
Szörényi Andor

JART-E AZ URjt:ZUS KÜlFÖlDÖN,
VÉGZETT-E OTT KÜLÖNLEGES
TANULMÁNYOKAT?

Az Úr Jézus nyilvános működését megelőző, úgynevezett rej
tett életéről alig olvashatunk valamit az evangéliumokban. Szent
Máté csak annyit mond el erről az időszakról, hogy amikor a
Szent Család visszatért Egyiptomból, Szent József nem maradt
Judeában, ahol Nagy Heródes véreskezű na, Archelaus uralko
dott, hanem Galileába ment "és megérkezvén, abban a városban
lakott, melyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, ami meg
volt mondva a próféták által, hogy názáretinek fogják hívni (az
Úr Jézust)" (2, 23). Erről a Názáretbe való visszatérésről beszá
mol Szent Lukács is: "És miután mindent elvégeztek az Úr tör
vénye szerínt, 'visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe.
A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcseséggel. és
az Isten kegyelme volt rajta" (2, 39-40). S ettől az időtőf kezdve
az Úr Jézus nyilvános föllépéséig mindössze egy epizódot ír le
még Szent Lukács: a tizenkét esztendős Jézus jeruzsálemi zarán
doklását, Szűz Mária és Szent József minden esztendőben fölmen
tek J ernzsálembe a husvét ünnepe alkalmával, s amikor Jézus
tizenkét éves lett, őt is magukkal vitték. A történet, mindnyájunk
előtt közismert. A kis Jézust csak harmadnapra találják meg
Szűz Mária és Szent József a templomban; (a tanítók közt ülve,
.amínt hallgatta és kérdezte őket. Almélkoditak pedig mindnyá
jan, akik őt hallották, az ő okosságán és feleletein ... Akkor ha
zatért velük Názáretbe és engedelmes volt nekik. " Jézu& pedig
növekedett bölcseségben, korban és kedvességben Istennél és az
embereknél" (2, 46-47, 51-52).

Ennyi az, amit a történelmileg hiteles, kánoni evangéliumok
elbeszélnek az Úr Jézus rejtett életéről, s nem lehet csodálkozni,
hogy ssinte önkéntelenül fölmerül az, ember lelkében a kérdés,
mit csinált az Úr több mínt harminc évalattt S ez a kérdés kez
dettől fogva izgatta a jámbor hívők kíváncsiságát is, s mivel nem
kaptak rá feleletet a kánoni evangéliumokban, próbálták megta
lálni a nem sugalmazott, úgynevezett apokrif evangéliumok l~
többször egészen fantasztikus legendáíban és meséiben. Ez a ker
dés azonban felmerűlt az Úr Jézus hitével szembenálló tábor tag
jaiban is. Nem egy tudós, aki az Úr Jézus személyét, műkődését

és tanítását mindenáron természetes úton kívánja megmagyaráz
ni, erre a rejtett életre utal, mint amely Krisztus Urunk "titká
nak" megfejtése volna. Az a három évtized, melyről az evangelis
ták úgyszólván semmit sem jegyeztek föl, különlegea tanulmá
nyoknak, Palesztina határain kívüli tanulmányi utaknak az idő
szaka lett volna az Úr Jézus részéről: s ott a "külföldön" szívta

.volna magába azokat a tanításokat, melyekkel új vallásának
alapjait megvetette, és sajátította volna el a varázslat és kuruzs

Jás mesterségét, mellvel gyógyítá&ait, csodáit művelte.
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Ez az elmélet sosem tartozott a legszerencsésebb próbálkozá
sok közé, a történelmi és földrajzi adottságokkal számotvető ra
cionalista tudósok sem voltak hajlandók magukévá tenni. Ennek
ellenére különböző népszerű tudományos munkákban, leírásokban
és' regényekben lépten-nyomon felbukkannak ilyen, vagy ehhez
hasonló állítások, mégpedig rendszerint olyan formában, mintha
azok a haladó tudomány legújabb és legbiztosabb eredményei közé
tartoznának. Érdemes tehát egy kicsit foglalkozni ezzel a problé
mával. Amikor ezt a kérdést vizsgáljuk, akkor természetesen el
sősorban az evangéliumokra. mint az Úr Jézus életének egyetlen
hiteles dokumentumára támaszkodunk, de figyelembe vesszük
míndasokaj a profán történelmi forrásokat és emlékeket is, me
lyek rávilágítanak az Úr Jézus korának vallási, kulturális és
szociális viszonyaira.

