
A mi Urunk Jézus Krisztusról Pontius Pilátus alatt 
készült emlékirat.1) 

Előszó. 
Én Ananiás, törvénytudó, aki előbb védőügyvéd voltam, 

az isteni iratokból megismertem a mi Urunk Jézus Krisztust 
s hittel közelitvén feléje, a szent keresztségre is móltóvá 
lettem. Kutatván a mi Urunk Jézus Krisztusra vonatkozó 
eseményekről azon időben készített feljegyzéseket, amelyeket 
a zsidók Pontius Pilátus idejében készí tet tek s a melyeket 
héber nyelven meg is ta lá l tam: Isten segedelmével a Jézus 
Krisztus nevét imádók számára Flavius Theodosius császár 
uralkodásának 17-ik, Flavius Valentinianus hatodik, kikiálta-
tásának pedig kilencedik évében görög nyelvre fordítottam. 
Mindnyájan, akik ezt olvassátok, vagy más nyelvre fordít játok, 
emlékezzetek meg rólam és könyörögjetek értem, hogy kegyes 
legyen én hozzám az Isten és irgalmazzon bűneimnek, amelye-
ke t vele szemben elkövettem. 

*) Ez az irat Gesta Pilati címen latin nyelven is megvan Tischendorf 
Evangelia apocrypha gyűjteményében. A két szöveg közül az előszó szerint 
egyik sem eredeti, de Tischendorf azt hiszi, hogy a görög szöveg közelebb 
áll az elveszett eredeti héber szöveghez, miért is én ezt vettem a fordítás 
alapjául. A latin és görög szöveg között fontosabb eltéréseit nincsenek, de 
meg kell jegyeznem, hogy a görög szöveg csaknem mindenütt bővebb, mint 
a latin. A művet Nikodémus evangéliomának is nevezik. A görög szöveg is 
kétféle: A. és B. Ez a fordítás az A. szövegből készült. 

Az időmeghatározásokban a latin szöveg a következő eltéréseket mutatja. 
Valentinianus 5., Tiberius császár 19. évében történtek megirt események. 
Tiberius római császár uralkodásának 15-ik évében és Heródes galileai 
király uralkodásának kezdetétől számított 19-ik évében, április elseje előtti 
nyolcadik napon, vagyis március 25-én, Rufus és Rubillionus konzulsága alatt, 
a 202-ik Olympias negyedik évében, amikor a zsidók főpapja Kajafás József 
volt. Ezeket a dolgokat az Űr megfeszittetése és szenvedése után Nikodemus 
beszélte el a főpapoknak és a többi zsidóknak s ő maga is foglalta írásba 
héber nyelven. 
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Békesség az olvasóknak, a hallgatóknak és azok hozzá-
tartozóinak. Ámen. 

Tiberius császár uralkodásának 14. évében, Heródes 
galileai király 19. évében, március 25-én, Rufus és Rubellionus 
konzulsága idején, a 202. Olympias 4. évében, Józsefnek 
Kajafás fiának zsidó főpapsága idején. Ezeket Nikodemus 
beszélte az Úr megfeszittetése és kiszenvedése után a fő-
papoknak és más zsidóknak, össze is irta azokat héber 
nyelven. 

1. fejezet. 

A papok és az Írástudók gyűlést tartottak. Annás és 
Kajafás, Senes és Dathaes és Gamaliél, Júdás, Lévi ós 
Neftalim, Alexander és Ja i rus és a többi zsidók Pilátus-
hoz mentek, vádat emelve Jézusnak több cselekedete mia t t : 

— Tudjuk, hogy δ Józsefnek, az ácsnak Máriától szü-
letett gyermeke és mégis az Isten fiának és királynak mondja 
magát. Sőt a szombatot is megsértette és föl akar ja for-
gatni a mi ősi törvényeinket. 

— Hát miket cselekedett és miket akar felforgatni ? 
kérdi Pilátus. 

— Az a törvényünk, hogy szombaton senkit sem szabad 
meggyógyítani, felelték a zsidók, ez pedig bénákat és púpo-
sokat , aszottakat és vakokat, nyavalyatörősöket és süketeket 
s ördöngösöket gyógyított meg a bajaikból szombatnapon. 

— Hát mi rosszat tet t vele? kérdezi Pilátus. 
— Pogány ez és Belzebullal a démonok fejedelmével 

űzi ki a gonosz lelkeket és mindenen uralkodik, felelék a 
zsidók. 

— A démonok kiűzése nem a gonosz lélek dolga, hanem 
a gyógyítás istennóó, Asklepiádesé, feleié Pilátus. 

— Kérjük Nagyságodat, mondák a zsidók Pilátusnak : 
hadd állittassék ő a te széked elé és hadd hallgattassák ki. 

Akkor Pilátus magához hiván őket, mondá: 
— Mondjátok csak, hogyan hallgassak ki én, egy hely-

tartó, egy királyt? 
— Nem mi mondjuk őt királynak, felelték a zsidók, 

hanem ő mondja annak magát! 
Akkor Pilátus a hírnököt előhiván így szólt neki: 
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— Vezessétek ide kíméletesen Jézust. 
A hírnök kiment ős felismerve Jézust, leborult előtte 

és a vesszőnyalábot, amelyet a kezében vitt, a földre fek-
tette és mondá : 

— Uram, légy szíves befáradni, mert hivat a helytartó. 
Mikor a zsidók lá t ták, hogyan j á r t el a hírnök, odakiál-

tottak Pilátusnak mondván : 
— Miért nem poroszlóval hivattad őt, miért hírnökkel ? 

Hiszen a hirnök, amikor megpillantotta őt, leborult előtte s 
a vesszőnyalábot is a földre fektet te és mintha király volna, 
ugy engedte idejönni. 

Pilátus a hírnököt magához híva igy szólt nek i : 
— Miért cselekedted ezt s miért raktad le a vessző-

nyalábot a földre és miért engedted meg, hogy azon lépjen 
át J ézus? 

— Helytartó uram, mondá a hirnök, mikor engem Jeru-
zsálembe küldtél Alexanderhez, lát tam őt szamárháton ülni 
és a zsidók ágakat t a r to t t ak a kezeikben és kiáltoztak, mások 
meg ruháikat terelget ték le, mondván : — «Légy segítségül, 
ki vagy a magasban ! Áldott, aki jö t t az Úrnak nevében 1" 

Akkor a zsidók kitörve mondák a h í rnöknek : 
— A zsidók zsidóul kiabáltak, honnét tudod te ezt 

görögül? 
— Megkérdeztem egy zsidót, hogy mit kiabál tak zsidóul? 

