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Templom I6zsef
OnOMHin gs TORTENELEM
Az elmrilt 6vtizedekben szfimos kis6rlet tiirt6nt arr&, hogy tiirt6nelmi 6s r6g6szeti bizonyft6kokkal
t6masszdk al6 a tiirr6nelmi J6zusl6tez6s6t 6s alakjdt, 6s az evang6liumi tiirt6neteket. A kiizelmriltban megsokszoro z6dtak az olyan munk 6k, ir6sok,
melyek ,rfomadalmi" nlzeteket: az evang6liumi
tiirt6netek szerepl6inek fj 6rtelm ez6s6t, rijra rajzolilsdt tartalmazzak, sokszor kifor gatva az eredeti
szellemis6g talaj 6b6l 6ket.

Mikor sztilet ett J6zus?

Mit tudunk?
A j6l dokumentdlt r6mai birodalomb6l eddis nem keriilt el6 J6zus r6tez6s6t kozvetleniil igazol6 irat, nincs ir6sos nyoma a
J6zus pernek.

A kor tiirt6net6t leir6 kort6rs, Josephus
Flavius munkdiban nincs sz6 J6zusr6l. (Josephus Flavius jelent 6s6g6t tiibben megpr6bdlt6k mdr k6ts6gbe vonni)
A farizeus tiirt6nelem Talmudjaiban sincs
kozvetlen bizonyit6k Jlzus r6maiak idej6_
ben tiirt6nt megjelen6s6r6l 6s tev6kenys6g616l.

A torin6i lepel (melyet a tiibbs6g

minden

kis6rlet ellen6re J6zus halotti lepl6nek 6s
a feltdmad6s bizonyitlkfinak tart) tanfisdga
szerint J6zus szemlre f6m 6rm6ket hel yeztek. Az akkori zsid6 szokds szerint tilos
volt f6m tdrggyal temetni.
Az evang6listdk egybehangz6 6llit6sa szerint J6zus galileai volt.

A fentiek f6ny6ben fel kell 6s leher tenni a
k6rd6st: ha biztosak vagyunk J6zus tiirt6nelmi 16tez1s1ben, lehet, hogy mds korban 6lt 6s rossz helyen keresstik a bizonyit6kok at? Lehet, hogy nem
zsid6 volt?
Erre eddig csak nag'yon kev6s kutat6 illetve
szerzt mer6szkedett. Ahmed Osman egyiptomi
tiirt6n 6sz 6s ir6 a Messids hdza cfmfr, kiinyv6ben a
teljes els6 r6szt annak szenteli, hogy bebizonyitsa
a fentieket.
l9g8-as III. Irlemzetkiizi szindonol6giai Kong26

resszuson egy magyar szerzt p6r, Kiss lr6n 6s T5_
bori Ldszl6 el6adilsukbanbizonyitott6k, hogy a lepel tanris6ga szerint az eltemetett f6rfi nem zsid6
vall6sri volt, hanem nap valldsri volt ) a szernre helyezett 6rm6k 6s a lepel speci6lis sziiv6sfi anyaga
alapj 6n. Ezt a hagyomdnyt egydbk6nt m6g a XIX.
szdzad v6g6n a Kfirpdt-medenc6ben gyakoroljdk.
val6szinfr, innen ered a szem6rmes kifejez6stink.

Erre kiizvetlen bizonyit6kaink persze nincsenek. /.Lz evang6liumi ttirt6netek alapjdn kiivetk eztethetiink csak, 6mde itt j6l haszn 6lhat6 adatok
kertiltek el6.
A ,,Betlehemi Csilla g".
r. e. 7-ben ritka 6s j6l ldthat6 6si jelens6g
volt. A Jupiter 6s a Saturnus egytitt dll6sa, r6ad,6sul a Jupiter Nap kiizelben volt. Az egytirt6ll6s f6nyes csillag k6p6ben j6l l6that6 volt az esti 6gbolton. Az 6v folyam6n ez az egytitt6ll6s a bolyg6k
speci6lis p6lyalefutdsa miatt hdromszor is el6fordult, 6s m6g egy furcsa jelens6get produkdlt: november I2lL3 6s I3lL4 6jszak djdn a botyg6k ldtsz6lag meg6lltak.

Ez az 6si jelens eg j6l ismerr volt a kor kelet
asztrol6grrsai, m6gusai el6tt. Kett6 babiloni 6kir6sos aryagt6bla is leirja pontosan ezt. Az egyiket a
Berlini Mfizeumbah, & mdsikat a British Mrizeumban 6rzik.
Egy6rtelmfinek l6tszik, hogy a napkeleti bolcsek ezt a csillagot kiivett6k. Ennek alapjdn a
napkeleti biilcsek liltogatdsa J6zusn6l l.e. 7. November L2-14-re tehet6, 6s J6zus sziilet6se az ezt
megel 626 napokban tiirt6nhetett.

Id6 sz 6mit 6sunk gondj ai

Heribert Illig 6s munkat6rsai tobb kiinyviikben bizonyitjdk azt a felvet6stiket, miszerint az
emberis6g tiirt6nelm6nek 300 6ve kitald ci6, vagyis nincs miigtitte val6s tiirt6nelmi esem6ny. Ez a
300 6v nagyj 6b6I i.sz. 600 - i.sl.900-ig tart. En-
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nek alapj6n J6zus sziilet6se 6ta kb. 1700 6v telt

ffrz6dtk.

el.