Elsősorban meg kell állapítanunk azt, hogy az a próbálkozás,
mely az Úr Jézus nyilvános működését, tanítását és csodáit elő
zőleg végzett külföldi tanulmányokkal igyekszik megmagyaráz
ni, sem nem haladó, sem nem új és modern. A babiloniai Talmud
Szanhedrin 107 b. (v. ö. Szotá 47 a, és Sabbáj 104 b.) fejezete ír
először arról, hogy a názáreti J ézns egy bizonyos Jehosua ben
Perachja nevű rabbinak volt a tanítványa, s vele együtt menekült
el Egyiptomba Alexander J anneus király üldözése elől. Jézus ott
megtanulta a varázslás mesterségét. Az egyiptomiak azonban ti
tokban tartották e tudományukat, s nem engedték meg, hogy va
rázskönyveiket külföldre vigyék; ezért Jézus a testébe vágott
sebbe illesztette 'a varázstekereset. Igy sikerült neki kicsempész
nie azt Egyiptomból, és ennek segítségével vezette tévútra Izrael
népét. Eddig a Talmud. A babiloniai rabbiknak ez a meséje
legalább négyszáz esztendővel Krisztus után keletkezett, s a sok
lehetetlenség mellett durva kronologiai tévedést is tartalmaz.
Mert Jehosua ben Perachja rabbi mintegy egy századdal Krísztus
előtt élt. Alexander Janneus király ugyanis, aki a farizeusoknak
ádáz ellensége volt s közülük sokat ki is végeztetett, Kr, e. 103
76-han uralkodott. Nézzük meg azonban közelebbről. végzett-e, vé
g-ezhetett-e az Úr Jézus külföldi tanulmányokat, megmagyaráz
ható-e az ő működése ily m6don1 Erre a kérdésre kettős választ
adunk: 1. az Úr Jézus nem mehetett külföldre tanulmányokat foly
tatni; 2. az Úr Jézus ténylegesen nem járt külföldön és nem vég
zett ott semmiféle különleges iskolát.

1. Az Úr Jézus nem mehetett külfőldre tanulmányokat folytatni.

Ez következik míndenekelött a Krisztus korabeli zsidóságnak
a pogány népekkel szembeni valláserkölcsi felfogásáb61 és ál
talános magutartásából. Szűz Mária és Szent József 'az evangé
liumok egybehangzó tanúságu szerint rendkívül buzgó, i!'ltenfél.ő.
fJ,Z ószövetségi törvényt pontosan megtartó nevelői voltak az Ur
J ézusnak. Főleg Szent Lukács leírásából tudjuk, hogy a Boldog
ságos Szűz Mária mily pontosan eleget tett a mózesi törvény min
den előírásának, még olyannak is, melvre egyáltalában nem lett
volna kötelezve, Nyolcadnapon körülmetéltette a Kisdedet. negy
ven nap elteltével elvitte a templomba, s bemutatta a törvényben.
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előírt tisztulási áldozatot. Szent Lukács kifejezetten mondja, hogy
csak azután meatek haza Názáretbe, "miután míndent elvégeztek
az Úr törvénye szerint" (2, 39). A törvény előírását tartották meg
azzal is, hogy mínden esztendőben husvét ünnepére elzarándokol
tak Jeruzsálembe, .s az írástudók szabályai szerint tizenkét éves
korában már a kis Jézust is magukkal vitték. Világosan áll tehát
előttünk az a tény, hogy Szűz Mária és Szent József pontosan
megtartották az ószövetségi törvény parancsait, hogy annak a
kornak hithű, jámbor és buzgó zsidói közé tartoztak.

