archeológiái 
felfedezés."

. • , "Maga a szobor 11 centiméter magas alabástrom fej.-Az arc nem 
zsidó tipus, nem idealizált, hanem egészen reális portrénak hat. 
Végtelen nyugalom ömlik el rajta: a fenség és méltóság érzését kel
ti az emberben, Hosszú, középütt elválasztott hullámos haja a nyaka 
aljáig omlik! a tekintéte tiszta, nyilt, átható. Az orra egyenes... 
Rövid, középütt elválasztott szakálla szabadon hagyja ajkait, melyek 
mintha szóra nyilnának. Arra hivatott .tudósok megállapitották, hogy 
a szobor nem képzelt, idealizált arcot, hanem portrét .ábrázol; nincs 
rajta semmi erőltetett, semmi mesterkélt és az embernek az az érzé
se, hogy az akit ábrázol, ült a művésznek." "Stiluskritikai szem
pontból a világ legkiválóbb műtörténészei vizsgálgatták két és fél 
évtizedig (25 évig) a szobrocskát és véleményüket a művészettörté
net atyamestere, Purtwaengler_^Adolf így foglalta össze 1 "A^kis szo
bor kétségtelenül a Kr.u. első. század első harmadából (tehát-Krisz
tus életéből) származik. Egészén bizonyos, hogy nem ábrázol semmi- 
.féle antik istent. Ez Krisztus fej " írja a "hiagyar Egyház".

Ezeket az információkat alátámasztja, sőt sokszorosan felülmúlja 
Pontius Pilátus levele, melyet Tibérius császárhoz irt Jézusról és 
mozgalmáról, melyet a "The Cross and the Flag" Vol.33.N0 .8-N0V.I97Í+ 
száma közöl a konstantinápolyi "Archko Volume" c.kéziratgyüjtemény 
80 e. római könyvtár "Record of the- Senatorial Docke.t" alapján, mely
nek hiteles fordítása 1935 óta a British Museumban van.

A levélnek egyelőre csak Jézus megjelenésére és jellemzésére 
vonatkozó része kivonatos fordításban, értelemszerűen a következői

Pilátus azzal kezdi levelét,- h o ^  amióta Vallerius Flaceustól 
átvette a helytartói tisztet, az á ,'eletepállandó nehézségek között 
folyik. Elmondja, hogy amikor hivatalát_átvette, ünnepséget rende
zett és erre meghívta Jeruzsálem előkelőségeit, főpapjait, sőt a 
galileai negyedes fejedelmet (Herodes Antípast) is.

Az ünnepségen azonban ezek közül senkisem jelent meg, ami sértő 
volt az ő méltósága ellen, a. császár ellen és a Római-hatalom ellen.

Néhány nap múlva megjelent nála a főpap "ünnepélyesen alakoskod- 
vá" és előadta, h o ^  az ő vallásuk tiltja, hogy leüljenek a rómaiak
kal egy asztálhoz és velük egyenek és áldomást igyanak. A főpap vi
selkedése ünnepélyes és álnok volt ésarckifejezese álszenteskedő. 
Írja Pilátus, de a kimagyarázkodást kénytelen volt elfogadni, mert a 
Párthusok elleni háború misrtt neki csak gyenge helyőrsége volt.

Pilátus -amint tovább írja- a fopap viselkedésébő kiérezte a 
.nyílt ellenségeskedést de abban a helyzetben nem élhetett retorzió
val, hanem erősi-tést kért, ami viszont a peurthiai háborútól függött. 
Azonkívül Jeruzsálem tele volt mindenféle "rebellis csőcselékkel" 
(Valószínűleg a közelgő zsidó ünnepek miatt, de talán a parthiai há
ború esetleges kétes kimenetele miatt is.)

Pilátus, kémei útján megpróbálta felderíteni a különböző nemz'e-



tiségű "csőose-lék” hangulatát és ő maga is megfordult a nép között.
Közben kémei jelentették neki, hogy Galileában van egy fiatal 

férfi, aki nemes gesztussal prédikál e ^  új törvényről az Isten ne
vében, aki küldte őt. Beszéde inkább római párti, mint zsidó párti.

"Egy napon, araikor Siloe helységen mentem keresztül,(irja Pilátus) 
ahol na©' népgyűlés volt, a tömeg közepén megláttam egy fiatal fér
fit, aki egy fának támaszkodva nyugodtan beszélt a tömeghez. Azon
nal láttam, hogy ez Jézus. Könnyű volt ráismernem, oly nagy volt a 
különbség közte és hallgatói között. Arany szinű haja és szakálla 
szinte pennyei raegjelenest kölcsönzött neki. Körülbelül harminc é- 
vesnek látszott, és én még sohasem láttam higgadtabb, derűsebb és 
kedvesebb arckifejezést. Óriási ellentét volt közte és fekete sza- 
kállú, homoksárga bőrű hallgatói között."

"Nem akarva őt megzavarni, folytattam utamat, de titkáromat Man- 
liust megbistam, hogy vegyüljön a tömeg közé és számoljon be nekem, 
mert 6 értette nyelvüket. Ő  hűségesen be is számolt nekem Jézus mon
dásairól. Soha még a legnagyobb filozófusoktól sem olvastam bármit 
is amit összehasonlíthatnék Jézus kijelentéseivel. E^ike a lázongó > 
zsidóknak, melyekből oly sok van Jeruzsálemben^^ megkérdezte Jézust, 
hogy jogos e a császárnak adót fizetni ? Mire 0 azt felelte: "Adjá
tok meg a császárnak arai a császáré, és Istennek ami az Istené."

"Mivel ez az ember nem volt sem lázitó, sem forradalmár, az ő 
tudta nélkül kiterjesztettem rá védelmemet és tekintettel bölcs be
szédeire, teljes szabadságot biztosítottam a Názáretinek. Teljesen 
szabadon dolgozhatott, beszélhetett, Gyűléseket rendezhetett és hí
veket toborozhatott minden^hivatalos korlátozás nélkül, mert nem 
láttsjn veszélyt az ő tanításában a mi ősapáink hitére."

"Sajnos ez a türelem, melyet rajtam kérészül Rómától kapott, lett 
oka az 5 időelőtti halálának, melyhez én hitvány nyomorult, csak 
eszköz voltara, amit a zsidók úgy hívnak, hogy Isteni Gondviselés, 
mi pedig úgy, hogy Végzet."

"Ez a korlátlan szabadság provokálta a zsidó gazdagokat és hatal
masokat, de nem a szegényeket. Tény, hogy Jézus mind szigorúbb és 
keményebb lett irányukban, viperáknak nevezve őket, -festett kopor
sóknak melyek telve vannak holtakkal. Máskor becsmérelte hencegő 
alamizsnaosztogatásukat, mondván, hogy egy csekélység a szegénytől 
sokkal értékesebb Isten előtt, mint a gazdagtól a sok." ^

"Bár naponta jöttek hozzám a zsidóktól panaszok Jézus kihívó ma
gatartása miatt, én politikai okokból, nem korlátoztam a Názáreti 
szabadságát, pedig informálva lettem, hogy élete veszélyben van, mert 
nem első eset, hogy Jeruzsálemben megkövezték a^prófétákat. Az én 
magatartásom azonban helyben lett hagyva a szenátus által és kato
nai erősítés is Ígérve lett, amint a Parthi háború befejeződik."

"Egyelőre azonban gyenge vagyok egy'nyílt felkelés elnyomására, 
tehát alkalmaztam bizonyos rendszabályokat a nyugalom helyreállítá
sára anélkül, hogy kormányunk tekintélyéi megalázó lett volna. írtam 
Jézusnak, kérve, hogy látogasson meg a Pretóriumban, és 0 el is jött. 
Tudod (Császárom) hogy spamyol-római vérem__folytán nem ismerek félel
met. Mégis, mikor a Názáreti megjelent az- ő ártatlan nyugalmával, 
szó nélkül, csak egy intéssel jelezve, hogy "íme itt vagyok", remeg
tek a végtagjaim."

■"Egy ideig csodálattal és tisztelettel néztem ezt a rendkívüli 
embert, kinek típusa ismeretlen még a mi számos festőink előtt is, 
akik pedig annyi istennek és hősnek adtak formát és alakot. (Fest
ményben és szoborban) Egész karaktere olyan kifogástalan volt, hogy ^



szinte félve közeledtem hozzája."
"Jézus" és hangom megbotlott - "Názáreti Jézus, három éven át 

szólás-szabadságot biztositottair. neked, amit egyáltalán nem bántam 
meg. Nem tudom, olvastad e Socratest és Plátót, de szavaid bölcses
sége, beszédeid felséges egyszerűsége magasan fölé helyez téged 
ezek fSlé^a nagy filozófusok fölé. A császár is informálva van erről 
és én az Ő szerény képviselője ebben az országban, boldog vagyok, 
hogy megadhattam neked azt a-szabadságot amire^oly érdemes voltál-.'