Ebben az td1szakban 6rkezik egy nagy hazatelepiil6kb6'l 6LL6 karavdn 616n Jeruzsdlembe Ezdrds, aki a zsid6k vallSsi 6let6nek alakulSsdt a kovetkez 6 lvszdzadokra megszabta. Ezdrils papi csal6db61 szdrmazott 6s a perzsa kirdlyt6l teljhatalmat kapott vall6si k6rd6sekbell.
Ezdrds 6ta lett a Tiirv 6ny az a felt6tlen tekint6ly, amelynek az egdsz arszdg aldvetette magdt.
Kialakult egy t6rsadalmi r6teg: az ir6stud6k, akiknek az volt a feladatuk, hogy magyar6zz6k 6s
konkr6t helyzetekre alkalmazz6k a tiirv6nyt"
A jeruzs6lemi templomhoz ktitott dldozati
kultusz mellett a perzsa fennhat6s6g alatt alakult
ki a zsinag6gar istentisztelet, amely a torvdnyoivas6sb6l, tiirv6nymagy ardzatb6l 6s imddsdgb6l
6llt.
Amikor NehemiSs ut6da, Bago asz helytartd is
meghalt, a perzsdk Jfdea kormdnyzilsilt egy v6nekb6l 6116 tan6csra btzt6k, amelybdl kdsdbb a
papokb6l 6s laikusokb6l 6116 szinedrium, a fdtan6cs fejl6diitt ki.
A perzsa birodalom bukds6vatr befejezdriik a
r6gi Kelet tiirt6nelme, 6s megkezd6dik a Fntrdkozitenger medenc6j6ben a hellenista korszak. Jeruzsillem ellen6ll6s n6lktil adta meg rnagdt a h6dft6nak. Nugy S6ndor Jeru zsillemben tett l6togatds616I azonban csak a Talmud 6s Josephus tud. l{ugy
Sdndor hal6l6val (i.". 323.) a biroclalma rdszeire
bomlott 6s ut6dai (diad6khoszok) ktiztitt i.e. 288ig iit hdborfi zajlik.
Le. 30I -tdL Palesztina t6rsdgdben kdt nagy
birodalom alakul ki a szeleukid6k 6s a ptolernaioszok birodalrna. Palesztina 6s Sziria birtokhisSdrt
i.e. 198-ig iit sziriai h6borfi tcirt6nt a szeleukiddk
6s a ptolemaioszok kOztitt, 6s r,e. 198-at kiivet6en
Jeruzs6lem v6glegesen az er6sebb szeleukida kir6ly IIL Antochusz kezlre kertilt. Ezzel 1ez6rult
Jeruzs6lem 6s Palesztina legkaotikusabb 6s legv6resebb id1szaka, melynek sordn Jeruzs{lem h6tszer cser6lt gazdit.
Ebben az id1szakban a giiriig nyelvvei egytitt
a hellenista szellem is benyomult Palesztindba, 6s
a r6gi Kelet 6s a Zsid6s 6g szellemi iiriiks6g6vetr vivott harc meghatdroz6vd vdlt.
A hellenista szellemis6g er1szakos terj eszrds6nek jellemz6 p6ld6ja: I\ugy Sdndor el6getteti a
zoroas zter vallSs szent kiinyv6nek az Avesztrinak
iisszes p6ld6nydt.

A

feltev6st igazolni lStszik, hogy a mag"yar
kr6nik 6k, egyedtil az irott dokumentumok ktiztil
t6nyleg nem ismerik ezt a 300 6vet, mint ahogy a
magyar mondai hagyom6ny sem.

J6zus sziilet6s6t azonban csillag ilszati szdmit6sok adj6k ffieg, 6s ennek alapj6n kb. 2000 6ve
sztiletett.
Figyelembe v6ve a fentieket J6zvs sztilet6se
Le. 307-re adffik.
Ez a d6tum egy nagyon 6rdekes, vdres, ka-

otikus idlszakra esik. Nugy S6ndor hal6l6t ktlvet6
id6szakra. Sz6mos ellentmond6st feloldani l6tszik
ez a d6tum.
A kitakilt k<iz6pkor 300 6ves csriszt atasfit
megel6zte,az 6kori 300 6ves csrisztatds.
A magyar kr6nik6k 6rdekes m6don ezt is
tudtdk . K6,zai Simo n igy ir: (a hunok) ,)... s az Tl,
700. 6v6ben egybegyffltek, s maguk koztil kapitSnvokat, azaz vezlreket vary fejedelmeket v6lasztottak maguknak, hogy egy akarattal elfoglalj6k a
nrugati orszilgokat ..." A jegyzet szerint ez egy
lrktiv 6vszdm, hiszen a hunok j6l tudjuk na gyjilb6l
i,sz. 400 kOrtil indulnak nyugatra.
Figyelembe v6ve a j6zusi 300 6ves cstisziat6st kidertil, hogy a fiktiv 700. 6v val6j 6ban az
L-r 700. 6ve.