Márpedig a hithű zsidó és a többi pogány népek (a "góiim")
közé már az Oszövetség hatalmas válaszfalat emelt, hogya kinyi
latkoztatott vallás tanítását megvédje a pogány bálványimádás
erkölestelen és bomlasztó befolyásától, Még azok a próféták is,
akik félreérthetetlenül megjövendölték, hogy az eljövendő Mes
siás országa kiterjed majd az összes népekre, az egész világra,
megkövetelték, hogy addig a zsidóság tartózkodjék a pogányok
tól, ne vegyen át tőlük semmi vallási vagy kulturális eszmét,
",őt a közönséges politikai szövetséget is tilalmazták. A hosszú
időn keresztül idegen elnyomás, politikai és szellemi befolyás alatt
élő zsidóság kénytelen volt ,az Oszövetségnek a pogányokkal 'szem
beni törvényeit számos tiltó rendelkezéssel bővíteni. Főleg a hel
lenista korban kellett a törvény általános e1őírásaitaz új hely
zethez alkalmazni, az élet új körülményeit figyelembe vevő sza
bályokat fölállítani: abban 'a korban, amikor előbb a szeleucidák,
majd később a rómaiak alatt Palesztinában is egyre több pogány
telepes élt, és az idegen uralkodók valláserkölcsi és szellemi be
hatásokkal is igyekeztek a maguk politikai hatalmát megszilár
dítaní. A hellenista kortól kezdődik az írástudók óriási befolyása
a zsidóság vallási és kulturális életében, ettől kezdve keletkezik
az- a számtalan szabály, melv a jámbor zsidót az élet minden kö
rülményei között meg akarta védeni a pogányság bomlasztó be
folyásától. A Talmudban rengeteg előírást találunk e vonatkozás
ban, s ha tudjuk is, hogy ezeket nem lehet minden további nél- .
kül a maguk egészében az Úr Jézus korába visszavetíteni, annyi
bizonyos, hogy ezek a szabálvok lényegileg ismertek és kötele
zők voltak akkor is. És ha az élet különböző körülményei sokszor
erősebbek voltak, mínj a törvény paragrafusai, tény, hogy a
Krisztus korabeli jámbor zsidót vallásának és nemzetének szám
talan törvénye választotta el a pogány világ világnézetétől, val
lásától és kulturájától.

Ha például arra gondolunk, hogy nagypénteken a zsidók nem
hajlandók bemenni Pilátus házába, hogy meg ne fertőztessenek,
hanem zituálisan tlszták maradván megehessék a husvéti bárányt,
(pedig a pogány római helytartótól fiiggött tervük sikere), akkor
láthatjuk, mily áthidalhatatlan szakadék választotta el a zaídót '
a nem-zsidótól (v. ö. Jn. 18, 28; 5 Móz. 16, 3-4; 2 Krón. 30, 3. 13
stb.), És ha még az első keresztények közt is botránynak számított,
hogy egy zsidó bemenjen egy pogány házába s ott egyék, és ha
emiatt többen a jeruzsálemi őskeresztények közül kikeltek szent
Péter ellen (Ap. csel. ll, 1-3), akkor egészen világos előttünk,
hogy jámbor, hithű zsidó nem adhatta gyermekét pogány iskolá
Da, pogány mesterek kezébe, nem küIdhette fiát külföldre tanul-
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ni: Szűz Mária és Szent József nem küldhették ée. nem enged
hették Jézust pogány földre pogány tanítókhoz.

Ebben azonban nemcsak vallásuk törvényei akadályozták
őket, hanem szociális helyzetük is. Az evangéliumokban ugyan
sehol sem történik világos utalás a Szűzanyáék anyagi helyzeté
re, de amit mondanak, abból kétségtelen, hogy mind: Szűz Mária,
mind Szent József a e.zegény néposztályhoz tartozott. Egy eldu
gott, kis, még Galileában is jelentéktelennek számító f,alucska
ácsmeatere semmiképpen sem fedeshette egy külföldi tanulmányút
óriási költségeit.