Az pedig megmagyarázta nekem, feleié a hirnök. 
— Hogy kiál tot ták héberül? kérdé Pilátus. 
— Hosanna embrone boruhamma adonaj! felelték a zsidók. 
— A hosannát és a többit hogyan fordí t ják le? kérdé 

Pilátus. 
„Légy segítségül, ki vagy a magasságban! Áldott, aki 

jö t t az Úrnak nevében!" mondák a zsidók. 
— Ha ti magatok tesztek bizonyságot Izráel fiainak a 

szavai mellett, mondá Pilátus, akkor mit vétet t ez a hirnök ? 
Azok pedig hallgattak. Akkor Pilátus mondá a hírnöknek: 
— Eredj ki és ugy vezesd be őt, ahogyan jónak látod. 
Akkor a h i rnök kiment és ugyanúgy tet t , ahogyan ez-

előtt és igy szólt Jézusnak : 
— Uram, jöj j be, a helytartó hivat! 
Mikor Jézus bement, és a jelvényhordozók a jelvényeket 
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a kezeikben tartották, a jelvények képei meghajoltak és 
hódoltak Jézusnak. Mikor a zsidók látták, hogy a jelvények 
mikép hódolnak meg és hogyan tisztelegnek Jézusnak, erősen 
rákiáltottak a : jelvényhordókra. Pilátus azonban igy szólt : 

— Nem csodálkoztok rajta, mikép hajolnak meg a 
jelvények és tisztelegnek Jézusnak? 

— Látjuk, felelték a zsidók, hogyan hajlították meg a 
jelvényhordozók és hogyan tisztelegtek nekil 

A helytartó pedig magához hiván a jelvények hordozóit, 
mondá nekik : 

— Miért tettétek ezt! 
— Mi görögök vagyunk, felelték azok s hozzá templom-

szolgák, hogy is akartunk volna neki tisztelegni!? Mi csak 
kezünkben tar tot tuk a jelvényeket s azok maguk hajoltak 
meg és tisztelegtek neki. 

Pilátus igy szólt a zsinagógafőknek ós a nép véneinek : 
— Válasszatok ki nagy erejű embereket, hadd tar tsák 

azok a jelvényeket, majd meglátjuk, meghajolnak-e maguktól? 
Akkor a zsidók vénei tizenkét hatalmas erejű embert 

szedtek össze s meghagyták, hogy hatonként tartsák a 
jelvényeket ós a helytartó széke elé állították őket. Pilátus 
mondá a hírnöknek: 

— Vidd ki őt a prótoriumból, azután vezesd be ismét ugy, 
ahogy akarod. 

Jézus és a hírnök kimentek a prótoriumból. Pilátus 
pedig magához hívta azokat, akik előbb tar tot ták a jelvénye-
ket ós igy szólt nekik: 

— Esküszöm a császár üdvére, hogyha meg nem hajol-
nak a jelvények Jézus bejövetelekor, leüttetem a fejeteket. 

Akkor másodszor is behivatta a helytartó Jézust. A 
hirnök ugyanugy jár t el, mint azelőtt és nagyon kérte Jézust, 
hogy a vesszőnyalábon lépjen át. Mikor bejött, újból meghajol-
tak a jelvények és tisztelegtek Jézusnak. 

2. fejezet. 
Mikor Pilátus ezt látta, nagyon megijedt és fel akar t 

emelkedni a székből. Eközben a felesége hozzá üzent: 
— Ne avatkozz ez igaz ember dolgába, mert sokat 

szenvedtem ez éjjel ő miatta. 
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Ekkor Pilátus az összes zsidókat ? magához hivatván 
mondá nek ik : 

— Tudjátok, hogy az én feleségem istenfélő asszony s 
buzgóbb zsidó, mint ti. 

— Igen, tudjuk, felelék azok. 
— íme, mondá Pilátus, azt üzente a feleségem, hogy: 

„Ne avatkozz ez igaz ember dolgába, mer t sokat szenvedtem 
az éjjel δ miat ta!" 

— Hát nem mondtuk neked, hogy pogány ez ? viszonzák 
a zsidók. íme most is látományt bocsátott a feleségedre. 

Pilátus pedig magához hivá Jézust és mondá n e k i : 
— Hallod mivel vádolnak? Nem szólsz r á ? 
— Ha nem volna megengedve, nem beszélnénék, feleié 

Jézus, mert mindenki beszélhet jó t is, rosszat is, de majd 
lát ja a következményei t ! 

Akkor a zsidók vénei igy szóltak Jézushoz: 
— Mit látunk ? Elsőbb is, hogy paráznaságból születtél. 

Azután, hogy a te születésed Betlehemben csecsemők öldök-
lésévé lett. Végül, hogy atyád József és anyád Mária Egyip-
tomba menekültek, mert nem voltak bátorságosak a nép közt. 

Néhány istenfélő zsidó az ott állók közül igy szólt: 
— Mi nem mondjuk, hogy δ paráznaságból való, hanem 

úgy tudjuk, hogy József eljegyezte Máriát és igy nem paráz-
naságból született . 

Akkor azoknak, ak ik azt mondták, hogy Jézus parázna-
ságból származott , mondá Pilátus: 

— Ez a ti beszédetek nem igaz, mer t jegyességből szár-
mazott, mint azt a ti honfitársaitok is mondják. 

Erre Annás és Kajafás igy felelt Pi látusnak: 
— Mi az egész néppel együtt azt hangoztat juk, és nem 

hisszük neki, mert paráznaságból született . Ezek különben 
prozeliták és az δ tanítványai. 

Pilátus magához hívta Annástés Kajafást és azt kérdezte : 
— Kik azok a prozel i ták? 
— Akik görögöknek születtek, felelték azok, de azután 

zsidókká let tek. 
Akkor azok, akik azt állították, hogy Jézus nem paráz-

naságból született, névszerint Lázár, Astérius, Antonius, 
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Jakab, Annés, Zórás, Sámuel, Izsák, Fínós, Krispus, Agrippa 
és Júdás igy szóltak: 

— Mi nem lettünk prozelitákká, hanem született zsidók 
vagyunk és igazat beszélünk, sőt József és Mária eljegyzésé-
ben is részt vettünk. 

Akkor Pilátus azt a tizenkét embert, aki azt állította, 
hogy Jézus nem paráznaságból született, odahívta magához 
és igy szólt hozzájuk : 

— A császár üdvére esketek meg titeket, igaz-e, amit 
mondotok, hogy nem paráznaságból született? 

— Nekünk, mondának azok, törvényünk van, amely azt 
mondja, hogy esküdni bűn. 

De azért megesküdtek a császár üdvére, hogy: „Ha 
nem úgy van, amint mondottuk, jussunk halálra." 

Pilátus ekkor azt mondá Annásnak és Kajafásnak: 
— Mit nem feleltek ezekre? 
— Ez a tizenkettő, mondá Annás és Kajafás, azt hiszi, 

hogy nem született paráznaságból. Mi pedig az egész néppel 
együtt azt állítjuk, hogy paráznaságból származott és hogy 
pogány, és hogy magát Isten fiának és királyának mondja, 
de nem hiszünk neki. 

Akkor Pilátus megparancsolta, hogy ama tizenkét ember 
kivételével, akik azt állították, hogy Jézus nem paráznaság-
ból származott, az egész sokaság vonuljon ki és Jézust is 
eltávolította. Akkor kérdezte tőlük Pilátus: 

— Mi okból akar ják őt megölni ? 
— Azért dühösek, felelték azok, mert szombaton gyógyít. 
— Hát jótevés miatt akar ják őt elveszteni ? 
— Igen, felelék azok. 