Tort6nelmi

hittfir

Ktirosz a perzsa vilSgbirodalom alapit6j^ i.e.
;39. okt6b er 29-6n gyflztesen vonul be Babilonba.
1 zsid6k szabadit6k6nt tidviizlik 6t, 6s Kiirosz
;alkod6sa alatt megkezd6dik Jride6ba a vissza*oltiiz6s. I.e. 538-ban egy kis csoport kelt ritra Je:;zs61em fel6 a templom elrabolt felszerel6s6vel.
-{zonban 23 6v telik el mire az fij templom eli e sziil.
A perzsa birodalom Jridea Jehud n6ven a
: irodalom provin ci6ja lett. A beliigyeket a f6pap
-:i6zte, a politikai ir6nyit6s pedig a perzsa udvar
'-:al kinevezett helytart6 kez6ben volt. A helytar. li tobbs6ge zsid6 ferfi volt.
Az els6 helytart6 Zorob6bel, D6vid kirdly
- =aliidj 6b6l az utols6, aki politikai szerepet jilt:: :r:t Izrael tiirt6nelm6berl. A legnevezetesebb
-=lr-tart6 l{ehemi6s, egy nem papi csal6db6l val6
: s. I 6 ferfi, akinek nev 6hez Jeruzs6lem fijj66pft6se
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A ,"6rik jelle mz6 esem6ny, amely a Makka-

beus-testv6rek szabads6gharcdhoz vezetett, Iv'
Antiochusz Epiph anesz nevlhez ffiz1dtk, aki elrendeli, hogy mindenfel6 zetsz k6peit kell fel6llitani, 6s a giiriig isteneknek ketl 6ldozatot bemutatni. Makkabeus Jrid6s i'e' 165-be bevette Jeruzsdremet 6s lediintiitte a Templomban 6116 zeusz
szobrot. A pog6nyok 6ltal megszents6gtelenftett
templomot rijra szentelt6k. Jrid6s eryik 6s6r6l
kapta a csal 6d, a Hasmoneus mell6knevet' A Hasmoneus dinasztia keri.il Jfidea 6L6ra A Hasmoneus
kir6lyok uralkod6sa alatt jelent meg a k6t p6rt: a
szaddfceusok 6s a fartzeusok p6rtja'
Nexander Janneusz (i.". 103-76) uralkod6sa
mely
idej 6n a fanzeusok felkel6st robbantottak ki,
hat 6vigtart6 h6bonihoz vezetett. Alexander, amikor \egyfizte a f.arizeusokat, 800 foglyot feszitte'
tett keres ztre, akiknek v6gig kellett n6,zniuk feles6geik 6s gyermekeik lekaszabolds6t.

mint l6ttuk
csak igen csek6ly zsid6 n6pess6g lakta. A ttibbs6g
az asszir h6dolt s6g 6s babil6niai uralom alatt betelepiilt sum6r-ar6mi telepesekbdl 6llt. A tertilet

k6tr"gb". Jei"" sziilet6s6nek idej

En,

kiizpontja Bet-Se6n k6s6bbi nev6n Szkftopolisz
a f6nyval- a szkitilk alapitotta v6ros volt. A v6rosvolt
textilldsnak is kiizpontja 6s egyben hires
gy 6rt6s6r6l. A f6nyvall6s szentllyeiben kdzismert,
hogy sziizeket is neveltek. A Bet-Se6n szent6ty6,-rrk aj6nlotta fel agg korukba sztiletend6 le6ny
gyermek6t Joakim 6s Anna. A gyenneket M6ri5nak hivt6k. Anna szdrmazilsa oldja fel a k6s6bbi
Mandylion rejt6lyt. Edessza v6ros6hoz, ahogy a
helyi, nem giiriig lakoss6g nevezte Orhay v6ros5hozkapcsol6dik. A legend 6k szerint a vdrost Nimr6d alapftotta, a v6ros er6dj6t Nimr6d t16nj6nak
nevezik. Egy mdsik hagyom6ny szerint Abrah 6m
p6tri6rka az er6d l6b6n6l l1v6 egyik barlangban
sziiletett. liszak Mezop otdmi6b6t szdwrtazik Galilea sok lak6ja 6s orhay (Edes sza) v6ros6b6t Anna