"Azonban nem titkolhatom előled, hogy előadásaid miatt hatalmas 
és könyörtelen ellenségeid támadtak, ^mi nem meglepő, hiszen Socra- 
tes is áldozatául esett gyűlölőinek. Ok (a zsidók) kétszeresen fel 
vannak háborodva, egyrészt ellened amiért előadásaidbsin ostorozod 
viselkedésüket, másrészt ellenem, a neked nyújtott szabadságért. N:ég 
azzal is vádolnak engem, hogy szövetkeztem veled, hogy megfoszttas 
sauiak attól a szabadságtól amelyet Róma biztositott nekik. Ezért, 
nem parancsolom, de kérlek, hogy a jövőben legyél velük szemben ta
pintatosabb és mérsékeltebb, mert képesek fellázítani ellened a Tu
datlan csőcseléket és kényszerítenének engem a törvényes intézkedét^- 
re. A Názáreti csendesen felelte: "Herceg, szavaid nem jönnek a dol
gok hű ismeretéből. Mondd a zuhatagnak, hogy álljon meg a hegyoldal
ban, mert Vitépi a völgy fáit. A zuhatag azt feleli neked, hogy ő a 
természet törvényeit és Isten parancsát követi. Csak Isten tudja a 
zuhatag folyásának útját. Bizony mondom neked, mielőtt Sharcn rózsái 
kinyllanak, vére hullik az igaznak."

"A te véred nem fog kiömleni -mondtam én- mert^bölcsességeddel 
Te sokkal értékesebb vagy nekem, mint az összes lá.zongó és önhitt 
farizeus, akik visszaélnek a rómaiak által nekik adott szabadsággal.
Én megvédelek téged és Pretóriumomban menedéket adok neked. Jézus 
könnyedén megrázta fejét és isteni mosollyal felelte; "Amikor az idő 
elérkezik, nem lesz menedéke az emberfiának^sem földön, sem föld a- 
latt". "Fiatalember -válaszoltam- Te arra kényszeritesz, h o ^  az ál
lam biztonsága érdekében kérésemet parancsra változtassam. Neked 
mérsékelned kell magadat és tudod, hogy parancsom megszegésének mi 
a következménye. Isten veled." Jézus még pár szót szólt, hivatkova 
istenre aki megmutatta neki az utat, majd csöndben eltávozott.

Pilátus még tovább is folytatja levelét, de én -az Űr Jézusnak 
tisztelője és eszméinek szerény szolgája- egyelőre elegendőnek tar
tok ennyit belőle, h o ^  meglássátok, ki volt az akinek születését o 
mostani Karácsonykor^is megünnepeljük. Elébetek állítottam az Ember
fiát , a Hazafit, az Élő Istennek ama Felkentpét, aki nem volt zsidó- 
hauiem vérünkből való vér és húsunkból való hús, a Nimród magya: i 
nemzetségéből. Láthatjátok, h o ^  Pilátus és Jézus között politikai 
egyetértes volt a Sámaritán Szittya népnek a zsidóktól való függet- 
lenitése érdekében. Ezért tartottak a farizeusok Főtanácsot ellene, 
mondváni "Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát mivel. Ha igy hagyj^ik 
őt, eljőnek majd a Rómaiak ée *lveszik tőlünk mind e népet, mind e 
földet. Mert ez meghal a népért, hogy az Istennek elszéledt gyerme
keit egybegyüjtse." (Mert Jézus azt mondta nekik, az Isten gyermekei- 
neki "Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy 
nektek adja az országot.") Immánuel Welykovsky zsidó történész zse- 
rint Canaánnak a zsidó uralom előtti időkben "Isten Országa", népé
nek pedig Isten Fiai" volt a neve.

Ezek után kérdem énj Meddig taszítjuk még ki nagyjaink közül a 
Názáreti Jézust? Meddig tagadjuk ki Ot az Isten fiai közüli a ir.agyar 
nemzetcsaládból? -Dr.Mihály Ferenc-



*A T Ö R T É N E L M I  J É Z U S  
(Folytatás)^

Lapunk megelőző számában ismertettem Pontius Pilátusnak Tibérius 
császárhoz irt levelét addigra részletig, amelyben Pilátus leirja, 
hogy miként figyelmeztette Jézust a farizeusokkal szembeni 'önmérsék
letre, mert^a p^thiai háború miatt^neki 'ilyan gyenge helyőrsége volt, 
hogy a zsidók Jézus elleni lázongását karhatalommal megoldani nem 
tudta volna.

Pilátus nem tagad,-]a. hogy szerette és csodálta Jézust, és hogy 
már huzamosabb összeköttetésben volt vele, mert hivatkozik arra, hogy 
Jézussal szembeni magatartását a Szenátus helybenhagyta. OsszekStte- 
tesüknek tehat huzamosabbnak kellett lenni. Bizonyara^Pilátus is is
merte a "Divide et impera" -oszd meg és uralkodj- elvét és Jézusnak 
ÉL ?IAI közötti^tevékenységét a személyi szimpátián túlmenően, poli
tikai számitásból is szívesen vette. Az idő azonban éppen akkor volt 
a legalkalmatlanabb_^ terveinek megvalósitásárai Juda es Izrael poli
tikai szétválasztására. Jézus Samariai és Galileai Szittya népenek 
nem voltak fgyveres közigaz^tási_al^ulataik. A farizeusoknak azon- 

' bain tmplomi őrség és polgári rendőrség cimén tekintélyes milicia ál
lott rendelkezésére. Ezekkel látták el a polgáű:i közigazgatást egész 
Judea: Samaria és Galilea stb. területén. Jézust is ezek fogták el.

Pilátus, levelét folytatva irja, hogy Jézus ellenségei. Herodes- 
nél, aki^a romaiak jóvoltából Galilea fejedelme volt, szintén intri
káltak Jssus ellen es Heródes meg is ölette volna Jézust -irpa^Pila- 
tus- de attól félt, hogy ezzel a tettével kisebbítené befolyását a 
Szenátus előtt, vagy "aiio^ és látom, félt Jézustól", irja Pilátus.

Ez utóbbi sorokból hyilv^való, hogy Heródes tudott arról, hogy 
, a Szenátus helybenhagyta Pilátus és Jézus kapcsolatát.

"HercJdes^meglátogatott en^em a^Praetóriumban^ (irja Pilátus) és 
r’Vid jelentéktelen beszélgetes után távozásra készülve, megkérde- ; 
zett, hogy mi a véleményem a Názáretiről?^En azt feleltem, hogy Jé
zus -szerintem- egyike a legnagyobb filozófusoknak akik valaha is 
léteztek és tanaibau". nem látok semmiféle szentségtöréstés Roma 
szándéka az, hogy meghagyja öt abban a szabadságban az 5 beszédei-^ 
illetően, amelyek az ő működése által igazolva vannak. Heródes kaja- 
nul mosolygott és gúnyos tisztelettel köszönve eltávozott."

"Közben a zsidók nagy ünnepe, a Husvét közeledett. Ilyenkor__min- , 
dig. rendeztek a mindenfelől összegyűlt tömegnek valami^szenzációs . ,

■ látványosságot. A város tele volt és a tömeg Jézus haláláért ordito-  ̂
zott. Megbízottaim jelentették, hogy a templom kincstárából megvesz
tegetnek sokat a nép között. A veszély közeledett. Egy római (kato- "y 
nai) századost megtámadtak. Én a sziriai helytar-fótól kértem gyalogos ' 
és lovas katonai segítséget, de Ő elutasított. En pedig itt voltam . 
egy maroknyi veteránnal egy forrongó város közepén, tehetetlenül egy 
felkelés elnyomására. Nem volt más választásom, mint tűrni a zavargast.