3. fejezet. 
Akkor haraggal eltelve ment ki Pilátus a prétoriumból 

és igy szólt: 
— A nap a tanúm, hogy semmi vétket se látok ebben 

az emberben. 
— Ha nem volna gonosztevő, felelték a zsidók a hely-

tartónak, akkor nem is adtuk volna őt a kezedbe! 
— Hát vegyétek át ti, mondá Pilátus és ítéljétek el a 

magatok törvénye szerint. 
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— Nekünk senkit sincs jogunk megölni, mondák a zsi-
dók Pilátusnak. 

— Hát nektek mondja csak az Isten : Ne ölj, nekem nem? 
mondá Pilátus. 

Akkor Pilátus ismét bement a prétoriumba s Jézust 
egyedül hiván magához, mondá neki: 

— Te vagy-e a zsidók királya? 
— Magadtól kérdezed-e ezt, feleié Jézus avagy mások 

mondták ezt neked én rólam ? 
— Zsidó vagyok-e én ? feleié Pilátus. Téged a te néped 

és a főpapok szolgáltattak kezembe, mit cselekedtél ? 
— Az én országom nem e világból való, mondá Jézus. 

Mert ha az én országom e világból való volna, akkor az én 
szolgáim tusára kelnének, hogy ne kerül jek a zsidók kezébe. 
De hát az én országom nem innét való. 

— Hát király vagy? kérdé Pilátus. 
— Te mondod, feleié Jézus, hogy én király vagyok. Mert 

én azért születtem és jöttem, hogy aki csak az igazságból 
való, mind hallgassa az én szómat. 

— Mi az igazság I ? mondá Pilátus. 
— A mennyei igazság, feleié Jézus. 
— Hát a földön nincsen igazság? kérdé Pilátus. 
— Majd meglátod, mondá Jézus, hogy akik igazságot 

szolgáltatnak, mikép fognak megítéltetni attól, akinek hatalma 
van a földön! 

4. fejezet. 

Akkor Pilátus bent hagyván Jézust a prétoriumban, ki-
ment a zsidókhoz és mondá nekik: 

— Én semmiféle vétket sem találok benne. 
A zsidók pedig igy szóltak: 
— Ez azt mondta : „Le tudom rontani ezt a templomot 

és harmadnapra felépíthetem azt." 
— Miféle templomot? kérdezé Pilátus. 
— Azt, felelék a zsidók, amelyet Salamon 46 éven át 

épitett. Ez meg azt állítja, hogy három nap alatt le is rontja, 
fel is épiti azt. 

— Én ártat lan vagyok az igaz ember vérétől, mondá 
Pilátus. Ám ti lássátok! 
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— Az ő vére r a j t u n k és a mi gyermekeinken ! felelték 
a zsidók. 

Akkor Pilátus magához hivatta a véneket, a papokat és 
a lévitákat s titkon azt mondta n e k i k : 

— Ne csináljatok ilyent, hiszen semmiféle halálra méltó 
nincs azokban, amikkel őt megvádoltátok ! Mert a ti vádatok 
csak a gyógyítás és a szombatsértós körül forog. 

A vének, papok ós a léviták igy feleltek: 
— Ha valaki a császárt káromolja, méltó-e a halálra, 

vagy nem ? 
— Az halálra méltó, feleié Pilátus. 
— Nos hát, mondák a zsidók Pilátusnak, ha valaki a 

császárt káromolja, halálra méltó, ez meg az Istent káromoltá l 
Akkor Pilátus megparancsolta, hogy a zsidók menjenek 

ki a prétoriumból s Jézust magához hiván mondá: 
— Mit tegyek veled ? 
— Amint hatalmad tar t ja , feleié Jézus. 
— Hogy érted ez t? kérdé Pilátus. 
— Mózes ős a próféták, mondá Jézus, előre meghirdették 

az ón halálomat és feltámadásomat. 
Mikor ezt a zsidók megtudták és meghallották, azt 

mondták Pilátusnak: 
— Mit hallgatod tovább is ezt a ká romlás t? 
— Ha ez a beszéd, úgymond Pilátus, istenkáromlás, akkor 

ezért a káromlásért fogjátok őt meg ti és vezessétek a ti 
gyűlésetek elő és törvényetek szerint Ítéljétek el. 

— A mi törvényünk, mondák a zsidók, azt t a r t j a : „Ha egy 
ember más ellen vétkezik, méltó negyven csapásra egy hiján, 
ha pedig Istent káromolja, köveztessék meg." 

— Vegyétek hát, mondá Pilátus, és ahogyan akar já tok , 
ugy büntessétek meg. 

— Mi azt akarjuk, hogy megfeszíttessék, mondták a 
zsidók Pilátusnak. 

— Nem szolgált rá a megfeszítésre, feleié Pilátus. 
Mikor a helytartó végig nézett a zsidóknak ott álló tö-

megén, látta, hogy közülök sokan sírnak, azért igy szólt: 
— Nem az egész tömeg akarja őt megöletni. 
— De az egész sokaság azért jö t t , hogy megölettessék 

válaszoltak a zsidók vénei. 
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— Miért ölettessék m e g ? kérdezé Pilátus. 
— Azért, mert Isten fiának és királynak mondotta 

magát, válaszoltak a zsidók. 

5. fejezet. 

Egy Nikodemus nevű zsidó pedig oda állt Pilátus elé 
és mondá: 

— Kegyelmes uram, kérlek engedd meg, hogy .pár szót 
szóljak. 

— Beszélj, mondá Pilátus. 
— Én, úgymond Nikodémus, azt mondtam a zsinagó-

gában a véneknek, papoknak, lévitáknak és a zsidók egész 
sokaságának: Mit akartok ezzel az emberrel ? Ez az ember 
sok csodát és jelet tesz, amit senki se tett, nem is tesz. En-
gedjétek el őt és ne illessétek őt gonosszal. Mert ha Istentől 
valók a csodák, amelyeket tesz, akkor megmaradnak, ha 
pedig emberektől, akkor tönkre mennek. Mert Mózes is Istentől 
küldetve sok csodát tett Egyiptomban, amelyeknek cselekvésére 
Isten utasította őt Egyiptom királya, a Fáraó előtt. Voltak ott 
Fáraóval kuruzsló emberek, Jannés és Jambrés, akik maguk 
is tettek annyi csodát, mint Mózes tett , s ezt a Jannést és 
Jambrést az egyiptomiak isteneknek tartották. De miután 
azok a csodák, a melyeket tettek, nem voltak Istentől, el-
vesztek csakúgy, mint ők maguk, meg a bennük hivők is. 
Ti most támadjátok ezt az embert, pedig nem méltó a halálra. 

— Te tanítványa lettél, mondák a zsidók Nikodémusnak, 
azért emelsz szót mellette. 