Hasmoneus kir6lyok kiterjesztett6k ural6s csal6dja.
mukat Palesztina nagy t6sz6re 6s az ott lak6 pog6M6ria h6rom 6ves kor6t6l a sziizek ktiztitt nenyokra r6k6n yszeritett6k a zsid6 vallds 6tv6tel6t.
Bet-Se6n szent'ly6ben 6s tizenn6gy 6veEztiirt6nt Galile6ban is. Galilea nem volt mindig velkedik
n6z6reti J6zs efhez.
a zsid6k6. A neve: Galil Hagojim, azaz a pog6- sen f6rjhe z megy
M6ri6t csod6r j6slatok iivezik, 6s figyelemmel
nyok fOldje volt. Az asszir h6dft6s ut6n a kev6s
tiibbek
tarrj 6k af6nyvatl6s fontos kiizpontjaiban visszamarad6 zsid6 lakossdg iisszekeveredett a tea szkita n6pek
lepesekkel, majd a babil6niai fogs6g idej6ben kOzt Szippar Nap-templom6ban )
is. A szippari Nap-templom
diint6en ar6mi, kisebb r6szben ftiniciai 6s giiriig vall6si kiizpontjaiban
el6 az a k6t 6kir6sos agyagtabbetelepiil6k t6rsultak az itt lak6khoz. Az ar6mi romjai kiiziil kertil
6s a Szaturnusz nevea
betelepiil6k magukkal hoztdk a f6nyvall6sukat 6s la, amelyik leirja Jupiter
F6lelemmel vegyes figyelema redjuk jellemz6 szemlrrnes temetkez6st. vall6- zetes egyiitt 6lLdsdt.
mel kiivetik a jeruzs6lemi templom papjai is.
sukat magaslatokon elhelyezked6 szent|lyekben
Mikor M6ria csoddlatos m6don v6rand6s lett
gyakorolt6k . Ez6rt a tiirv6nyhfi zsid6k szimdra
6s a szkita-hun
Galilea a borzalmak fdldje volt, maga a tiin6ny- a szippari Nap-templom biilcsei
tiirzssziivets6g aranyasszonyai is segitett6k, hisz
szeg6s.
6s6j6l tudtdk kit hord a szive alatt. J6zus sztilet6se a
J6zus sztilet6se i,.e. 307. 6s tev6kenyked
T6bor h"gy kozellben (amelyen a f6nyvall6s kienek ideje (i.". 267 -ig) a t6rs6g legkaotikusabb,
melt szent6ly" 6llt) Bit-Lahmi r6gi v6ros6ban tiirlegvdresebb 6s r6ad6sul a megh6ditotts6g mellett
ew szellemi 6s vall6si elnyom6s id6szak6ra esett. t6nt 6s a sziilet6sn6l a szkita-hun tiirzssziivets6g
iw 6rthet6 meg az a nagyfokri elkeseredetts6g 6s vezet6 aranyasszonya Mazarehi segftett. Term6biilcsek - a szip*"gu6lt6v6r6s, amely a t6rs6g n6peit jellemezte' szetesen jelen voltak a napkeleti
6s a Betlehemi
lJgyanez az anarchia maryarilzza az ir6sos doku- pari Nap-templom m6gusai is,
I'e' 307' novemmentumok hi6nydt, hogy nem igazfin maradt fenn csillag is fenn raryogott az 6gen.
zonyit6 irat.
ber elej6t inrnk. A Skorpi6 jery6ben vagyunk' A
J 6zus tev6kenys 6 g 6t kozvetl e niil bi
mery6lt6nak al6 kell sz6llnia a legm6lyebbre,
hogy a m6lys 6get megi 6wa 6s imm6r sas maddrJ6zus Evang6liuma
k6nt felemelkedve mag6val emelje az eg6sz vil6-

A

Az evang6list6k egybehangz6 6llit6sa szerint got'
vonja
A szent csal6d tiirt6nete imm6r a j6l ismertek
J6zus galileai volt. Ezt senki nem vonta28
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Elha gyjilk a forron g6, bizonytalan
tszterhes id6ket 616 Palesztin6t 6s Esyiptom
::ldj6re mennek. Itt a felniiv6 J1zus Karnak temp-,::nd.ban kapja els6 k6pz6s6t 6s beavat6s6t.
Kiizben l6togat6st tesz Szippar Nap-templo*5ban 6s megismerkedik a sumir-k6ld hagyo*-innyal. A karnaki beavat6st kiivet6en Jenrzs6-ernbe ffiegl, 6s a zsid6 vallSs beavatott tanit6j 6vd
,i,lik. Csal6dja rijra Galile 6ban teleps zik 1", N6dret v6ros6ban. J6zus elbfcsftzik csalddj 6t6l 6s
:restereivel Indi6ba, Tibetbe, majd a szkita-hun
:,rrzssziivets6g vall6si kiizpontj 6ba Ordos zba megy.
Flarminciit 6ves, mikor megkapja a legmagasabb
.i€BV&tottnak j6r6 f6sdm6ni megbizilst. Visszainiul, hogy bev6ltsa ktildet6s6t 6s sors6t J6dedba. A
r-isszafton, Uruk v6ros6ban megkoronilzzilk Nimr6d koron iljdval 6s megalapitja az els6 kereszty6n
iiiiziiss 6get. Majd harminchat 6vesen megke zdi
hrdrom 6ves jrideai tanit 6sdt.
J6zus ott kereste tanit6sa vezlrfonal6nak
csatlakoz6pontj6t figyelve kor6ra 6s ktirtilm6nveire -, ahol ehhez biztos t6mpont tal6lh at6. De
a biztos tdmpont ugyanakkor 6s mindig is ellenrilldst jelent. Csak akkor 6rthetjtik meg teljes
nagys6g6ban J6zus 6let6t, tett6t 6s tanitdsdt, ha
felfogjuk, hogy 6
tal6n nagyobb m6rr.6kben,
mint el6tte vagy ut6na - az ellen6ll6sban kereste a
biztos t6mpontot. Ott kellett 6lnie, tanitania, meghalnia 6s feltdmadnia, ahol a Ftildtin akkor a legnaryobb ellen6ll6s volt jelen, azEvililS F"jedelme
a leghathat6sabban mfikiidiitt.
A N6z6reti J6zus 6ltal mindazok szilmdra
megnyilt az Istenhez vezetf fit, akik iinmagukban
u, 6 6let6t akarj6k 6letre kelteni.
A legnagyobb szeretetre k6pes ferfifi, eW er6t
keltett fj 6letre. Olyan er6t, amelynek elnyer6s6re
ugyan a legbtilcsebbek imm6r 6sid6k 6ta 6lettik
eg6sz6n 6t tiirekedtek, an1lkiil, hogy k6pesek lettek volna ezt mr{sok szrimrira hasznosftarri. Nem a
hal5l, mint olyan okozza annak az er6nek a nlegrijul6sdt a Fdld szellemi szf6rdj6ban, 6s nem is J6zus 6ltal a hal6la el6tt elszenvedett kinok. Eg-yes
egyediil a Szeretet Ereje volt k6pes v6ghezvinni
ezt a csod6t. Ez pedig abban 6ll,hogy 6, aki kint
6s a hal6lt elszenvedte, k6pes volt ,,megbocs6tani" az emberis6gnek. J6zus megbocs6tott az
utols6 hal6lhiirg6sig. Egyes egyediil csak ez volt