Jézust elfogták. (Fegyverekkel és fustélyokkal a főpapoktól és vé-r ■ 
nektoli Máté 26í4?)(A főpapok, a templom ti-sztjel és a véne ki Lukácsi' 
22;52) "A tömeg pedig -nem félve a Helytaxtósá^ól, mert vezetőik 
elhitették vel-ük, hogy én szemet hunyok az ő zendülésük felett- egyre 
ordította! "Feszítsd meg 6t.' Feszítsd meg St.’"Az evangéliumok osak az Iskarióti Júdás megvesztegetéséről Írnak, 
de Pilátus levele szerint a főpapok korxeseket, lázitókat is lefizet
tek, hogy a "nép” követelje Jézus halálát.- *Dr.l*áhály Ferenc* 

(Befejező rész "A -Húsvéti^ Nagy Per" cimen 
a következő ■:(husvéti)száraunkbein. )



H'J S V E T I  K A G Y  P E R

J - ^ ■ (a "Történelmi Jézus" cimű
cikkünk folytatása.)

Pontius Pilátus Tibérius .császárhos irt levelének isinertetésé- 
ben, lapunk előző két számában eljutottunk addig a részletig, ami- 
..kor a jeruzsálemi tenploni kincstárából Megfizetett kortesek által 
fellázított csőcselék Jézus halálát követelve ordítozta! "Feszítsd 
jneá,5t".

_Ugy a római, mint a protestáns üdvösségtan szerint Isten megkö
nyörült a bűnös emberiségen és elküldte az 5 "Egyszülött.Fiát", a 
názáreti Jézust, hogy megöljék és igj' megbocsáthassa az emberiség 
bűneit.

A tudósok, teológusok, bibliakritikusok között már régóta vita 
tárgya, hogy tulajdonképpen létezik e az a bizonyos eredeti bűn,

aki ilyen áron akar üdvözülni, ahelyett, hog>- önmagában keresné 
az üdvözülés^útját?.

Az üdvösségtannak ilyen csűrés-csavarása lebecsülése az Isten 
hatalmának és jóságának. Kás oldalról nézve pedig isteni parancs 
végrehajtóivá avatják Kajafást és a farizeusokat, akiket ezalapon 
még szeitokkó io avathatnak.

Az ámitásnak egy másik példája az az ’állitás, hogy Jézus maga 
is meg akart halni, "Hogy beteljesedjék az irás." Vizsgáljuk meg 
most a húsvéti eseményeket ebből 3 szempontból.

Ka megpróbáljuk^kikapcsolni józan észt és minden kritikai kész
ségünket, és kizárólag csak a leírt szavakhoz ragaszkodunk, az E- 
vangéliumoKból is kihámozhatjuk, hogy Jézus egyáltalán nem akart 
meghalni, h^nem igenis élni. Ha néki tudomása lett volna arról, 
ho^^őt az 0 mennyei Atyja halálra szánta, akkorezt a "hivatását" 
módjában lett volna betölteni a farizeusok és. Írástudók által elle
ne elkövetett sorozatos cselszövések és merényletek alkalmával.

Az Evangéliumok Írói, vagy másolói ezeket a merényleteket az 
úg'/nevezett "Meekisértések" legendáiban ködösítették el.

liiielőtt _Pilátüs leírása alapján ismertetném a "Húsvéti Nagy Pert", 
szükséges, hogy az előzményeket is megvilágítsam.

A Máté szerinti Evangélium 3!l3,li^ és 1 5-ben írva találjuk a kö
vetkezőket:

Jljikk.or. eljöVe.. Jézus Galileából a Jordán mell.é .Jánoshoz,, h o ^  meg- 
keresztelkedjék ő általa.. János azonban visszatartá őf, mondván; 
ílNe.kem kell altalad megkeresztelkednem, és Te jösz énhozzám?" Jézus 
pedíig felelvén, monda néki: "Engedj, most, mert úgj' illik neHink Min
den igazságot betöltenünk." "Ekkor János erige.de néki."

Ezután következik a misztifikáció a Szent Lélekről, mely "galamb 
l^pében szállott Jézusra az .Égből" és az "égi Kang:" "Ez...a,z._én .sze
relmes fiam, akiben én gyönyörködöm".

Kia már a legelemibb műveltségű ember is tudja, h o ^  a Föld_göm- 
bölyű és rajta kivül nincs sem "le", sem "fel". De Jézus idejében 
a közhit még az volt, h9gy a Föld sik, és alatta van az alvilág, a 
pokol, míg fölötte az "Eg", a mennyország._Az evangélista, úgy lát
szik, még nem tudta, hogy mit fog írni arról az esetről, amikor a



farizeusok megkerdesték Jézust, hogy holvan a ftiennyország, az Isten 
Orszaga, Jézus^azt felelte, hogy sehol máshol, haner.i "Ti bennetek." 
Hogy honnan szállhatott a galamb Jézusra, ha szállt, azt néni nehéz 
kitalálni. Volt Palesztinában akkor is elég, rcint ahogy Velencében 
is es rá is szállnak az ember vállára, fejere. El se lehet őket za
varni.

A mennyei hang pedig akár a jézusi tanítást, akár fizikai isme
reteinket vesszüSi tekintetbe, csakis az evangéliumi írók fantáziá
jából jöhetett.

Aztán folytatódik a tóté^Ev. U:l-ll-ben a következőképpen: 
lAkkpr Jézus yiteték a LELEKTOL a pusztába, hogy megkisérttes- 

skK.Rí-práSgtZl. Es.mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt, 
végre megéhezek, es hozzáinenvén a kisértő, monda néki;, "Ha Isten 
fia vagy, mondd hogy e kövek változzanak kenyerekké. 0 pedig'felel- 
•vén, Rondas "Meg van írvai Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 

_niinQen igével, mely Istennek szájából származik. Ekkor vivéőt az

meg van
Írva, hogy '̂ 'e kisértsd az Urat, a te Istenedet." Ismét-vivé ot 
az._ördög egy igen magas hegyre ;és rnegnutatá néki a világ minden or- 
.szagát és azok dicsőségét, és monda néki: J-iindezeket néked adón, ha 
leborulva imádasz engen. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el sátán, 
mert meg van irvas Az Urat, a te Istenedet imádd és csak neki szol
gálj.^ Ekkor elhag/á őt az ördög és imé angyalok jövének hozzá és 

_szolgálnak vala.néki.”
A teológusok és bibliakritikusok szerint a fentiek és az egész 

Ináté Evangéliuma nera_az első, hanem az a legrégibbnek, a Márk sze
rintinek a kiegészítésére Íródott.

Az alap Evangéliumban tórk csak annyit ír, hogy; "... eljőve Jé
zus a galileai Názáretből és megkereszteltetek János áltál a Jor- 
_dánban. és azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkoz
ni, és a Lelket mintegy galambot őreá leszállnis ée szózat lön az 
égből! "Te vagy az én szerelmes fiaTO, akiben én gyönyörködöm." És 
a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába. Es ott volt a pusztában 
negyven napig kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal vala együtt 
és az angyalok szolgáltak vala neki."

Márk tehát nem ír sem böjtről,^sem az ördög mesterkedéseiről. 
Szerinte a Lélek amely Jézusra szállt, elragadta őt a pusztába, de 
azt nem írja, hogy a sátán általi megkisértés végett. Nála a sátáni 
kísértés csak egy közbejött, képzeletbeli esemény. Ebből a kis, ke
gyes képzelgésből csinált I<iáté egy nagy legendát, az öj;döggel hur- 
coltatva Jésust he^tetőre, onnan templomtetőre, stb. 0 már egye
nest az Isten LelKevel viteti Jézust a pusztába, és direkt azért, 
"hogy megkisérttessék az ördögtől.", mintha maga az Isten, az Atya 
dobta volna oda fist a sátánnak. Ugyanúgy, mint háröm^év múlva az 
Atyával küldetik a Fiút a farizeusok és írástudók kezébe kivégzés 
végett, "hogy beteljesedjék az írás".