— Hát a helytartó is tanítványa l e t t ? kérdé tőlük Ni-
kodémus. Nem emelt-e ő is szót mellet te? Nem a császár 
állitotta-e őt erre a méltóságra! 

A zsidók pedig dühöngöttek és fogaikat csikorgatták 
Nikodómusra. Ekkor Pilátus igy szólt hozzájuk: 

— Mit csikorgatjátok a fogaitokat azért, mert tőle az 
igazságot hallottátok ? 

— Majd elveszed te az ő igazságát és megosztod a sor-
sát, mondák a zsidók Nikodémusnak. 

— Bizony, bizony vegyem el, amint ti mondjátok! feleié 
Nikodémus. 
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6. fejezet. 

A zsidók egyike pedig előugorván kórte a helytartót 
hogy engedje őt beszélni. A helytartó mondá: 

— Mondd el, amit akarsz. 
— Én, mondá a zsidó, 38 esztendeig voltam ágyban 

fekvő beteg roppant fájdalmakkal. És sok ördöngös és minden-
féle nyavalyában fetrengő ment Jézushoz és ő meggyógyította 
őket. Néhány ifjú ra j t am is megkönyörült és felvett engem az 
ágyammal együtt és hozzávitt. Mikor Jézus meglátott, megesett 
a szive raj tam ós ezt mondta nekem : „Vedd fel a te ágyadat 
és jár j . " S felvettem az ágyamat és jártam. 

Akkor igy szóltak a zsidók P i l á t u s n a k : 
— Kérdezd meg tőle, melyik napon gyógyította meg! 
— Szombatnapon, felelt a meggyógyított ember. 
— Hát nem azt vitattuk-e, hogy szombaton gyógyít és 

űz ki ördögöket? mondák a zsidók. 
Egy másik zsidó is előlépett ós szólt: 
— Én vaknak születtem, hallottam a beszédet, de senkit 

sem láttam. Mikor Jézus arrafelé jöt t , fenszóval kiál tot tam: 
„Könyörülj rajtam, Dávidnak fia!" És megkönyörült rajtam, 
kezét a szemeimre te t te és ón tüs tént látni kezdtem. 

Ismét másik zsidó állott elő, mondván: 
— Púpos voltam s a szavával kiegyenesített. 
Egy másik igy szólt : 
— Bélpoklosnak születtem s a szavával meggyógyított 

engemet! 

7. fejezet. 

Egy Veronika nevű asszony is messziről kiál tozta: 
— Vérfolyásos voltam ós megérintettem az ő ruhájának 

szegélyét ós a vérnek tizenkét évig tar tot t folyása elállott. 
— Az a törvényünk, hogy asszony nem tanuskodhatik, 

mondák a zsidók. 

8. fejezet. 

A férfiak és nők tömegéből mások is kiáltva mondot ták: 
— Próféta ez az ember és a gonosz lelkek mind alája 

vannak vetve! 
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Akkor azoknak, akik azt mondták, hogy neki a gonosz 
lelkek alája vannak vetve, azt mondotta Pi látus: 

— Miért nem engednek hát neki a ti tanítóitok i s? 
— Nem tudjuk, felelték azok. 
Mások meg azt beszélték el, hogy a halott Lázárt kel-

te t te életre negyednapra a sírból. Erre a helytartó beült a 
székébe ós igy szólt a zsidók sokaságához: 

— Miért akar já tok kiontani az ártatlan vé r t ? 

9. fejezet. 
Akkor összehívta Nikodómust és azt a tizenkét embert, 

akik azt állították, hogy Jézus nem paráznaságból származott, 
és azt mondá nek ik : 

— Mit cselekedjem, hiszen lázadás tör ki a nép közöt t? 
— Mi nem tudjuk, felelék azok. Ok a felelősek! 
Akkor Pilátus újra összehívta a zsidók egész sokaságát 

és mondá: 
— Tudjátok, hogy mi a kovásztalanok ünnepén egy 

foglyot szoktunk nektek szabadon bocsátani. Van nekem 
egy címeres foglyom a börtönben, egy gyilkos, akinek a neve 
Barabbás, meg az itt előttetek álló Jézus, akiben én semmi-
féle vétket nem találok, melyiket akar já tok, hogy elbocsás-
sam nektek? 

Azok pedig kiáltozták: „Barabbást!" 
— Mit tegyek hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak!? 
— Feszíttessék meg! kiabálták a zsidók. Sőt némelyek 

még ezt is mondották a zsidók közül : „Nem vagy híve a 
császárnak, ha ezt elbocsájtod, mert ez Isten fiának és király-
nak mondotta magát ! Avagy te ezt kívánod királynak és 
nem a császárt?" 

Akkor Pilátus felindulva mondá a zsidóknak: 
— Mindig zavargó nép voltatok s ellenkeztetek a jói-

tevőitekkel . 
— Miféle jóltevőkkel ? kérdezték a zsidók. 
— Amint hallom, mondá Pilátus, a ti istenetek nehéz 

szolgaságból vezetett ki t i teket Egyiptom földjéről s a ten-
geren úgy, mint a szárazföldön megszabadított benneteket, a 
pusztában pedig mannával táplált és für jeket küldött tinektek, a 
sziklából vízzel i tatott és törvényt is adott nektek. S mind-
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ezekért haragra ingereltétek a ti istenteket és borjut állítot-
tatok a helyére. És úgy felbőszítettétek a ti istenteket, hogy 
el akart veszíteni benneteket. Mózes könyörgött aztán értetek 
s igy nem pusztultatok el. Most meg engem vádoltok, hogy 
gyűlölöm a császárt! ? 

Akkor felkelt a székéről és ki akar t menni. A zsidók 
azonban kiabálva mondák: 

— Mi a császárt ismerjük el királynak és nem Jézust l 
Hiszen a napkeleti mágusok is úgy hoztak neki ajándékot, 
mint holmi királynak! S amikor Heródes meghallotta a má-
gusoktól, hogy király született, meg akar ta őt öletni. De 
megtudván ezt az ő atyja, József, fogta őt és az ő anyját 
ós Egyiptomba futott. Mikor ezt Heródes meghallotta, a zsidók-
nak Betlehemben született gyermekeit ölette meg. 

Pilátus a beszédek hallatára megijedt. S miután a kiál-
tozó népet elhallgattatta, igy szólt: 

— Ez hát az, akit Heródes halálra kereset t? 
— Igen, ez az, mondák a zsidók. 
Akkor Pilátus vizet hozatott s a kezét megmosván a 

nép előtt, mondá: 
— Ártatlan vagyok ez igaznak vérétől, ám ti lássátok! 
Erre a zsidók ismét kiáltozni kezdték, hogy „Az ő vére 

raj tunk és a mi gyermekeinken!" 
Akkor Pilátus elvitette a széket, amelyen ülve törvényt 

tar tot t és mondá Jézusnak : 
— A te néped királynak tekint tégedet, azért arra 

ítéllek, hogy előbb ostorozzanak meg a kegyes királyok ren-
delése szerint, azután pedig feszítsenek keresztre abban a 
kertben, ahol elfogtak. Dysmas és Gestas pedig, e két gonosz-
tevő veled együtt feszíttessék meg. 