'reint alakul.
;;

hathat6s ,,megv6lt6i tett e"

.

Visszat6r6se utdn az evang6liumokban ismert

rn6don tanitvdnyokat gyfijtOtt. A f6nyvall6sban
megl6v6 egyensrily tiirv6nye 6rtelm6ben L2 ferfi
6s L2 n6i tanitv 6nyt. Els6sorban haz6jilb6l, Galile6b61 sz6rcrraz6 tanitvdnyokat keresett. Ed"tunyja
ekkor csatlakozott a n6i tanitvdnyokhaz, s a tizenkett6 kdziitt szdmos k6pzett m6gusn6 is volt. Egy
volt ktiztiltik Magdalai Mdria, akihez az apokrif
evang6liumok tanris6ga szerint ktilOnOs kapcsolat
f(tzte. TanitSsdnak vezfirelve, hogy 6let6vel is bemutatja azt. Bemutatja, hogy emberk6nt mik6nt
lehet 6lni ebben a vilSgban is. Term6szetes, hogy
az ember fiak6nt, mint EMBER teljes 6letet kellett, hogy 6ljen 6s bemutasson, 6s ebbe beletartozik a f6rfi-n6i kapcsolat is. igy 6rthet 6vd v6lik
Magdalai Mdriilhoz ffiz6d6 kapcsolata, hogy f6ldi

l6t6ben

n6i t6rsa volt, k6s6bb gyermek6nek

6desanyja.

A f6rfi tanitv6nyokkal azonban gondban volt.
korszakra jellemz6 kaotikus, v6res, nagyfokri
bizonytalansdgot sztil6 Sllapotok miatt fokozott
volt benniik a megv6lt6 vdrdsdnak ig6nye 6s a fizikai sikon val6 rendrakds v6gya. igy tanitdsdt
rendre f6lre 6rtelm ezt6k. Itlem akart6k elfogadni
azt, hogy Jlzus nem 6II az el6gedetlenked6k 6l6re
6s nem alapit fdldi kirdlysdgot.
A f6rfi tanitv6nyok kOztitt h6rom testv6rpdr is
van. Kett6 kiizismert: P6ter 6s Andrds, Jdnos 6s
Jakab. Egyr{l csak kevesen tudnak: K6na6ni Simon 6s Taddeus Jridds. Eg"y apdt6l szdrmaztak,6s
egy napon sztilettek, ez6rt JridSs beceneve az
,,iker", ar6mi kifejez6ssel Tam6s volt. Ezt a hagyomfinyt 6rzi a r6mai katolikus naptdr, ugyanis
minden Szent Apostolnak ktiliin napja van, csak
Simonnak 6s Taddeus Jrid6snak van egy napon,

A

okt6ber 2B-6n az iinnepe.
Nem n6zte j6 szemmel J6zus tev6kenys6g6t a
jeruzsdlemi templom papsd ge, a ffitandcs 6s a giiriig megsz6ll6k sem. Ktiliin bdntotta a zsid6k iin6rzetfit J6zus szdrmazilsa, galileai sziilet6se.

j6l tudta, hogy a vil6g,

ahov6 eljiitt a
hom6ly, a gyfiliilet 6s a fllelem vil6ga. J6l tudta,
hogy a hom 6ly f6l a vil6goss6gt6l, a gyfrlcjlet f61 a
b6k6t61, 6s a f6lelem f6l a szeretett6l, 6s az EvilSg
fejedelme 6s az dltala uralt vilSg az 6let6re tiir. Bizott az emberekben, de akkor m6g nem tudta a
kritikus tiimeget megm ozgatni a sztiks6ges vdltozdshoz, 6s belStta, hogy ritja v\g$hez 6rt. Be kell
fejeznie a tanit6s 6letben val6 bemut atdsdt Egy
tanitds bemutat6sa maradt hdtra:
J6zus
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ha meglitik jobb orc6d, tartsd oda a m6sikat,
ha elveszik a fels6 ruh6d, add oda az als6t is,
ha elvisznek egy m6rfiildre, menj el ket t6re,

\j6 pdsztor 6let6t adj a ajuhai6rt.