A negyedik evangélista, János aki a legreálisabb,"még Jézus meg- 
keresztelkedéséről sem ír, sem pedig a kísértésekről. Ellenben egesz 
valószerűen ir azoknak analógiáiról, sorozatosan emlegetve, hogy a 
zsidók állandóan tőrbe akarták csalni, törvénytelenségbe keverni oe- 
zust, ami valóban kísértés volt.



varié
kísértés anaiösiaj.it is, miszerint - amikor Jézus a zsinagógában 
a törvényt a zsidók fejére olvastj - azok "...kivitték őt a hegynek 
szélére, ho^' onnan letaszítsák. 0 azonban közöttük átmenve eltávo-

• Vagyis sikerült neki elmenekülni.
Azt is megírják az evangélisták, hogy Jézus, amikor Jeruzsálem

ben volt, sohasem maradt a városban éjszakára, hanem tanítványaival 
együttkiment a városon kívüli falvakba, legtöbbször Bethániába, 
vagy még azon is túlra, ahol nem laktak zsidók.

iuináezekbSl az tűnik ki, hogy Jézus egyáltalán nem akart a fari
zeusok kezébe kerülni. Inégkevésbbé meghalni, ő élni akart a népért, 
mert amint mondotta! "_Az isten nem a holtaknak, hanem az élőknek

kitűnik, az akkori politikai helyzet nem volt kedvező Jézus szán
dékainak megvalósitasára, még Pilátus jóindulatú, de kényszerű sem
legessége mallett sem. Pilátus erre figyelmeztette is Jézust, de 
amint az Evangéliumokban olvashatjuk, 0 maga is belátta, hogy hely
zete tarthatatlan, élete nincs biztonságban. Ezért készült e&- ideig
lenes külföldre távozásra, ^ e n  leszek mindenkor veletek. " (1-iaté 2 6 :1 1 .) 
J'Az embernek fia jóllehet elmegy."(Márk 14:21.) "És az embernek fia 
jóllehet elmep". " (Lukács 22:22. )

Az "Udvössegtan" a fenti kijelentéseket úgy magyarázza, hogy Jé
zus készült a halálra,ho^ jp^^;ál5.sa. az emberiséget. Az Evangéliu
mok ugyanilyen értelmű^misztifíKációi^igen Hései betoldások az e- 
vangélíumí másolatok másolataiba, abból az időből, amikor a keresz
tény tanításokat judaizálták, mindenre analógiát és jóslp.tot keres
ve a - nem is mind létezett - ótestamentumi próféták szószátyárko
dásaiban.

Több mint másfélezer év óta tanítják ezeket a meséket^ melyekre 
felépült e^' óriási lelki és gazdasági ̂ hatalom, amely most ^'lindszen- 
ty Józsefbíboros szavaival élve, "Válságban van." Lelki válságban.
Az ökuméniának nevezett "csodaszer" ezen mar nem fog segítem, mert 
hiányzik az őszinte bevallás, hogy tévedtek és másokat is megtévesz
tettek. Ahelyett minket vádolnak, hogy megbontjuk az "egységet", ami 
nincs , hogy meg akarjuk fosztani az Evangéliumokat a romantikától 
és illuzióxól.

Dr.Paul Müller teológus a "Biblia üzenete" című tEinulmányában 
azt írja, ho^'; " Emberi tekintélynek nem szabad a Bibliában az 
igazat a hamistól, a ▼alódit a valótlanságtól elválasztani." Ezzel 
á kijelentésével azonban már el is ismerte, ho^y a Bibliában tény
leg vannak igaz és hamis, valódi és valótlan tételek is.

Ka pedig ez így van - márpedig így van - akkor jogos a kérdés, 
"I'ielyiket higyjük, a valódit, vagy a vele ellenkező valótlant?"
Erre nem nehez a felelet még akkor sem, ha^megmaradunk a Biblia vo
nalán, mert ha "Az Isten Szeretet és. Igazság", akkor ami nem igaz,az 
az Isten ellen van. Istent tisztelő ember pedig nem hihet Isten el
lenes dolgokat még a szentnek nevezett iratokban sem.

Vannak az Evangéliumokban úgynevezett allegórikus példázatok, 
melyek tanító jellegüknél fogva igen^becses részei a hagyomány»k- 
nak. Jézus tanításai, melyek az ő szájából vannak, értékes kincsek 
nekünk. Ugyanígy sok értékes történelmi adat és erkölcsi tanítás 
van aZ|| "Apostolok Cselekedeteiben" és “Leveleiben" is. A "Példabe
szédek legnagyobb része Zoroaszter tanításai, Salamon szájába adva.



Szó sincs tehát arról, hogy a Bibliát úgy ahogy van, máris el
dobjuk. Nagy feladat vár még ezzel k-ipcsolatban ránk, mert ki kell 
hámoznunk belőle azt ami a mi őseinké volt és a történelemtudomány

I adatainak megfelelően átdolgozni, a nagy szittya vallásfilazófusok 
eljudaizált tanításait visszamagyarositani, reformálni,vagyis fel
újítani. Le^ehezebb dolgunk az Evangéliumokkal lesz, mert nagj'on 
nehéz negállapitani azt, hogy melyek azok az "IGÉK”, amelyek Jézus 
szájából vannak. Az Apostolok Cselekedeteivel és Leveleivel már 
könnyebb dolgunk lesz.

Senki se ertsen bennünkex félr.'inem meghamisitásról van szó, ha
nem felülvizsgálatról és helyesbitésről.

Korunkban az ateizmus, a vallásellenesség, a nihilizmus ss'az 
erkölcstelenség azért hőditott tért, mert vallási alapon olyan kép- 
te.lenségeket tanítanak, amit ők maguk sem hisznek, és*amit a törté
nelem és egyéb tudományok már régen megcáfoltak, - ■ ■

Amikor a Nioeai Zsinaton judaizálták a keresztény tanítást, nem 
. gondoltak arra, hogy egyszer majd a kövek is fogna): beszélni, és 
akkor_ kiderül, h o ^  honnan származnak_a szent Írások, ki volt a n'a- 

-•záreTÍ Jézus-és mi volt tanításának célja és lényege.
Jézus helyzetének és szereplésének megértéséhez na^on Kell is

mérni az Evangéliumokat, az Apocriphákat és a keresztenység kiala
kulásával foglalkozó egykorúir.ásokat, kritikákat, az akkori törté- 
nelT;.i eseményeket, a politikai helyzetet^és a kultumívót.

János Evangéliuma mentesebb a ködösítésektől, mint az első bá
ron. Amikor leírja, hogy a zsidók miként üldözték Jésust és miként 
.törtek az életére, tulajdonképpen a "Kísértések" valóságos törté
netét írja le minden farízeus-mosdatás nélkül. Evangéliumának 5 . 
:’észében említi, h o ^  amikor Jézus a béna ember'^ meggyógyította, 
emiatt a zsidók üldözőbe vették és meg akarták Ot ölni, nert szom
bati napon gyógyított, sőt "Istent is saját _^y_jának mo_ndotta."

A jeruzsálemí nép között hamar elterjedt a Jézus eüení készü
lődés híre és amikor beszélt, még azok is akik nem ismerték, azt 
Kérdezték egymástól; "Nem ez é az, akit megtakarnak ölni?"_j;_pe a- 
ir.ikor a zsidók meg akarták őt fogni, senkisem merte rátenni kezét." 
írja János, "Pedig szolgákat küldöttek a farizeusok és főnapok, hogy 
i;o£.Íák meg őt,"

cezus maga is szemükre veti a farizeusoknak, hogy; "Tudom, hogy 
Abraháir. magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én besze
demnek nincs helye nálatok." "heg akartok engem ölni,^olyan embert, 
k̂i_'-.z _igazságot beszéltem nektek." "De - folytatja János_jr_,p, zsi
dók köveket ragadának, hogy reá hajígálják; Jézus jpedig elrVjtőzkö- 
^ék és kiméne a templomból, átmenvén közöttük és eltávozék;"

A főpapok nemcsak Jézust, hanem azokat is üldözték, akik hittek 
Jézusnak. Erre vnll János E v . 9 ‘22 verse, amikor a meggyógyított vak
nak a szülei nem merték megmondani, hogy Jézus gyó^ította meg a 
fiukat, "...féltek a zsidóktól, mert megegyeztek mar a z-sidók, hogy
ha v-lakí Krisztusnak vallja őt, rekeszttessék ki a gyülekezetből."
A gyülekezetből való kirekesztés a "theokráciában" a teljes törvé
nyen kívülre helyezést jelentette. Az ilyennel bárki azt csinálha
tott, anit akart. A törvény az ilyet nem védte.

"Jézus azért nem jár vala többé nyilvánosan a zsidók között, ha- 
nem'elméne onnan vidékre, a pusztához közel, egy Efraim nevű város
ba." írja János. Jázus tehát egyáltalán nem akart meghalni, hanem 
amíg tehette elmenekült. Ilyen előzmények u t ^  következett el a tra
gikus Husvét, melyet a következő, húsvéti számunkban fogok ismertet
ni, részben kanonizált, részben apokrif írások é főleg Pilátus levele 
alapjáig, "A Haeyétl nagy Per" cimen. —  -Dr.Mihály Ferenc-
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A H Ú S V É T I  N A G Y  P E R
C A  Történelmi Jézus" cimű cikksoroza-
tünk folytatása. )

Lapunk januáxi, februári és márciusi számaibar. ismertetteir. és ele- 
mezteiT! a Pontiue Pilátus által Tibérus császárhoz irt levél egj' ré
szét.