10. fejezet. 

Jézus kiment a prótoriumból s vele a két gonosztevő 
is. Akkor levették Jézus ruhái t és egy palástot borítottak 
rá , a fejét pedig töviskoszorúval övezték. A két gonosztevőt 
is hasonló módon függesztették fel. Akkor Jézus igy szólt: 

— Atyám bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselek-
szenek ! 

Theol. Szaklap X. évf. 15 
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A katonák szótosztották a ruháit. A nép pedig ott állott, 
nézve őt. A főpapok s velük együtt az előkelők csúfolták 
őt, mondván: „Másokat megtartott , tartsa most meg magát." „Ha 
ez az Isten fia, szálljon le a keresztről!" A katonák pedig 
játszani akarván vele, mérges ecetet hoztak s odanyújtva neki 
mondák: „Te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat!" 
Pilátus pedig megparancsolta, az ítélet kimondása után, hogy 
Írassék föl cégérül a bűne görög, római és zsidó nyelven, 
ahogyan a zsidók mondták, hogy ő a zsidók királya. A fel-
feszitett gonosztevők egyike pedig igy szólt neki: 

— Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és 
minket! 

Dysmas azonban megfeddette őt mondván: 
— Hát te mit se féled az Istent, aki ugyanilyen ítéletet 

vettél? Mi ugyan méltán, mert cselekedeteink méltó jutalmát 
vettük el, ez azonban semmi gonoszt nem cselekedett. 

Akkor mondá Jézusnak : 
— Uram, emlékezzél meg rólam a te országodban ! 
— Bizony, bizony mondom neked, feleié Jézus, ma velem 

lész a paradicsomban! 

11. fejezet. 

Ugy hat óra körül történt, hogy sötétség támadt a 
földön mintegy kilenc óráig, a nap elsötétedett, a templom 
kárpitja közepén meghasadt. Jézus akkor nagy hangon fel-
kiáltott : 

— Atyám, baddah efkid rúél, ami megmagyarázva azt 
jelenti : A te kezeidbe teszem le lelkemet! 

Ezt mondván, kilehelte lelkét. Mikor a százados ezt látta, 
dicsőitette az Istent mondván, hogy ez igaz ember volt. A 
jelenlévő nagy tömeg, amely szemlélője volt a jeleneteknek, 
látván a történteket, a mellét verte és hazament. A százados 
pedig bejelentette a helytartónak a történteket. Mikor ezeket 
a helytartó és a felesége meghallotta, nagyon elszomorodtak 
s aznap se nem ettek, se nem ittak. Elküldvén pedig Pilátus a 
zsidókért, mondá n e k i k : 

— Láttátok, mik történtek ? 
Azok pedig fe le l ték: 
— Napfogyatkozás történt, amint szokott. 
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Ismerősei pedig távolabb állottak és azok az asszonyok, 
akik Galileától kezdve mindig vele jár tak, mindezeknek tanúi 
voltak. Egy József nevű ember pedig, aki Arimatia városának 
tanácsnoka volt és maga is részese volt az istenországnak, 
Pilátushoz ment és elkérte tőle Jézusnak a testét. Mikor 
levette, tiszta gyolcsba burkolta azt és egy kőbe váj t sirba 
helyezte el, amelybe még soha senki sem feküdt. 

12. fejezet. 

Mikor a zsidók meghallották, hogy József elkérte Jézus-
nak a testét, felkeresték őt, meg azt a tizenkettőt, akik azt 
vitatták, hogy Jézus nem paráznaságból származott, továbbá 
Nikodómust és a többit is mind, akik Pilátus előtt meg-
jelentek és közölték vele Jézus jó cselekedeteit. Azonban 
mindnyájan távol tartották magukat, egyedül Nikodómus 
jelent meg előttük, mert ő a zsidók vezérembere volt. Mondá 
nekik Nikodémus : 

— Hogyan jutottatok be a gyülekezetbe ? 
— Hát te hogyan jutottál be a gyülekezetbe ?, kérdezték 

a zsidók. Hiszen te elvbarátja vagy ós az δ sorsának te is 
részese lész a jövendőben. 

— Bizony ez ugy van, feleié Nikodómus. 
Hasonlókép József is kilépve mondotta nekik: 
— Miért szomorodtatok el miattam, hogy elkértem Jézus 

testét ? íme az én u j sírboltomba helyeztem el őt, beburkolva 
tiszta gyolcsba és egy követ hengerítettem az üreg szájára. 
És nem jár ta tok el helyesen az igazzal szemben, hogy nem 
bántátok meg az δ megfeszittetését, hanem még dárdával is 
á tszúr tá tok őt. 

Akkor a zsidók megragadták Józsefet s megparancsolták 
hogy a hót kezdetéig tartsák őrizet alatt s mondák neki: 

— Tudod, hogy most nem tehetünk veled semmit, mert 
szombat előtt állunk. Azt is tudd meg, hogy nem méltatunk 
temetésre, hanem az ég madarainak adjuk át a testedet. 

— Ez a beszéd, úgymond József, az elbizakodott Góliát 
szava, aki káromolta az élő Istent és a szent Dávidot. Mert 
igy szólt az Isten a próféta á l ta l : „Enyém az Ítélet és én 
megfizetek!" ezt mondja az Úr. íme most is a testileg ugyan 
körülmetéletlen, de a szivében körülmetélt vizet vett ós meg-

lő* 
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mosván a kezét, a nap tanúbizonyságára mondá : „Én ártatlan 
vagyok ez igaz ember vérétől, ám ti lássátok!" Ti pedig igy 
faleltetek Pi látusnak: „Az δ vére reánk és a mi fiainkra 
(szálljon)!" Most azután tar tok tőle, hogy reátok és gyer-
mekeitekre száll Isten haragja, amint magatok hívtátok azt k i ! 

Ε szavak hallatára a zsidók feldühödtek, megragadták 
Józsefet és egy ablak nélkül való házba zárták be, őröket 
állítottak az ajtó mellé, az aj tót pedig, ahol József be volt 
zárva, lepecsételték. Á zsinagógafők, a papok és a léviták 
pedig szombaton abban állapodtak meg, hogy a hét első 
napján mindnyájan találkoznak a zsinagógában. Mikor föl-
virradtak, az egész sokaság azon tanakodott a zsinagógában, 
milyen halállal végezzék őt ki. Mikor a szinédrium elhelyez-
kedett, megparancsolták, hogy nagy gyalázkodások közt 
vezessék őt elő. De mikor az ajtót kinyitották, nem találták 
öt. És az egész nép csodálkozott és álmélkodott, hogy a 
pecséteket töretlenül találták, a kulcs pedig Kajafásnál volt. 
És többé nem merték a kezeiket azokra vetni, akik Pilátus 
előtt Jézusról beszéltek. 