De nem niehetett az Úr Jézus külföldre tanulni azért sem
mert tanítása semmi lényeges kapcsolatot nem mutat azoknak a~
o~szág,okn~~ kulturájával, melyek ilyen tanulmányút szempontjá
boI ~zoba J~hetn,enek, ~a~y,a~elyekke] ,te~Ylegesen, összefüggésbe
hoztak. Az Ur Jezus mukodesenek, tamtasanak forrasaként Egyip
tomot, Tndiát és 'a görög-hellenista világot szekták megemlíteni.
Amint láttuk, a Talmud Egyiptomot jelöli meg mint olyan orszá
got,aho;r;lll.~n Krísztus Urun~ a ..,;aráz~tu~ományt" magával hoz
ta. E mögött a Kr. u. legalább negyszaz. evvel költött mese mö
gött azonban valószínűleg van valami történelmi mag. Mégpedig
a Szent Máté evangéliumában elbeszélt és a rabbik által is jól
ismert egyiptomi menekülés története. Amikor azonban a Szent
Család Egyiptomba menekült, a kisded Jézus nem volt több más
fél évésnél és nem igen maradtak ott egy évnél hosszabb ideig.
Azért kellett ugyanis menekülniök, mert Heródes meg akarta
gyilkoltatni a Kisdedet. éppen azért, amikor ez, a veszedelem el
hárult Nagy Heródes halálával, a Szent Család nyugodtan visz
szatérhetett Palesztinába, Azt nem tudjuk ugyan, hogy az egyip
tomi menekülés és Heródes halála között mennyi idő telt el, de
az bizonyos, hogy rögtön a halál bekövetkezése után jelentette
az angyal Szent Józsefnek, hogy térjen vissza Palesztinába (Mt.
2, 20-21). Mert a Palesztinával határos Egyiptomban egy hónap
pal Heródes halála után természetes úton is értesült volna szent
J ózsef a fontos eseményről. A Szentírás és a j).,agyomány nem
mondja meg, hogy mennví idő telt el a menekiilés és a visszaté
rés között, de még ha három-négy esztendőt vennénk is, akkor
sem volt az Úr Jézus a visszatéréskor öt-hat évesnél idősebb.
Ekkor tehát még nem hatolhatott be az egyiptomi kultura és val
lás rejtelmeibe. Az ősi egyiptomi kultura és vallás abban a kor
ban már egyébként is erősen lehanyatlóban volt, mert kiszorí
totta az Egyiptomban is gYőzelmesen tért hódító hellenizmus. És
ezzel az ősi egyiptomi vallással, a fáraók földjének kulturájával
semmi kapcsolatot és egyezést 'nem találhatunk as Úr Jézus
evangéliumában. Egyiptomból tehát sem gyermekkorában, sem
később nem vehette az úr Jézus a maga tanítását.

De talán India, a buddhizmus szülőföldje e.a fakírok hazá
ja volna az az ország, melv természetes módon megfejti az Úr
Jézus szereplésének titkán India és az indiai valláserkölcsi világ,
az indiai kultura pár évtized óta úgy szerepel az európai kö
zönség egy részének szemében, mínt régi és új kínzó problémák
megváltó felelete. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy egye
-sek éppen ezt laz országot jelölik meg az Úr Jézus különleges ta-
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nnlmányainak helyeként. Ez az állítás nemcsak vallási szempont
ból tévedés, hanem kulturtörténeti szempontból is képtelenség.
Mert ha valahol, úgy az ókor mezopotámiaí, kisázsiai és az euró
pai kulturájában és vallásában lehetne megtalálni az indiai be
hatást: azoknak a pogány népeknek lelkivilágában, melyek föld
rajzilag és történelmileg összeköttetésben voltak Indiával. De ha
ezeknek az országoknak világnézetét, vallási és profán kulturáját
vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy ahhoz a kulturához,
mely később a nyugati kulturának egyik főforrása lett, az indiai
lelkiség nem adott hozzá egy szik'rát sem. Az ókori Keleten India
hét pecséttel lezárt terület volt egész Nagy Sándor koráig (Kr.
e. 356-323). A Nagy Sándorral megindult nagy szellemi mozgalom,
a hellenizmus betört Indiába is, de ez csak azt eredményezte, hogy
ettől kezdve az indiai szellemi életben egyre több és több görög
hellenista elemet fedezhetünk föl. Ezzel ellentétben még az a hel
lenizmus is, mely mesterien olvasztotta magába különböző népek
€gymásnak sokszor ellentmondó kuItúrkincseit és valláserkölcsi
tanítását, teljesen idegen marad az indiai világnézettel szemben.
Abban a hellenista kulturában és lelkiségben, melyben egészen
kis népek szellemiségéből is találhatunk komoly elemeket, az in
diai világnézetből nem találunk semmit sem. És ezen nem is sza
bad csodálkoznunk. Hiába próbált Ashoka indiai király a Kr. e.
III. század közepe táján buddhista misszionáriusokat küldeni
Sziria, Egyiptom, Görögország és egyéb nyugati ország felé: ezek
nek a népeknek egész lelki beállítottsága, természetea ösztönélet~,
politikája és kulturája a legélesebb tagadása volt mmdannak, amit
ezek a misszíonáríusok hirdettek. Hogy mennyire sikertelen és
hiábavaló volt ez a próbálkozás, arra jellemző, hogy egyetlen ér
riekelt ország történelmi feljegyzéseiben és eml~k~iben sem ~a
radt fönn a legkisebb nyoma sem, csak Ashoka király 13. rendele
tének szövegéből értesülünk róla.