A levélből láthattuk, hogyPilátus ismerte Jézust és nagy tiszte
lője volt neki. Bölcsességét bámulta és mozgalmával nyilvánvaló poli
tikai szándéka volt. Ezt a zsidó papi fejedelmek is észrevették és
- mivel^Pilátusnak nem könnyen árthattak - Jézust szerették volna el
tenni láb alól de úgy, hogy Pilátus maga végeztesse ki, miután ezt a 
szerepet Galilea negyedes fejedelme, Heródes Antipas a szenátus rosz- 
szalásától való_félelmében nem vállalta, bár Jézust 5 is gyűlölte.

Heródes valószinűleg ellátta a farizeusokat jő tanácsokkal, mert 
ettől kezdve a Jézus elleni agitáció és a csőcselék lázitása erősö
dött.

"Három hatalmas politikai párt állott akkor egymással szemben,
- Írja Pilátus - a Farizeusok, a Sadduceusok és a Herodiánusok, de 
abban mind megegyeztek, hogy Jézust éppen úgy gyűlölték, mint a Ró
mai uraljrat. Sohasem felejtették el azt a "tévedésemet", hogy a szent 
várost a császár képmásával ékesített lobogókkal "szentségtelenitettem 
meg", és hogy azt mertem nekik ajánlani, hogy a templomi pénzeken 
építsenek közműveket és középületeket. A farizeusok bevallott ellen- 
segei voltak Jézusnak, úgyannyira, hogy még a kormányzást is elhanya
golták. Én pedig a körülmények miatt kénytelen^voltam velük vitázni."

"Jézust a főpap elé cipelték és halálra Ítélték. Ekkor a főpap 
Caiaphas, megjátszva a felelősség megosztását, a fogoly Jézust hozzám 
küldt§, hogy Ítéletét megerősítsem és Ítélete végrehajtását biztosít
sam. Én azt feleltem, hogy mivel Jézus Galileai,ügye Hgródeo hatáskö
rébe tartozik, és elrendeltem, hogy hozzá ví^ék. A ravasz fejedelem 
-hangoztatva alázatát a császár és helytartója iránt - az ember sor
sát az én kezembe helyezte. Ettől kezdve palotám olyan lett, mint egy 
ostromlott vár. A lázongó tömeg egyre nőtt, mintha egész Judea a vá
rosba tódult volna.""Feleségem, aki gall származású és szeret a jövőbe látni, lábaim- 
hoz borulva sirva kért, hogy ne bántsam azt a szent embert. Az éjjel 
álmában látta őt amint a vizen járt, szelek szárnyán repült, beszélt 
a viharhoz és a tenger halaihoz, és minden szótfogadott neki. A KiOnt 
Kedron patakja véresen folyt, a császár szobra beszennyezve. A Nap 
pedig elsötétült. Oh Pilátus, ha nem hallgatsz a feleséged szavára, 
rettegj a Szenátus átkától és a császár rosszalásától."

"Ugyanekkor a márvány lépcsők nyögtek a tömeg súlyától. A Názá- 
retit visszahozták hozzám. Én kíséretemmel bementem a törvényterembe 
és szigorú hangon kérdezten az összegyűlt népet, hogy mit kívánnak?

"A Názáreti halálát." volt a felelet." De milyen bűnért?
"Káromlást szólt. A templom lerombolását jövendölte. Isten fiá

nak hívja magát, aki a Messiás, a zsidók királya." Felelték.
"A Római Törvény nem bünteti halállal az ilyen kihágásokat; mond

tam én."
"Feszítsd meg őt. Feszítsd meg őt." üvöltött a könyörtelen cső

cselék. ""Csak egy ember látszott nyugodtnak ebben á szorongatott helyzet
ben! a Názáreti. Miután többször megpróbáltam őt védeni a vádak ellen, 
élete megmentésére egy mentő ötletem támadt. Azt ajánlottam,^hogy mi
vel az ő szokásaik szerint ezen a nagy ünnepen szabadon bocsátanak

Pilátusné, Claudia Procula valc5színüleg baszk volt. Innen 
Jézus iránti szinpátiá„a.



egy foglyot, hát bocsássáií most szabadon Jézust. Ok azonban követel
ték a,halálát.

"En hivatkoztam k'övetkezetlenségükre, mert az 5 törvényeikkel 
az ilyen eljárás összeférhetetlen, mert senki sem Ítélhető'el a vád 
napján, hanem az Ítélettel egy teljes napot kell várni. Az igy ho
zott ítéletet azután a Sanhedrinnek is jóvá kell hagyni és elnöke 
által aláimí. De senkisem végezhető ki az ítélet napján. A követ
kező napon pedig a Sainhedrín mégegyszer felülvizsgálja az egész 
pert. Mindezenkivül a törvényház ajtajában e ^  embernek kell állni 
zászlóval a kezében, másiknak pedig kissé távolabb lóhátról kell
kiáltani a vádlott nevét és bűnét, a tanúk nevét, és megkérdezni, 
hogy van e valaki a ki a vádlott_mentségére_tud valamit felhozni.
Kiég ezeken kívül is joga van a vádlottnak háromszor visszaténi és 
mentségére újabb adatokat felhozni."

"Ezekkel az ő törvényeik szerinti ellenvetésekkel próbáltam 5- 
ket meggyőzni. De^ők csak ordították! Feszítsd meg őt. Feszítsd meg 
őt.""Erre megkorbácsoltattam Jézust, gondolva, hogy ez majd kielé
gíti őket. De ez még csak fokozta szenvedélyüket."

"Ekkor mosdótálat hozattam és a zajongó_tömeg előtt kezet mosva 
jeleztem, hogy az én véleményem szerint a Názáreti Jézus semmi olyat 
nem tett, amiért halált érdemelne. A tömeg vérszomja azonban nem 
csökkent. Mintha ennek a pokoli országnak összes fantomjai Jeruzsá
lembe gyűltek volna össze. A tömeg kavargó hullámokban hömpölygött 
a Pretoríum előtt, egészen a Zíon hegyéig, vérszomjasán üvöltve, vi
sítva, amilyet még a pannonjai zendüléseiméi sem tapasztaltunk.”

^  "Közben sötétedettf mint téli szürkület, mint mikor a nagy 
Julius cézár meghalt. Es én szomorúan dőltem neki egy oszlopnak, mi
alatt az ördög cirnborái kivégzésre vónszolták^az ártatlan Nazáretit..

"Körülöttem minden elhagyott lett. Jeruzsálem kihányta magából 
lakóit a Gemonicába vezető kapun keresztül. Századosom katonáival 
tartott rendet. Egyedül maradtam és összetört szivem arra figyelmez
tetett, hogy ami most történik, inkább tartozik az istenek történe
téhez, mint az emberekéhez. Lármás zaj hallatszott a Golgota felől. 
Sötét felhőlepel ülte Dog a várost és mialatt e megdöbbentő eoaiaény 
lejátszódott, szörnyű földrengés rázta me^ Álsó-Egyiptomot, mely ha
lálra rémítette a babonás zsidókat. Mondjak, hogy a Názáretinek egy 
Balthazar nevű anttochiai barátját halva találták. Nem tudni mi okoz
ta halálát! az^ijedtség e vagy a fájdalom."

"Az est beálltával, köpenyembe burkolózva elindultam a Golgota 
felé. Az áldozat már végre lett hajtva. A csőcselék maradványa mé^ 
izgatottan, de komoran vonult hazafelé. Aminek tanúi voltak, megré
mítette őket. Még a zsidó katonák is furcsa szavakat mormoltak, arait 
én nem értettem. Néha embercsoportok megállva, visszabámultak a Cal- 
vary hegyre, mozdulatlanul, egy ú^ csoda sejtelmével."

"Szomorúan és elgondolkodva tertem vissza a Pretóriumba._A lép
csőn egy öreg embert találtam, aki lábaim elé vetette magát és ke
servesen sírt. Fájdalmas dolog egy öregembert sírni látni és'én az 
edzett idegen, fájdalomtól már úgi'is túlterhelt szívvel, együtt köny- 
nyezteiD vele.""Atyám", szóltam hozzá, miután erőt vettem magamon, "ki'vagy es 
mit óhajtasz?"