18. fejezet. 
Még ott ültek együtt a zsinagógában és csodálkoztak 

József esetén, amikor odajött néhány őr, akiket a zsidók 
Pilátustól Jézus s ír jának őrzésére kértek, nehogy a tanít-
ványai odamenjenek és ellopják őt. Ezek a zsinagógafőknek, 
papoknak és lévitáknak elmondták, a történteket, hogyan 
keletkezett egy nagy földrengés és „mi hogyan láttunk egy 
angyalt leszállni az égből, hogyan hengerítette el a követ a sir 
szájáról s hogyan ült annak tetejére, miközben csillogott, 
mint a hó és mint a villámlás. Mi peuíg nagyon megrémülve 
úgy feküdtünk ott, mint a halottak. Hallottuk az angyal 
szavát, amint azt mondta az asszonyoknak, akik a sírnál 
időztek, hogy: „Ti ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített 
Jézust keresi tek; nincsen itt — feltámadt, amint maga meg-
mondta, jertek, lássátok a helyet, ahol az Úr feküdt. Azután 
gyorsan útra kelve mondjátok meg a tanítványainak, hogy 
feltámadt a halottakból és Galileában van." 

— Miféle asszonyoknak beszélt? kérdezték a zsidók. 
— Nem tudjuk, kik voltak! felelték az őrök. 

ujQKiu 
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— Hány óra volt akkor? kérdezték a zsidók. 
— Éjfél, felelték az őrök. 
— Miért nem ragadtátok meg az asszonyokat? kérdezték 

a zsidók. 
— A félelemtől olyanok voltunk, mint a halottak, felel-

ték az őrök, s nem is hittük, hogy valaha meglátjuk még a 
nap világát, hogyan tudtuk volna hát őket megragadni! 

- É l az Isten, mondák a zsidók, hogy nem hiszünk nektek ! 
Akkor az őrök igy feleltek a zsidóknak: 
— Olyan sok jelet láttatok már ez emberre vonatkozólag 

és mégsem hittetek, hogyan hinnétek hát nekünk!? Hanem 
azért bölcsen esküdtetek, hogy: „él az Úr," mert csakugyan 
él. Hallottuk, folytatták az őrök, hogy azt, aki a Jézus testét 
elkérte, bezártátok, lepecsételtétek az ajtót, de amikor fel-
nyitottátok, nem találtátok őt. Adjátok át nekünk azt a Jó-
zsefet s mi is átadjuk Jézust. 

— József a maga szülőhelyére ment, felelték a zsidók. 
— Jézus is feltámadt, mondák az őrök a zsidóknak, 

amint azt az angyaltól hallottuk és Galileában van. 
Mikor ezeket a zsidók hallották, nagyon megijedtek és 

mondák: 
— Ne legyen többé szó ezekről a dolgokról nehogy min-

denki Jézus felé hajoljon. 
Akkor a zsidók tanácskozni kezdtek és vévén azokat 

a bizonyos ezüstpénzeket, a katonáknak adták, mondván: 
— Mondjátok azt, hogy a mig mi aludtunk, eljöttek a 

tanítványai éjjel és ellopták őt. Ha pedig ezt a helytartó 
meghallja, majd tele beszéljük a fejét, t i teket pedig kimentünk. 

Azok elvéve a pénzt, ugy beszéltek, amint őket kita-
nították. 

14. fejezet. 
Egy Fimóes nevű pap, Adas nevű tanitó és Angaios 

nevű lévita pedig Galileából Jeruzsálembe ment és ott a 
zsinagógafőknek, papoknak és lévitáknak elbeszélte, hogy 
látták Jézust az ő tanítványaival, amint a Mamilh nevű 
hegyen letelepedett és igy szólt a tanítványainak: 

— Menjetek el mind az egész világra ós prédikáljátok 
az egész teremtet tségnek: Aki hisz és megkeresztelkedik, 
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üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. A hívőket pedig a 
következő jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek 
ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek fel, halálos 
mérget isznak ártalom nélkül, vérzőkre teszik a kezeiket és 
azok megjavulnak". Még beszólt Jézus a tanítványaihoz, 
amikor láttuk, hogy felvitetett a mennyekbe. 

A vének, papok és léviták igy szóltak: 
— Adjatok hálát Izrael Istenének, és tegyetek előtte 

bizonyságot arról, vájjon csakugyan ezeket hallottátok és 
láttátok-e, amiket elbeszéltetek ? 

— Él az Úr Isten, a mi atyáinknak, Ábrahámnak, 
Izsáknak és Jákobnak Istene, mondák az elbeszélők, hogy 
ezeket csakugyan hallottuk ós láttuk, amint felvitetett 
az égbe. 

A vének, papok és léviták igy szóltak hozzájuk: 
— Azért jöttetek, hogy ezt hirűl adjátok nekünk, vagy 

hogy imádkozzatok Istennek? 
— Hogy imádkozzunk, felelték azok. 
Akkor a vének, papok és léviták igy szóltak hozzájuk: 
— Ha azért jöttetek, hogy imádkozzatok, mire való 

akkor ez a fecsegés itt az egész nép előtt? 
Akkor Fimées pap, Adás tanitó és Angaios lévita igy 

szólt a zsinagógafőkhöz, papokhoz és lévitákhoz: 
— Ha ezek a dolgok, amelyeket elbeszéltünk és láttunk, 

bűn, ime itt állunk előttetek, cselekedjetek belátástok szerint! 
Azok pedig elővették a törvénykönyvet és megeskették 

őket, hogy többé nem fognak ezekről a dolgokról beszélni. 
Azután enni és inni adtak nekik s végül kivezették őket a 
városból, pénzt is adva nekik s három embert is, akik el-
kísérték őket egész Galileáig. És ezok békével elmentek. 

Míg ezek az emberek Galileában jártak, addig a főpapok, 
zsinagógafők és a vének összegyülekeztek a zsinagógában, 
bezárták az ajtót és erősen zajongva mondák: 

— Miféle jelül történt ez Izraelben? 
— Mit zajongtok, mit jajongtok? mondá Annás és Ka-

jafás, avagy nem tudjátok, hogy az ő tanítványai néhány 
aranyat adtak a sir őreinek és kitanították őket, hogy azt 
mondják: egy angyal leszállott ós az hengerítette el a követ 
a sir szájáról? 
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— Ám legyen, mondák a papok és a vének, hogy az 
ő tanítványai lopták el a testet. De hát hogyan ment vissza 
a lélek a testbe és hogyan időzik Galileában? 

Azok pedig erre nem tudván felelni, vonakodva szóltak: 
— Mi nem hihetünk körülmetéletleneknek! 

15. fejezet. 