6 ja

pdsztor volt. A vil6g reak ci6jatette sztik6 az illdozatot, nem az Atya akarata. A vildg
nem tudta befogadni 6s o az Atya akarata szerint
v6gig ment a szeretet fitjdn, megmutatta, hogy az
s6gess

EMBER ew ilye_n helyzetben mit tesz: odaa dja az
6let6t 6s NEM [tEt, s6t bocsdnatot k6r: Aiy6m
bocsdss meg nekik, hisz nem tudj 6k, mit cselekszenek,

Ezt a helyzetet a f6rfi tanirvdnyok v6gk6pp
nem tudjdk meg6rteni. Buzog benntik a tenni akards, 6s nem akarj6k elengedni a fizikai szintfi
megvdltds lehet6s6g6t, a fdldi kirdlysdg l6trehoz6sdt. Az 6rtetlens6g, az el1gedetlens6g 6s a tenni
akards 656 vdgydban 6rl6dtek. K6ts6gbe estek 6s a
tehetetlens6 g 6rzet6nek b6kly 6jdbanmeggondolatlan tettre szdntdk el magukat. El6mlt6k J6zust a
jeruzsdlemi ffitandcsnak. r.e. 267 . hfisv6 tj6t irjuk.
J6zus 39 6ves volt.

A szinedrium tagiai kihaszn6ltdk a helyzetet.
A fdpap 6s a f6tan6cs tagiai j6l 6rtettek a szimbolikus tizenetek mdgikus nyelvlhez.
J6zus elfogdsdval egy id6hen az apostolok kdz.Jl h6t apostolt is elfogtak. Kinzdssal, 1rzelmi terrorral, kihaszndlva az apostolok k6ts6gbees6s6t,
{rzelmi sz6tes6s6t r6vett6k 6ket arra) hogy r6szt
veryenek J6zus keresztre fesz1t6s6ben. N6v szerint: P6ter, Andr6s, Taddeus Jridds, Simon, M6t6,
Fiiliip 6s az if1. Jakab. A tObbiek elmenektiltek 6s
elbujdostak, mint, ahory J6nos cselekedeteiben
iwa vani rr...mind m6sfel6 szaladtunk. Amikor 6n
szenvedni lSttam 6t, nem maradtam vele szenved6s6ber, hanem elfutotram az Olajf6k hegy6re,
sirva a tiirtdnteken".
A hetes szdm szimbolikus 6rtelm ez6se fontos
tizenet - heten, mint a gonoszok. Az elfogott apostolok sz6 szerint r6szt vettek a keresztre feszitdsben: 6k vert6k be a sziigeket 6s dllitott6k fel a ketesztfSt. Simon a mdr 6116 kereszt el6tt is sirva
k6rlelte J6zust, szdlljon le a keresztr6l 6s tegyen
csoddt. A megv6lt6 vdlaszilt nem 6rtette: Nem
tehetem meg Simon. fn m6r el6re megbocsdtottam nektek, hisz nem tudjdtok mit tesztek, hamarosan meg6rted.

simon nem tudta J6zus tekintet6t elviselni 6s
v1gs6 k6ts6gbees6s6ben egy l6ndzs 6val kiszrirta
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Amikor elhangzik a mondat: Atydm emeld fea megsebzettet a f1ny hondba, 6s J6zus kileheli a
lelk6t az apostolok a fdjdalmukba, az cinvddba es
a bfintudatba majdnem bele6rtilnek. Meghasad a
lelktik 6s lelktik egy rlsze, ott ragad a Golgotdn. A
megal 6zott, 6rtiletbe kergetett apostolokat kinz6ik
azt.

sz1lnek eresztik.

A kereszt kcirul ott 6Il a n6i tanitvdnyok ko_
r6ben a k6t Mdria. J6zus 6desanyja 6s hitvese
Magdalai Mdria. Eddig 6 t1mogatta az 6desanyrit.
most azonban elhagyja ereje 6s el6jul. csak a
szfrzanya tudja, hogy M6ria J6zus fidval v6rand6s.
figy hdrom h5napos.
A Colgotdn ott 6ll a h6rom kereszt. A megaldzott, megcsrifolt apostolok sz6tfutottak. Csak a n6k

vilrjilk, hogy megkapj6k Jlzus test6t, 6s megad_
hassdk neki a v6Eisztess6get. J6zus anyja csak
ekkor engedheti szabadj dra fdjdal m6t, hisz J6zuson kivtil csak 6 volt, aki teljes vilSgoss6ggal tudta mi tcirt6nt. J6zus hogyan tiirte sz6t szeretet ha_
l6la r6v6n az emberis6g szabadulSsdnak kapujdt
elzdr6 tol6reteszeket. Az EMBER-I pr5bdl6 riton
nem rakhatta rd J6zusra m6g az 6 fdjdalm6t is. Az
anyai sziv fdjdalmdt csak ekkor engedi szabadjdra, ahogy J6zus meggyiitiirt test6t v6gre karjaiba
veheti. Mugdalai Mdria ekkor t6r magilhoz 6s
egytitt bficsri ztatjdk a szeretett fifit 6s f6rfit.
Test6t megkenik, a szemeire arany 6s eztist
6rm6t heryeznek, majd dr6ga gyolcsba fektetik, 6s
sziklasirba helyezik. Harmad napra tires a sir. Az
tires lepel 6s a rajta maradt k6p a tanrija a felt6maddsnak.