És ha már a pogány kuIturában, a korabeli pogány vallások
ban sem fedezhetjük föl India behatását. hogyan lehetne azt meg
találni, föltételezni az Úr Jézus Kríaztus tanításában T Az Úr J é
zus dinamikus és optimista, a földi létből az őrök életbe ívelő
vallása a legélesebb tagadása mindannak, amit a buddhizmus
pesszimista, a nagy semmibe, a nirvánába torkelő és végered
ményben Isten nélküli vallása tanít. Indiai behatás először a Kr.
u. III. században jelentkezik egyes mezopotámiai keresztény eret
nek szektákban, főleg a manicheizmusban. Az Úr Jézus tehát nem
járhatott, nem tanulhatott semmit sem Indiában.

. Marad az utolsó lehetőség, mely mind földrajzilag mind tör
tenelmIleg a legkézeufekvőbb: az a g(jrög-helleni.sfa ~ilág mely
nemcsak körülötte egész Palesztinát, hanem amelynek fon'tos te
lepülései, gócpontjai ls voltak a választott nép földjén. Az úr
J ~zus azonban nem tanulhatott és nem vehetett át semmit a helle
~l1sta pogány műveltségből. Hatalmas tudományos munkák fog
l~lkozpak azzal a görög-hellenista knlturával, melybe a keresz
ü;nyseg beállt, melvben az apostolok és utódaik az evangéliumot
~Irdették. S a hitetlen tudomány képviselőinek nagy része maga
IS lehetetlennek mond minden idegen behatást az Ur Jézus ere
deti" tanításában, s csak egy későbbi fejlődés eredményeként' en-
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gedi meg az ősi tannak a hellenista világnézettel való keveredé
sét. A különböző elméleteknek ismertetése lehetetlen egy ilyen rö
vid kis értekezés keretében (bővebb felvilágosítást találhat mín
denki Artner Edgár "Okeresztény dogmatörténelem" című monog
rafiájában), mi csak egyetlen alapvető ellentétre mutatunk rá,
me ly teljességgel kizárja, hogy az Úr Jézus - vagy akár utódai
- ebből a hellenista kultúrvilágból merítettek volna az evan
gélium számára. Ez az alapvető ellentét a megváltás krisztusi dog
májában található meg. Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a ke
reszténység lényege,az evangélium központi tanítása a megvál
tás titka. De éppen ez volt kezdettől fogva a legnagyobb oktalan
ság és botrány a görög-hellenista ember szemében. Az értünk
szenvedő, az Istennek a helyettesítő elégtételt megadó, a kereszt
fán meghaló és halálával az emberiséget megváltó Jézus Krisz
tus az akkori világ számára oktalanság volt (1 Kor. 1, 23). Az at
héni Areopágus bölcsei gúnyolódva kacagtak Szent Pál szemébe,
amikor nekik az örök életről, az örök életet megnyitó Krisztusról
próbált prédikálni (Ap. csel. 17, 32). Ennek az oka azonban nem
csak a pogányság többistenhitében. anyagelvű világnézetében. er
kölcsi beállítottságában keresendő, hanem éppen a megváltásnak
e tanításában, mely a hellenista ember számára egyszerűen érthe
tetlen képtelenség volt. ,

A tisztábban gondolkodó pogányok is belátták. hogy az ember
esendő, nyomorultságában szabadulásra, megváltásra szorul. De
az emberiség megváltását. a boldogság után szomjazó ember vá
gyainak kielégítését ők az ember saját erejéből gondolták meg
valósítani, s rendszerint egy ,.másik" világban, ezen az életen túl
levő világrendben. És éppen ebben van az alapvető ellentét a gö
rög-hellenista világ és a kereszténység között, Igen helyesen írja
Nygren: "A vallás nem más, mint Istennel való közösség. Ennek
elérése két módon képzelhető el. Vagy azáltal, hogy az emberit is
tenivé emeljük: és ez az egocentrikus (hozzátehetjük: authropo
centrikus) vallásnak, az "Erosznak" a válasza. Vagy pedig úgy,
hogy az Isten a maga irgalmában, lehajol az emberekihez: és ez
Ho theoeentrikus vallásnak. az "Agapénak" a válasza." A hellenista
világnézethe sehogy sem fér bele az irgalmas, végtelen szereteté-
ben a Földre lehajló, az emberi történelem folyásába emberi alak
ban beleálló és történelmileg determináló eseménysorozattal az
emberiséget megváltó Isten eszméje. Mivel pedig ez a keresz
ténység lényege, azért Krisztus Urunk nem veliette a maga ta
nítását a görög-hellenista világból sem.