Akkor felkelt Nikodómus és a nagy tanács elé állván 
mondá: 

— Helyesen beszéltek. Nem szabad felednetek, Istennek 
népe, hogy azok a Galileából levándorolt emberek is isten-
félő, kegyes életű emberek, akik gyűlölik a hamisságot és 
a béke emberei. És ők eskü alatt jelentették ki, hogy „láttuk 
Jézust tanítványaival együtt a Mamilh hegyére menni" és 
hogy ott tanította azokat, amiket hallottatok tőlük, aztán 
hogy „láttuk őt felvitetni az égbe". De senki se kérdezte 
meg őket, hogy milyen alakban vitetett fel. Mint a hogyan 
felvilágosit bennünket a szent iratok könyve, hogy Illés is 
felvitetett az égbe, s Elizéus nagy hangon kiáltani kezdett, 
mire Illés leejtette Elizóusra a köpönyegét, Elizéus pedig a 
Jordánra ejtette a köpenyt, azon azután átment és Jerikóba ért. 
Akkor hozzáfutottak a próféták tanítványai mondván: „Eli-
zéus, hol van az te urad, Illés ?>l Azt felelte, hogy égbe vite-
tett. Mondának Elizéusnak: „Hátha a lélek ragadta őt el és 
a hegyek valamelyikére vitte fel ? Azért vegyük magunkhoz 
a mi tanítványainkat és keressük meg őt". S rábeszélték 
Elizéust, aki elment velük. Három napon át keresték, de 
nem találták meg, s igy meggyőződtek róla, hogy felvitetett. 
Azért most hallgassatok rám, küldjünk el embereket Izrael 
minden hegyére és lássuk meg, nem a lélek vitte-e el a 
Krisztust, rátéve őt a hegyek valamelyikére? 

Ε beszéd mindenkinek tetszett. Elküldtek hát Izrael 
minden hegyére és keresték Jézust. De nem találták őt. 
Hanem rátaláltak arimatiai Józsefre, akit azonban senki se 
mert megfogni. 

Akkor hírül adták a véneknek, papoknak és lévitáknak, 
hogy „Bejártuk Izrael összes hegyeit, de nem találtuk meg 
Jézust, hanem arimatiai Józsefet megtaláltuk". Mikor József-
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ről hírt hallottak, megörültek és hálát adtak Izrael Istenének. 
A zsinagógafők, a papok és a léviták pedig tanácsot tartot-
tak, milyen módon közeledjenek Józsefhez. Elővettek egy 
darab kártyát és ezt irták Józsefnek: „Békesség neked! 
Tudjuk, hogy vétkeztünk Isten ellen és teellened, és imád-
koztunk Izrael Istenéhez, hogy engedje meg neked kegyel-
mesen, hogy eljuthass atyáidhoz és gyermekeidhez, mert 
mindnyájan elszomorodtunk. Mert a mikor az ajtöt föl-
nyitottuk, nem találtunk meg téged. Tudjuk pedig, hogy 
gonosz tanácsot hajtottunk végre ellened, ámde az Isten 
oltalmába vett tégedet s maga az Úr tette semmivé ellened 
hozott határozatunkat, tiszteletreméltó atyánk, József!" S 
egész Izraelből hét embert választottak ki, akik József 
barátai és ismerősei voltak s a zsinagógafők, papok ós 
léviták ezt mondták nekik : 

— Figyeljétek meg, hogy ha a levelünket átveszi ós elol-
vassa, akkor tudhatjátok, hogy veletek együtt hozzánk jön. Ha 
pedig nem olvassa el, akkor tudhatjátok, hogy neheztel reánk, 
azért köszöntsétek őt békességgel s jöjjetek vissza hozzánk. 

A férfiakat megáldva elbocsátották. Azok pedig József-
hez mentek s leborulva előtte mondák neki: 

— Békesség néked ! 
— Békesség nektek is és az egész Izraelnek! mondá 

József. 
Akkor azok átadták neki a levéltekercset. József átvette, 

elolvasta és keblére ölelte a levelet, hálát adott Istennek és 
mondá: 

— Áldott az Úristen, aki megmentette Izraelt attól, 
hogy kiontsa az ártatlan vért! És áldott az Úr, aki elkül-
dötte az ő angyalát és az kiterjesztette fölém az ő szárnyait. 

Azután asztalt teritett nekik, ettek, ittak ós ott aludtak. 
Mikor felébredtek, imádkoztak. József felszerszámozta a 
szamarát ós útra kelt az emberekkel s eljutottak Jeruzsálem 
szent városába. Az egész nép kivonult József elé és felkiál-
tott: „Békesség legyen a te bejöveteleden!" József pedig 
igy szólt a néphez: „Békesség nektek is!" Akkor az egész 
sokaság csókolgatni kezdte őt, azután a nép Józseffel együtt 
imádkozott és bámulva nézték az ő ábrázatát. Nikodémus a 
házába fogadta őt és nagy lakomát csapott, Annást, Kajafást, 
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a véneket, papokat és lévitákat a házába hívta s nagy jó-
kedvvel ettek, ittak Józseffel együtt. Éneklés után mind 
hazamentek, József pedig Nikodómusnál maradt. Másnap, az 
(ünnepre való) előkészület napján a zsinagógafők, papok és 
léviták korán reggel Nikodémus házába mentek, Nikodémus 
elibük ment és szólt: „Békesség nektek!" Azok pedig mon-
dák : „Békesség neked, Józsefnek, a te házadnak és József 
háznépének !" Akkor bevezette őket a házába, letelepedett 
az egész gyülekezet s József Annás és Kajafás közé ült. 
És senki se merte őt megszólítani. Akkor József igy szólt: 

— Miért hívtatok engemet? 
Azok Nikodémusnak intettek, hogy beszéljen. Nikodémus 

pedig felnyitván száját, igy szólt Józsefhez: 
— Atyám, tudod, hogy a tisztelendő tanítók, papok ós 

léviták szeretnének tőled valamit tanulni. 
— Kérdezzetek, mondá József. 
Annás és Kajafás a törvénykönyvet elővéve megeskette 

Józsefet, mondván: 
— Magasztaljad Izrael Istenét ós tégy vallást neki. 

Mert Ahár, akit Jézus próféta megesketett, nem esküdött 
hamisan, hanem mindent megmondott neki és semmit se 
titkolt el előtte. Te se titkolj hát el előttünk semmit. 

— Egy szót se hallgatok el előttetek, mondá József· 
— Mi, mondák neki a zsidók, nagyon elszomorodtunk, 

hogy elkérted Jézus testét, tiszta gyolcsba takartad és sír-
boltba helyezted. Ezért tettünk őrizet alá olyan házba, 
amelynek nincsen ablaka és ezért tettünk az ajtóra zárat ós 
pecsétet, ezért is állítottunk őröket oda, ahova tégedet be-
zártunk. De a hót első napján, mikor kinyitottuk, nem talál-
tunk meg téged és nagyon elszomorodtunk, az Úr népe pedig 
magán kívül volt egész a tegnapi napig. Most hát mondd 
el nekünk, mi történt ? 