A felt6madt Krisztus Magdalai M6ri6nak jele-

nik m€g, 6s 6 az, aki elvisz i az iirijmhirt a n6i tanitv6nyoknak, majd az elkeseredett ferfi tanitvdnyoknak. Az apostolok ekkor vildgosodnak meg,
ekkor 6rtik meg igazdn J6zus tanitfusdt, ekkor lesz_
nek k6szen. A bfinbdnat 6s a j6vdr6tel megkett6zott energi fljdval indulnak sz6tvinni az circimhirt a
vilSgba' A flnyvallSs kiizpontjaiban j6l el6k6szi-

tett talaj vdrja a ktildotteket, 6s hamar sz'rba
sziikken a r6gi-fij vallds-vdllalSs vir6ga. A szkitahun tiirzsszcivets6g tertilet6n g"yorsan elterjed az
apostoli kereszty6ns6g. Az apostolok elviszik az
ciriimhirt Mezop ot6midb", Indidba, Tibetbe 6s
Alexandri6ba. Az El"t Templom6ban ardmi nyelven, hun rov6sirdssal Ordos zban meg6rz6sre kertil
J6zus saj6t maga 6ltal leirt tanitdsa.
A v6rand6s Magdalai Mdria 6s l6zus 6des-
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anyja 6seik frildj 6re mennek, 6s a leplet magukkal

uiszik. Orhay (Edessza) vilrosdban - Nimr6d v6rosdban sziiletik J6zus fia i.e. 267 -ben. A k6t M6ria
a firival egytitt Ephesos v6rosdba ktiltiizik, 6s ott is
nrarad Szfiz MSria tfvozdsdig. Magdalai M6ria a
irival visszakolttlzik Edess zdba. A gyermek h6t
eves kor6ig itt maradnak. Ekkor a fifi1rt mdgusok
'cinnek, akik magukkal viszik. M6ria ekkor az
apostolokhoz csatlakozik 6s hirdet i az Oriimhirt.
Evszfuzadokkal k6s6bb a lepel, mint Mandylion
Edess za vdros6ban tfinik fel rijra.
Hfisz 6vvel k6s6bb, i.e. 247 -ben indul :(utjdra
a mitikus I. !'rszdk kir6llyal a P6rtus birodalom.
\-6letlen egybees6s? J6zus fia hrlsz 6vesen 6rett
f6rfiv6 vdlhatott, akit a legjobb m6gusok k6peztek
ki.

Az evang6liumok tiirt6nete

Az apostoli kereszt6nys6gben 6s az uruki k6ziiss6gekben a tanit6sok szSjr6l sziljra szilIltak. Az
id6 kereke forgott 6s a r6maiak 6ltal uralt Palesztin6ban 6s Sziriilban megjelent egy nagyhat6sri tanit6. A P6ILA lett Saulus. A kezdetben paulianus
szektdnak nevezett csoportok, hamarosan nagy befoly6sra tettek szert keresztyln kiiriikben. P6l, aki
mag6t J6zus apostol6nak tartott a a j6zusi tanitdsokat iigyesen vegyitette a farizeusok izraelita n6ze-

teivel. Pdl speci6lis teol6gi6t alkotott, a judeokereszt6nys6get, melynek alapjai ink6bb a zsid6
vall6si felfog6sho z illlnak kiizelebb, mint J6zus tanit6saihoz. Hatalmas munkabir6ssal fogott hozzd a
t6rit6shez 6s a gyiilekezetek szerve z6,s6hez. Az alkot6 munka hev6ben elvesztette a hat6rt iinmaga
6s a Megv6lt6 kiiziitt, egyre tiibbsziir hitte magdt
J6zusnak. A kor m6sik nagyhat6sri tanit6ja Kereszteld J6nos term6szetesen nem tal6lkozhatott
J6zussal, csak P6llal. Jdnos tanitv 6nyai 6ltal JC-

zusr6l firzott negativ k6p ennek alapj6n jobban
6rthet 6v6 v6lik.

A paulusi, judeo-keresztfiny teol6gi6ra 6piil6
gytilekezetek gyors t6rnyer6s6nek kiivetk ezt6ben,
az a vesz1ly helyzet alakult ki, hogy a jlzusi tanit6sok elkall6dnak. Erre reag6l6sk6nt sztilettek
meg ir6sba foglaltan az evang6liumok. Ahhoz,
hogy hat6sosak lehessenek aktualizillni kellett a
r6maiak k6p 6re, f,gy a tiirt6net a r6mai kiizelmriltba kertilt, val6s tiirt6nelmi szerepl6ket felhas zndlva. lLz, apostolok k6tes szerepl6s6t teljesen leta-