2. Jézus Krisztus valóban nem végzett tanulmányokat külföldön.

Az Egyiptomból való visszatérése után 'az Úr Jézus élete ra
nyilvános fellépés idejéig Názáretben folyt le, ahogy egyszeruen,
pár szóval Szent Máté írja: "És megérkezvén, abban a városban
lakott, melyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, ami meg
volt írva a próféták által, hogy názáretinek fogják hívni" (2, 23).
Ez a názáreti tartózkodás annyira köstudomású volt,. hogy nagy
csütörtök este a főpap udvarában Pétert azzal vádolják: "Ez is a
názáreti Jézussal volt" (Mt, 26, 71; Mk. 14, 67), és Pilátus a ke-
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1."el!lztre is felíratta: "Názáreti Jézus, a zsidók királya" (Jn. 19,
19). Éppen ezért az Úr Jézus követőit először "názáretieknek" ne
-vesték (Ap. csel. 24, 5) és csak később, Antíóohiában használták
az ő megjelölésükere a "christianoi" szót (Ap. csel. ll, 26). A rab
binista irodalomban azonban a Talmudtól kezdődően mindmáig a
"názáreti" szó jelöli a keresztényt, .

Amikor az Úr Jézus nyilvánosan föllép és "h:azájában", Ná
-záretben prédikál a zsinagógában, akkor mindenki megbotránko
zik és csodálkozik rajta: honnan vette "ez az ács" az ő tudományát
és csodatevő erejét (Mk. 6, 3). Igy beszélnek róla: "Nemde ez az
ács fia' Nemde anyját Máriának hívják' és atyjafiai Jakab, Jó
·zsef, Simon és Judás' És nővérei nemde mind nálunk vannak'
Honnét vette tehát mindezekeU" (Mt. 13, 55-56) Názáret kis, eldu
gott falu volt Galileában, ahol mindenki ismerte az egész közsé
get, annak apraját-nagyját. Amikor Jézus tanít, akkor egyszerű
en nem tudnak hová lenni a csodálkozástól, hiszen nemcsak az
eddig- ácsmesterséget folytató Jézust ismerték nagyon jól, hanem
egész rokonságát is, akik közül többeket névszerint is felsorolnak.
Ott Názáretben az egész falu tudott volna arról, ha az Úr Jézus
végzett volna különleges iskolákat, ha akárcsak hazájának tudós
rabbijainál tanulmányokat folytatott volna. Egy názáreti ifjú
külföldi útja, idegen országban végzett teanulmányai pedig egye
nesen "világszenzáció" lett volna Ja Iakosság' ssámára, De hi
szen éppen ez a názáretiek botránkozásának főok'a: az, hogy olyan
valaki akarja őke] tanítani, aki közönséges ács volt eddig, laki
Eozegény familia igénytelen gyermeke, akinek egyetlen tudós rab
-bitól sincs semmiféle ajánló levele, nem hogy külföldi képesítése
volna. Később is gyakran szegezik szembe az Ur Jézussal a .
zsidók, hogy milven címen követel magának és tanításának hitelt,
amikor mindenki nagyon jól ismeri názáreti multját, egész életét
és egyszerű," szegény famíliáját (Jn. 6, 41-42; 7, 27. 46-53). Az
egyik sátoros ünnep alkalmával így zúgolódnak: "Mikép tudja
ez az Irásokat, holott nem tannltaf!" (Jn. 7, 15).