"József vagyok Arimatíából" felelte ő, "és hozzád jöttem, h o ^  
térdenállva kérjelek, engedd meg hogy eltemethessem a^Názáreti Jé
zust." "Kérésed'teljesítem," válaszoltam, és nehogy bántódása legyen, 
mellé rendeltem Manliust néhány katonával."  ̂ , , . . .

"Néhány nap múlva a a sírt üresen találták. A Názáreti hívei az 
egész vidéken azt beszélték, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez még

^Ft.Dr.Szelénvi Imre "tÁBELTCi. PAÍux'ONIAí G” s z . két parinon 
lázadás voit; l.e. és I,sz. B-l?-ben. Pilátus
ez utóbbin vehetett részt, mii.t i'iata] t^atona.)



nagyobb izgalmat keltetx, mint a keresztrefeszités. ^lindenesetre bi
zonyos nyoraozást végezteir. az ügyben."

"J6zsef (Arimatiap Jézust a saját sirboltjában helyezte el. Hogy 
gondolt e a feltámadásra, vagy másikat szándékozót ásni, nem tudom.
Az eltemetés utáni napon a papok eg^'ike feljött hozzám a Pretoriumba 
és azt mondta, hogy ők nagyon aggódnak mert Jézus tetemét hivei ela
karják lopni és azt a látszatot kelteni, hogy feltámadt a halálból,
m̂i! ő előre megjósolt és amiről ők tökéletesen meg vannak győződve.
En felcushoz, a zsidó^őrség kapitányához útasitottam őt (a papot), 
hogy tőle kérjen zsidó katonákat és helyezzen el annyit a sír körül 
amennyi szükseges. így, ha valami történik, csak sajátmagukat okol
hatják, nem a Rómaiakat."

"Amikor az üresen talált sirbolt miatt nagy"izgalom támadt, hivat
tam Níaloust, aki elmondta, hogy Ben Isham hadnagy vezetésével száz 
katonát helyezett el a sir körül, akik a legjobban meg voltak ijedve 
attól ami akkor reggel történt. Ishamot kihallgatva, azt mondta ne
kem -amennyire visszaemlékszem- hogy a negyedik időszak kezdetén va
lami gyönyörű fényt láttak a sírbolt körül- 0 először azt hitte, hogj.’ 
talán asszonyok jöttek bebalzsamozni Jézus testét, amint szokásos.
Csak azon csodálkozott, hogy hogy^tudtak áthatolni az őrségen. ífejd 
az egész helyiség kivilágosodott és úgj’ látszott mintha tolongás tá
madt volna halotti leplekben, mialatt soha nem hallott szép muzsika 
hallatszott és az egész levegő megtelt az Istent dicsőítő hangokkal. 
Minden forogni és úszni látszott a földön, és ő (Isham) olyan beteg- ' 
nek és erőtlennek érezte magát, hogy arccal a földre esett és ettől 
kezdve nem tudja, hogy mi történt. Niegkérdestem ct, hogy az a fényes
ség nem a hajnali derengés^volt e? Mire ő. azt válaszolta, hogy az nem 
lehetett, mert a kövek sötétek voltak és még túl'korán is volt ahhoz. 
Kiegkérdeztem még, hogj’ szédülése nem a hirtelen felébresztése és fel
kelése következménye volt, ami oly sokszor előfordul? Azt felelte, 
hogi' nem aludt_egész éjjel, mert az őrségen val-6 elalvásért halálbün
tetés jár. Néhány katonát azonban engedett aludni azon az éjjelen. 
Néhányan szintén álomba estek. Hogy az egész esemény meddig tartott,
5 nem tudja, de azt hiszi,^hogy tarthatott egy óráig^is, mert már 
napvilág: volt. Arra a kérdésemre, hogj' odament e & sírhoz miután ma
gához tért, azt felelte, hogy nem, mert félt, mivel az őrségváltás is 
jött és nekik be kellett vonulni. Kérdésemre, hogy kihallgatták e őt 
a papok, azt felelte, hogy igen, és arra akarták őt rávenni, hogy 
mondja azt, hogy földrengés volt és ők^elaludtak. Pénzt is Ígértek ne
ki, ha azt mondja, hogy a hivek ellopták Jézust. Ilyeneket azonban ő 
nem látott és ő azt sem tudja, hogy az esemény alatt tűnt e el a test, 
vagj' már azelőtt."

"Megkérdeztem még (Isharaot), h o ^  mí^a papok' vélenénye az sgéez- 
ről. Azt .felelte, >-o^ némlyek szerint Jézus nem volt ember, másik 
szerint nem veit Máriának a fia és nem volt az'oijos azzal 'akinek 3eth- 
lehemben szűztől kellett születni, mert az már Abrahám és Lóth idejében 
is a földön volt sok helyen és sokszor."

Vé-gül Pilátus annak a véleményének ad kifejezést, h o ^  a zsidóknak 
ez a veleménye helyes, mert ilyen volt az ő élete., ezt bizonyítják  ̂
rátái és ellenségei. És ha ő képes volt^mindazokat a csodákat végbe- 
vinní, amiket róla beszélnek, aki nem^sértett törvényt, nerc károsítot
ta meg embertársait, hanem segítette és gyógyította őket, amit barátai 
és ellenségei egyaránt tudnak! "En kész vagyok azt mondani, amit l̂an- 
lius mondott a keresztnél; "Bizony ez Isten fia volt."

Eddig szól Pilátus levele császárához. Ezzel záródnak' a húsvéti e- 
sem§nyek. Ami utána következett, arról a következő számunkban lesz szó 
"Ő El" cím alatt.- - Dr. Mihály 'Ferenc -



»O EL.fit it'i'rif
Lapunk előző négy száinában a konstantinápolyi “Arehko Volume" 

c. kéiiratgj-iijtemény és e rórcai könyvtárbeli "Record of the Senato- 
rial Dooket" alapján - melyet a "The Cross and the Flag" Vol.33* 
■Ko.8-Rov.l97^ szána közölt és melynek hiteles forditása 1933 óta a 
British k-uzeu-ban van - ismertettem és kiértékeltem Pontius Pilátus
nak Tibérius császárhoz irt levelét, melyben a Názáreti Jézus sze
replését, vele való kapcsolatát és a húsvéti nagy per lefolyását 
tárja a császár elé.

A levél tartallTiE lényegileg megegyezik az Evangéliumok adatai
val. De a történéseket és a történések okait, célját és következmé
nyeit ner; helyezi nithológiai síkra, hanem nagyon is emberi törekvé
seket, eTT.beri cselekményeket és emberi sorsokat ír le.

A levél ismeretében a Názáreti Jézus közelebb kerül hozzánk, 
elérhetőbbé és érthetőbbé válik. Néhány csodatételére is világosság 
derül, melynek fényénél átlátszóbbá, megnagyarázhatóbbá válnak a töb
biek is. íg\’ például megtudjuk belőle annak a legendának a keletke
zését. hofry Jézus a vizen járt és a viharnak parancsolt, mert ezeket 
Pilátus felesége, Claudia Procula álmodta, aki az Evangélium szerint 
titokban híve volt Jézusnak. FelmerüÜ'.et asoíVcr.r. n.2 r, l.érüés, hogj' 
ez az álor,;látá3 >.&rült ot-lt.- rii EvangéliuK.baV Csakis úgj', ho^y
Procula összeköttetésben volt a tanitványoí;:;'a.l, 3?t r,'.agával Jézussal 
is, mert máskáooen -len V.ípzelhető el, hogj' még csak titokban is híva 
lohsssan a Másáretines.

Mint minden hóditó hatalomnak, íd' Pilátusnak is iiieg volt a maga 
kémszolgálat?. és egész bizonyosan tudott felesége minden lépéséről, 
sőt nagyon valószínű, hogj- Pilátus, mint jó politikus és katona,nem
csak szárnysegéde l-ianlius útján szerezte értesüléseit Jézus mozgal
máról, hanem a személyes összeköttetéshez a legraegbizhatóbbat, fele-



ségét hasináitE fel.
Továbbr.er.Sleöi s levél tartalna megerősíti azt a bibliaV.ritikai 

megállapítást, hofLv a Kázáreti Jézus mozgalna egy népi, politikai 
felszabaditc raozgalor. volt, mégpedig az aKkori viszonyoknak, a nép 
akkori kultvirfoKanak negfelelően, Isten rendelésén alapuló, "teokra- 
til:us" mozgaloHi, melyben nagy szerepe volt a misztikumnak és vallásos 
áhitatnak.