gadni nem lehetett. Az apostolok bfin6t egy iisszegyurt", kital6lt szerepl6vel vitett6k el - Kari6ti Jfiddssal. A n6k szerepe ebben a kiirben m6s lett,
igy a n6i tanitv6nyok is 5t lettek irva. TObb val6s
szem1lyb6l fij szerepl6k sziilettek, 6t6rtelmezve,
kisebbitve szerepiiket. Erintette ez az iltirds a k6t
M6ri6t is. Az fij evang6liumokat egyre jobban 6thatotta a paulusi teol6gia.
Azonban a leirt p6ld6zatoknak hdla J{zus tanit6sainak eredeti szellemis 6ge megismerhet6,
egy6rtelmfien tetten 6rhet6 a kanonizillt evang6liumokban is. Jlzus tanitdsai most is olvashat6k.
Ugy kell olvasni, mintha ott lettem volna, hisz J6zus minket tanft. Pontosabban az O tanitdsa nekem sz6l. Csak nekem sz6l, 6s csak r6lam sz6l,
hiszen uz ig6nek bennem kell testet tiltenie!
El"t"* ktilOnbOzi tipus-helyzeteiben lSthatom
magamat ttikriiz6dni . Ez a ,rn6z6pont" az evang6liumok meg6rt6s6nek titka. Mindegyik szerepl6ben magunkra ismerhetiink 6lettink egy-egy btzanyos tipus-helyzet6ben. Az van leirva, rni a mi
teend6nk, csak a mi6nk, hogy kiinnyed6n tudjuk
6lni az lletiinket, megtal6lva lelktink nyugalmdt"
Jfinxs tanitr{sa uL ember miikdd6s6t irja le.
De nem Sltalsban az ember6t, hanem a t6velyg6
ember mfikiid6s6t. Az evang6liumi p6ld ilzatokban
ktiltinb0z6 6lethelyzetekre van,,recept".,,Csak"
fel kell ismerntink, hogy a minden napokban gondot okoz6 helyzetben melyik lelki tiirv6ny vonatkozik 6ppen r6nk, vagyis a helyzetiink melyik szerepl6vel fordul el6 a sziivegben. Et ott mdris elolvashatjuk J6zus azon ,rj6 tandcs 6t", amit ha mi

elfogadunk-megtesztink, akkor feltilemelkedhettink a probl6m6kon, 6s megtal6lhatjuk lelktink
nyugalm6t.
.!vz eredeti apostoli kere szty6ns6g 6szak, kelet
6s d6l t6rs6geiben tov6bb fejl6diitt 6s tart6san teret nyert. I.sz. III. szdzadban Mani, aki J6zusKrisztus apostolSnak tartotta iinm agSt nagy hat6ssal volt a korai egyhdzakra.
A Fdldkiizi-tenger medenc6j6ben azonban a
paulusi teol6gia, 6s az erre 6ptil6 katolikus egyhdz
v6res harcok 6s er6szakos hitt6rit6 tev6kenys6g
eredm6nyek6nt egyeduralko d6vd v6lt, 6s iildiiziitt
minden ,,eretnek" nlzetet 6s embert.
Nesztor pdtrifirka is eretneknek nyilvdnittatott 6s a kiivet6i keletre menektiltek. Egytittmfiktid6s alakult ki a manicheus egyhdzakkal kialakitva a nesztori6nus kereszt6nys6get, amely eg63T
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szen a mongol h6ditdsig virdgzott kelet egyes vid6kein.

v6tk6t, ahogy D6zsa ernberei r1szt vettek a kiv6gz6s6ben, az apostolok is r6szt vettek J6zus keA K6rp6t-medenc6be vissza t\rd magyar tcir- resztre feszit6s6ben. H6t fi,gy vigyilzzatok, hogy
zsek is az uruk-NIani egyhd zak kcivet6i voltak. Az
orszdg-vil6g megtudju a ti nagy szlgyeneteket.
Istv6ni t6rit6st kcivet6en is a kcizn6p 6s a kisneEtt6l kezdve az apostoli kereszty6ns6g rejteki
mess6g kor6ben tov6bb 6lt. A f6nemess6 g azonban
riton 6lt tovdbb. Archaikus imdinkban, n6pmes6egyre ink6bb R6m6hoz k6t6dott, 6tv6ve annak inkbeh, & reform6tus ternplomok kazettds
mennyeminden erkcilcsi fert 6j6t. Ez a konfliktus a D6zsa- zeteiben ma is megtalSlh at6.
f6le felkel6sben csfcsosodott ki, melyet el6szeA kanon iz6lt evang6liumokban sikeriilt megretettel aposztrof6lnak paraszt felkel6snek, elfedfirizni azt a tanitdst, hogy hogyan mfikcidik az emve ezzel annak vallSshr{bord jelleg6t. Az apostoli ber. Az apostoli kereszty6ns6g hagyo
milnyaiban,
kereszty6ns6g ekkor pr6bdlt meg Magya rorszdgon
m6g fellelh et6 616 tanitdsaiban , &z taldlh at6 *"g,
rijra jelent6s t6nyez6v| vdlni . Az emberek dont6 hogy hogyan mfikddik ez a vildg.
tiibbs6ge nem tudott m6r az apostolok bfrn6r6l,6s
A kett6b6l egyiitt szi,iletik meg a Vildg-vildaz apostoli egyhdzak igen szd,gyellt6k is azt. igy goss6ga. Az ririjks6grittk, hogy
ezt megval6sitsuk.
6rthet 6 meg, h"sy amikor a felkel6st levert6k, mit
Ezt kell el6segiteni nekiink, az,6rdek n6lktili szeis iizentek D6zsa megdiibbenr6en kegyetlen kiv6g- retetet vall6, egy Isten hfvdknek,
vagy ahogy 16,z6s6vel. R6ma azt tizente: tudjuk az apostolok
gen hivtak minket: Magyaroknak.

ArnuisyLaszt6orr,f
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