Szerte az országban hirdeti az Úr Jézus az evangélíumot, egyik
csodát a másik után műveli, emiatt aesarkódnak ellene, gúnyol
ják, szidalmazzák, de soha, egyetlen egyszer sem vádolják meg őt
aszal, hogy külföldről, idegenből csempészte be eszméit Izraelbe,
hogy pogánr. varázslatokat űz. Azt mondják nem egyszer, hogy
.,ördöge van " becsmérlik őt azzal, hogy "szamaritánus", de sen
kinek eszébe sem jut őt "varázslónak", pogány szokások és ta
nítások hirdetőjének mondani, pedig ez lett volna a legkézenfek
vőbb, ha járt volna külföldön (Jn. 7, 20; 8, 48.52). Ráfogják, hogy
"megháborodott" (Mk. 3, 21; Jn. 10, 20), hogy Belzebubnak, az
ördögök fejedelmének erejével űzi ki az ördögöket (Mt. 12, 22; Mk.
3, 22 kk.; 9, 34 kk.; Lk. ll; 15); megvádolják azzal; hogy félreve-

-zeti a népet (Jn. 7, 11-12. 46-47), nem hisznek benne még saját
rokonai sem (Jn. 7, 5). De amikor az Úr Jézus odafordul a tem
plomban összegyűlt tömeghez és az abban elkeveredett írástudók
hoz és farizeusokhoz: "Ki vádolhat engem közületek bűnrőlf"
(Jn. 8, 46), akkor még legelvakultabb ellenségének sem jut eszé
be az, hogy őt pogány mágiával, idegen "import"-tanítással vá
-dolja, pedig ezzel tehette volna az Urat gyülöletessé és megve
tetté a zsidók előtt.
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Nyilvános működésének végen, a nagycsütörtöki perben a
zsidó főtanács tagjai mindent megmozgatnak, hogy akár hamis
tanúk által is, de olyan vádat kovácsolhassanak Jézus ellen, mely
nek alapján a törvény paragrafusai szerint halálra itélhessék.
Mégsem került elő a varázslásnak és pogány tanítások terjeszté
sének vádja, annyira képtelennek tartották ezt maguk a főpapok
is. Pedig ez lett volna a legegyszerűbb jogcím a halálos itéletre,
hiszen már a legrégibb mózesi törvénvgyüjtemény világosan elő

írja: "Varázslót ne hagyj életben" (2 MÓz. 22, 18), vagy egy má
sik mózesi előírás: "Az olyan férfiú vagy asszony, akiben ha
lottidéző vagy jósló lélek lesz, halállal lakoljon; kövezzék agyon
őket, vérük legyen rajtuk" (3 Móz. 20, 27).

Abban a korban nem kis számmal működtek varázslók nem
csak a pogány világban, hanem Palesztina határain belül is.
Ilyen volt pl. a Szamaria városában űzérkedő Simon mágus (Ap.
csel. 1. 8, 9-11), ilyen volt a ciprusi prokonzul mellett működő
zsidó varázsló Barjesu (Ap. csel. 1, 13, 6-10). A kereszténység vi
szontalapítójának nyomdokait követve kezdettől fogva a leg
élesebben szembehelyezkedett minden titkos mesterkedéssel, min
den mágikus pogány ritussal. Ez az éles elitélés éppen a má
giának és babonának egyik ókori központjában. Efezusban nyil
vánult meg legvilágosabban, amikor azok a hívek, akik egy ideig
még ragasskodtak régi babonáikhoz, 50.000 dénár értékű könyvet,
varázstekereset égettek el nyilvánosan (Ap. esel. 19, 17-19).

Az Úr Jézus földi életének több mint kilenctized részéből úgy
szólván semmit sem tudunk, de az bizonyos, hogy ez idő alatt Ő,
aki "mindenben hasonlóvá lett testvéreihez" (Zsid. 2, 17) és "ki
üresítette önmagát, felvette a szolga alakját" (Fil. 2, 7), a szegény
falusi meateremberek egyszerű, igénytelen életét élte. Az ő cso
dái nem magyarázhatók meg semmiféle varázslattal és bűvészke

désselj evangéliumában hiába keressük korának pogány bölcseleti
és valláserkölcsi eszméit: az Úr Jézus "titkát" nem lehet semmi
féle külföldi tanulmánnyal és tartózkodással megfejteni.

A Krisztus-misztériumnak egyetlen kulesa az, hogy "keroet
ben volt az Ige, s laz Ige Istennél volt és Isten volt az Ige" (Jn.
1, 1). S ez az örök, isteni Ige az idők teljességében belépett az em
beriség történelmébe, a názáreti Jézus személyében "testté lett ~
míköztünk lakozott" (Jn. l, 14).
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