1'j.nt már eralitetteir., 2 sai.iariai és galileai nép akkor már tb'bb mint 
száz éve zsidó fennhatóság alatt élt, arai együtt járt nemcsak lelki
világuk, gondolkodásmódjuk judaisálásával, hanem a zsidó teokratikus 
államrendszer és politika kövstkezményeképpsn a teljes "prozelitizá- 
lással", a minden eszközzel való zsidó vallásra térítéssel is. A papi 
uralomnak ez a törekvése nagyrészben sikerült is, amihez hozzájárult 
az a körülmény, hog?.~ a Római hatalom által megszállt területen, a ró
mai császárt ister.itc vallás mellett csak a zsidó vallás kapta meg 
a szervezkedési jogit. A többi "Religio Ilicita", va^is tiltott val
lás volt, annak minden következményével. Ezért tartott fenn Jé-zus is 
egy bizonyos zsidós látszatot, ezért használta a zsidó próféták mon
dásait is, különösen akkor, ha a farizeusokat a saját fegyverükkel 
akarta sarokba szorítani, fejükre olvasva a saját prófétáikat.

Pilátus levelében ugyanazt irja, amit az Evangéliumok, hogj- a fa
rizeusok féltették Jézus mozgalmától úgy a saját, mint meghóditott 
államterületük egységét és a prozelita adót, amiből óriási jövedel
mük volt. Ezért hivatkoznak az Evangéliumok minduntalan arra, hogy 
a zsidók el akarták fogni és megölni Jézust. Pilátus maga is írja, 
hogy a farizeusoknak olyan naav fejtörést okozott Jézus mozgalma. 
hogy mép a kormányzást is elhanyagolták. Az Evangéliumok sokszor hi
vatkoznak arra, hogy a zsidók tanácskoztak afelöl, hogy "miképpen 
veszíthetnék el Jézust". Sőt, amint János Ev. 11:^8-57 részében irva 
vanj "Ê .’begyüjték azért a papifejedelmek és a farizeusok a főtana-



csőt, és nondának; cselekedjUn):? mert ez az enber sok csodát rá-
vel. Ha eképpen hagj'jul- őt, nindenki hinni fog benne; és eljSnek majd 
?. rónaiak és elvessik tSlünk ii.ind e Jielyet, rdnd e néoet. Ana naptól 
azért azon tannkodának, ho^- 5t ::iegöljék. Jézus azért nem jár vala 
többé nyilvánosan g zsidó;: kczött, hanem el;aéne onnan a vidékre, e^’ 
Efrair.-. nevű városba. A papi fejecelnek pedig és a farizeusok is paran
csolatot adának, hos>’ ha valaki megtudja, hogy hol van, jelentse meg, 
hogy őt iT.egfogják. ”

Jézusnak is ess volt a caga hírszolgálata és tudott a tanácskozások
ról, tudta, hog:' rés akarják őt ölni. ozeraükre is vetette nekik, raond- 
ván: "Tudor,'., hcsi-' Ábrahá" r.agva vasi'toki "..."ámde reeg akartok engem 
ölni, clyar. e.T.bsrt, aki az igazságot beszéltei:, néktek, araelyet az Is
tentől hallOT-an.. "

;.c.-dának azért néki (a farizeusok): "i..i nem paráznaságból szület
tünk; ê .' atyánk van. az Isten."

I'.ondá azért nekik Jézusi "Ka az Isten volna a ti atyátok, szeret
nétek en,-e-, nert én az IstentSl származtam és jSttera. Ti az SrdSg 
atyától valók vagytok és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíte
ni. A: e.-.bercl5 volt kezdettől fogva, és nem állott mee az igazságban. 
Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit."

Feleiének azért a zsidók és mondának nékii "Nem jól mondjuk-é mi, 
hogy te Sanaritánus vagy(és mágus),és ördög van benned?.... Köveket 
rasaéár.ak azért, hogy reá hajigáiják (megkövezzék)j Jézus pedig elrej- 
tőzködék, és kiméne a terooloir.ból, átnienvén kögöttük és eltávozék." 
(János Ev. 6:37-59)

Ezekből az evangéliumi idózet.ekből számos tanulságot vonhatunk le. 
Először is azt, hogy Jézus mozgalma - araint az Pilátus leveléből 

is kitűnik - valóban teokratikus elveken alapuló népi felszabaditási 
mozgalon; volt, és a zsidók féltek attól, hogy a rómaiak elválasztják 
tőlük a 162 év óta prozelitlzált Samariát és az uCTanesak nem zsidó



lakosságú Galilef.t. luelyet 10̂ ; évvel Kr.e. foglaltak el és a rónaiak
kal raegegyezve tartottak zsidó közigazgatás alatt, ék szedték be a
2 Drakhraa (nem zsidók által fizetendő) prozelita adót és a tizedet.

Uivel Jézus neir. volt zsidó, a prozelita adót ő is fizette (I.áté 
17:2l<-27). mint ninden Samaritánus és Galileus.

Galilea és Sanaria lakossága, Jézus népe, a Talmud, Baba Kanrnia 
szerint is "Valódi orozelitál:". A két terület népe ugyEinis egyfornán 
Hittita- Szkitha- Szittya, vagyis magyer fajú nép volt, amely függet
lenségét mindig szerette volna visszanyerni. Köztük és a zsidók között 
"állandó volt a háborúskodás és a keserű viszony, mely még fokozódott, 
amikor Juda, a Rómával kötött szövetség után, Kr.e. 129-ben elfoglal
ta Samariát, rr-jtjd Kr.e. 10i--ben annak a Kishon folyótól északra eső 
részét Galileát is, és a lakosságot körülmetélkedésre és zsidó vallá
si törvények alá kényszeritette", írja J.W.Swain, a chicagói egyetem 
történelem professzora, "The Ancient World" c. könj'vében.

A farizeusok tehát méltán féltették hódított területük egységét 
Jézus mozr"almától.

A másik tanulság az. hOCT Jézus neir. meghalni, hanem élni akart a 
népért. Azért "rejtőzött", és azért ment éjszakára mindig Jeruzsále
men kivül eső helységekbe, ahol a saját fajtájabeliek, nempedig zsi
dók laktak (János 111 5̂ , stb.). 6 nagyon jól tudta, hogy holtan sem
mit sem tehet népéért, mert Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek 
Istene (Uárk 12i27 , Lukács 20:38).

Volt eset, hogy Jézust hívták a Jeruzsálemben lakó szittyákhoz,
(te ő "Nem akar vala Judeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Judea- 
beliek. hogy őt meeöl.iék." (János 7:1).

Eléggé nem hangsúlyozható továbbá az, hogj' Jézus magát Isten fiá
nak nevezte,.^de e jelzőt a zsidóktól megtagadta, nem azért, mintha 
őket nem tartotta volna Isten teremtményeinak, hanem azért mert ő ezt 
a kifejezést mintegy "suffixum ethnikumot, népi hovátartozandósági



jelzőként használta, reivel az 5 népét, a kánaLnita szittyákat, ré
gebben "Isten Katonáinai:" Isten Fiainak", orszáhUKat pedig az "Isten 
Országának"nevezték! (Sr.ith's Bibié Dictionary" 259.lap, IniTiianuel Vely- 
Kovskyi "Ages in Chsog", Dr.Pálfi Károly; "A íagyar Nemzet őstörté
nete és a Zsidóság", János apostol KSzöns. I. 5: 1,2,9,10, és 
h,6).

Araikor Jézus a "i-erjiyeknek Országáról", az Isten Országáról nyil- 
vánossr. be-3:ál~, ahol a farizeusok és kémeik is hallották, rendszerint 
kétértelnű példáza'oktan beszélt, "i-iaguk kb'zStt azonban a tanítványok
nak mindent -sgr.arvarázott". (i-árk Ev.i*:3fc). A farizeusok előtt az 
Isten országáról cint elvont fogalomról beszélt. Hívei elé azonban ÉL 
Isten Orszásának, mint fö'ldrajzi teriilexnek elérését, felszabadítását 
tűziE célul. akarta Pilátus kihasználni, felszabadítani a proze- 
litáka~ a ra~i fe;edelmek zsarnoksága alól, amivel két célt vélt el
érni i ervrés-t g.-engiteni a zsidó nemzeti gőgöt, másrészt pedig az e- 
gN-enss ^ellemű és megbizható szkitákat, mint jó katona eunyagot ró:nai 
szövetségessé tenni, hiszen lovasságukat addig is nagyrészt ezek kö
zül *ib2rczták, mert ők maguk .nem szerettek lóval bánni.

Kog;.- a farizeusok és papi fejedelmek Jézussal és mozgalmával szem
beni álláspontját megértsük, képzeljük el, hogy nit csinálnának a ro
mánok r^, ha Erdélyben, amely évezredeken keresztül magyar volt, akad
na egj- hazafi, egy próféta, aki bár román állampolgárnak született, 
tehát jog szerint román, de vér szerint magyar származású, arr'ól kez
dene prédikálni, hogy;"Térjetek raeg (észre), mert az idő közel van és 
elközelgetx az Isten Országa (Magyarország egységének és függetlensé
gének helyreállitása). Azt hiszem, a farizeusok szelíd galamboknak 
tűnnének a románok által rendezendő vérfürdő főhóhérai mellett. Erről 
ők már jó példával szolgáltak mióta 800 évvel ezelőtt elkezdtek a ma
gyarok védelme alá a Kárpátmedencébe beszivárogni. Rájuk is érvényes 
az a közmondás, hogys "Adj a tótnak (románnak) szállást, előbb-utóbb



kiver a házból.
A mai Izraelben r.a is halálra ítélnék azt a Palesztinában szüle

tett, arab vérű izraeli polgárt, aki a zsidók által neghóditott arab 
területek felszabadítására titkos szervezkedét folytatna, mint ahogy 
Jézust is halálrn Ítélnék ma is,akár Izraelben, akár Romániában, akár 
bármelyil; nás “r-oiaikállamban” fejtené ki tevékenységét.

A "Kiceai Zsinat” egyházatyái I65O évvel ezelőtt azzal követték 
el a hibát, hog>- üávó'sségtanukat nem a sumér szittya fajú szülőktől 
szárr-.azc Názáreti Jézus tanítására alapozták, hanem Öt meghamisítva 
r,egt£tték zsidónak, Dávid fiának, majd Isten Piának, akit mennyei Aty
ja halálra rendelt, hogj' a bűnös emberiségnek megbocsáthasson. Az is
teni Ítélet végrehajtóiul pedig megtették a zsidókat. Sőt azzal az ál- 
litólagís íarizeusi mondással, hogyi "Az ő vére irárajtunk és a mi raag- 
zatainkíT.", £ r.i-cológiai "eredeti bűn" helyett egy történelmi "erede
ti bűr.f tsreztettek, ami abszurdum, mert a mai nemzedéket nem lehet 
felelőssé zer~.L kétezer évvel ezelőtti elődeinek cselekedeteiért.

Ez a: c'r.í annak, hogj' a világhatalommá fejlődött zsidóság szeretne 
szabadulr.i er.e újabb "eredeti bűn" vádjától még azon az áron is, hogy 
a Ii'ázáreti Jézust a rómaiak ellen összeesküvő zsidó szabadság-'hőssé, 
hóhérává pedig Pilátust tennék meg. Ebben az akcióban teljes egyetér
tésre találtak tizenhét zsidó származású kardinálisban, sőt magáoan 
a Pápába.', is.

A mi szempontunkból teljesen mindegy volna, hogy kik ítélték el és 
kik feszítettél; keresztre Jézust, mert mi magyar hitűek nem az ő ke
reszthalála és feltámadása révén akarjuk elérni lelkünk üdvösségét, 
hanem ama tanításainak betartása révén, melyek az "Ő szájából vannak", 
nekünk a kánaáni szittya testvéreinket elzsidósitó Kajafás nem több 
és nem kevesebb, mint az erdélyi székely testvéreinket elrománositó 
Ceaucescu.



A "Miceai Credo" alapján álló egyházaknak azonban igen súlyos prob
lémái lesznek, mert át kell nekik irni az úgynevezett ’Jjtestanentumot.
A keresztény tönegekkel el kellene hitetni, hogy amire 19^2 cv óta es
küdtek, amiért a tudósokat máglyahalálra küldték, amiért az inkvizi- 
ciós perelcet rendelték, r.ind hazugság, nem érvényes többé, kert ha 
ezt az egy téglát kiveszik a keresztény hit alapjából, Keglazul és 
kihullik a töbci is. Az épület pedig összedSl, lelkileg maga alá te- 
inetve a hivei; sze-sHinzős nakacsabb részét és szélnek eresztve a józa
nabbakat.

Az akiic ;sler.t5$ lépéssel jutott előre a múlt év végén. Ugyanis 
s Ti;2 i;~- iezET-zer Zj-i'KÍ számában arról tudósít, hogy az 19 7 .̂ év 
végér. £ ;ra:iarrszági Troyesben lefolytattak egj" polgári pert Jézus 
ü--é'ier-, a szer.pontból, hogi' kik végeztették ki Jézust, a rócaiak,
vas- s

A zsiií; elíadíja Jacques Isomi ügi'véd, a keresztény oldalé pe
dig ?.sv . iecrges ie Kantés volt.

Isomi rágalmazással vádolta Kantest, aki szóban és Írásban az 
Ú;testar:sr.*.u::. főleg János EvangéliuJaa alapján hirdette, hogy Jézust 
a zsidí:' itáltéi: halálra és feszitették raeg. Hantest már 1966-ban el- 
tiltottáK £ siószéktSl, raert VI.Pál pápát eretneknek nevezte. Isor- 
nit pedig azzal vádolta, hogy meghamisitotta az Újtestanenturaot,hiszen 
a zsidók felmentése ellene volna a Katholikus Dogi:;ának. "Én a hitemet 
és egyházamat veder,," kiáltotta .'Sev.de Nantes a bíróság elStt.

Isomi ügyvéd azt állította, hogj' Jézus azért lett elitélve, mert 
fellázadt a római megszállás ellen, "ha a bíróság nem Ítéli el Rev.de 
Kantest rágalmazás miatt, akkor az azt jelenti, hogy védelmet nyújt 
neki a zsidók elleni prédikáláshoz," szegezte a vádat Isomi a bíró
nak. (Justifying hin. fór preaching the massacre of the Jews."

A hároir.tagú bíróság végül, két hónapi tárgyalás után kihirdette 
Ítéletét, miszerint a rómaiak ölték meg Jézust. Rev.de Kantest pedig



rágalmazás vétségében n\or.l-£ ki bűnösnek, és jelképesen egy Frank 
(Kb. 22 cent) pénzbüntetésre Ítélte. írja a TII.£.

Isomi ügyvéd meg lehetett elégedve az Ítélettel, bár a büntetés 
csak egy cigaretta ára. De kicsikart egy Ítéletet, amely ugyanúgy 
érvényes, cintha a büntetés százezer Frank volna.

Az Ítéletben az a lényeges, hogy olyan országokban, aJiol nincse
nek tételes törvények, hanem a bírók "Jogszokások", tehát előző íté
letek alapján döntenek, bármelyik papot el lehet ítélni, ha husvét- 
kor az Evangéliumból felolvassa a vonatkozó részt, vagy pédikációjá- 
ban eLTiondja híveinek, hogy ni is történt husvétkor és nik voltak az 
előzmények.

A hívek pedig meg kell hogy tanulják, hogy ami kétezer évig igaz 
volt, annak mostmár az ellenkezőjét kell elhinni.

A troyesi ítélet az a hólabda, amely ha lavinává nő, elsodorhat
ja mindazokat akiket érint az Úr Jézusnak araa mondása, hogys "Szemeik 
vannak a látásra de nem látnak. Föleik vannak a hallásra de nem hal
lanak," és nem keresnek idejében menedéket saját, nemzeti egyházaik
ban.

Függetlenül a troyesi pertől, a Pápa már előbb létesített egy 
"ConciliuE"-ot Jézus származásának és kereszthalálának kivizsgálásá
ra, mely az "Scumenia" keretében műkSiiik. Erről az újságok már ele
get írtak, ismertetve a mozgalom tanácskozásainak anyagáti melyből 
már előre látható, hogy a keresztény hívek nemsokára kénytelenek lesz
nek tudomásul venni, hogy a zsidó nép az Üdvüzitő, és Jézus nem volt 
az Isten Fia, továbbá, hogy nem is halt meg a keresztfán.

Hogy a Názáreti Jézus itimódon volt üdvözítő és Isten fia, azt 
már megmagyaráz tar. jelen sorokban is és máskor is. Hogy meghalt e a 
keresztfán, és hová lett, arról legközelebbi számunkban fogok írni.

- Dr. kíhály Ferenc -