— Az előkészület napján, mondá József, a tizedik óra 
körül zártatok be engem ós az egész szombaton át ott ma-
radtam. Éjfélkor, amikor ott álltam ós imádkoztam, a ház, 
amelybe bezártatok, négy sarkánál fogva felemelkedett ós 
úgy láttam, mintha villámlás csillant volna a szemeimbe. 
Megrémültem ós földre estem. Valaki megfogott a kezemnél 
fogva s kivezetett arról a helyről, ahol leestem s verejték 
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ütött ki rajtam a fejemtől kezdve a lábamig. Aztán mirrha 
illat ütődött az orromba s aki megtörölte az orromat, meg 
is csókolt és igy szólt: „Ne félj, József, nyisd fel a szemei-
det és lásd, ki beszél veled". Feltekintve Jézust láttam s 
megrendülve azt hittem, hogy látomány és én elmondtam a 
parancsolatokat és δ velem együtt mondta. S tudjátok, hogy 
a látomás, ha valakivel találkozik és hallja a parancsolatokat, 
elmenekül, ezért, amikor láttam, hogy velem együtt mondja 
azokat, igy szóltam hozzá: „Mester, Illés!" Ο pedig feleié: 
„Nem Illés vagyok!" „Hát ki vagy Uram?" kérdém. „Én 
vagyok, Jézus! feleié, akinek te a testét Pilátustól elkérted, 
tiszta gyolcsba takartad s szemfedőt tettél az arcára s a te új 
sírboltodban helyeztél el, aztán nagy követ hengerítettél az 
üreg szájára." Akkor igy szóltam a velem beszélőhöz: 
„Mutasd meg nekem azt a helyet, ahova elhelyeztelek!" És 
δ elvitt és megmutatta a helyet, ahova őt elhelyeztem ős a 
takaró meg a szemfedő rajta volt és megismertem, hogy ő 
Jézus. Megfogta a kezemet és bezárt ajtók mellett az én 
lakásom közepére állított engemet, az ágyamhoz vezetett és 
szólt: „Békesség neked!" Megcsókolt és mondá: „Negyven 
napig ne jöjj ki a házadból, mert én ime az én atyámfiaihoz 
Galileába megyek." 

16. fejezet. 

Mikor a zsinagógafők, papok és léviták Józseftői e 
beszédet hallották, egészen holtra váltak, a földre rogytak 
és a kilencedik óráig böjtöltek. Nikodémus pedig Annást és 
Kajafást Józseffel együtt magához hiván mondá a papoknak 
és a lévitáknak: 

— Keljetek fel s álljatok a lábaitokra, egyetek kenye-
ret, erősítsétek meg a lelketeket, mert holnap az Úr szom-
batja lesz. 

Akkor felkeltek ős Istent magasztalták, ettek és ittak, 
azután kiki hazament. Szombaton aztán egymásra vágyakoz-
ván összeültek a mi tanítómestereink, valamint a papok és 
a léviták ós mondák: 

— Micsoda haragja ez az Istennek, ami reánk szállott, 
hiszen apját, anyját ismerjük! 
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— A szüleiről, monda Lóvi tanító, tudom, hogy isten-
félők, buzgó imádkozók és a tizedet is megadják háromszor 
évenként. Mikor Jézus megszületett is, erre a helyre hozták 
őt a szülei s oltári és egészen égő áldozatot adtak az Isten-
nek. S mikor a nagy tanítómester, Simeon az ölébe fogta őt 
és szólt: „Mostan bocsátod el Uram, a te szolgádat a te 
beszéded szerint békességben, mert látták az én szemeim 
a te szabadításodat, amelyet az összes népek előtt készí-
tettél, fényt a pogányok számára kijelentésül, Izrael népének 
pedig dicsőséget": akkor megáldotta őket Simeon ős azt 
mondta Máriának, a gyermek anyjának : 

— Örömhírt mondok neked e gyermek felől 1 
— Jót, Uram ? kérdé Mária. 
— Jót, feleié neki Simeon. íme ez estére ős feltámadására 

adatott sokaknak Izraelben s jelül az ellentmondásra, a te 
lelkedet is áthatja majd ugyanaz a tőr, amikor (eljön az ideje), 
hogy sok sziv vergődése kinyilvánuljon. 

Akkor igy szóltak Lövi tanítónak: 
— Hát te honnét tudott ezeket? 
— Nem tudjátok-e, felelt nekik Lóvi, ,hogy nála tanultam 

a törvényt? 
— Szeretnénk az atyádat látni, monda a nagytanács. 

És elhivatták az atyját s mikor azt megkérdezték, igy felelt 
nekik : 

— Miért nem hittetek az én fiamnak ? Maga a boldog-
ságos ős igaz Simeon tanította őt a törvényre. 

— Lévi mester, mondá a nagytanács, igaz amit mondottál? 
— Igaz, felelő az. 
Akkor a zsinagógafők, papok és léviták igy szóltak 

magukban: „Nosza küldjünk Galileába ahoz a három emberhez, 
aki eljött ide és elbeszélte az ő (Jézus) tanítását és mennybe-
menetelét, hogy mondják el, mikép látták őt felvitetni?" És 
valamennyiüknek tetszett ez a terv. És elküldöttek három 
embert a már Galileába ment három ember után és azt 
mondták nekik: „Igy szóljatok Ádám mesterhez, Finés mes-
terhez és Aggéus mesterhez: „Békesség nektek és mindazoknak 
kik veletek vannak! Sok vita folyik a nagytanácsban, azért 
küldtek hozzátok, hogy hívjunk el titeket e szent helyre, 
Jeruzsálembe." 
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És elmentek azok az emberek Galileába, megtalálták 
azokat, amint ültek és a törvényt tanulmányozták s békes-
ségben köszöntötték őket. Akkor azok a férfiak, akik Gali-
leában voltak, igy szóltak a hozzájuk jött emberekkez: 

— Békesség az egész Izráelnek! 
— Békesség nektek! mondották azok. 
— Miért jöttetek ? kérdék ezek ismét amazoktól. 
— A szent városban Jeruzsálemben levő nagytanács 

hívott benneteket, felelék a küldöttek s Istennek hálát adva, 
asztalhoz ültek az emberekkel és enni, inni kezdtek; azután 
felkeltek és elmentek békében Jeruzsálembe. 

Másnap összeült a nagytanács a zsinagógában ós meg-
kérdezték azokat: 

— Bizonyosan láttátok Jézust, amint a Mamilh hegyére 
ült ós tanította a maga 12 tanítványát ós láttátok őt, amint 
(mennybe) felvitetett? 

Felelvén mondák az emberek: 
— Amint láttuk őt felvitetni, úgy is mondtuk el. 
Akkor Annás igy szólt: 
— Különítsétek el őket egymástól s meglátjuk, egyezik 

e majd a beszédük? 
Akkor elszakították őket egymástól és elsőnek Ádámot 

szólították elő és mondák: 
— Hogyan láttad Jézust felvitetni? 
— Még ott ült a Mamilh hegyén, mondá Ádám és ta-

nította a tanítványait, amikor láttuk, hogy reá is, tanítvá-
nyaira is felhő borul ós az a felhő az égbe vitte őt fel, a 
tanítványai pedig ott feküdtek arccal a földön. 

Azután Finés papot hívták ós megkérdezték tőle: 
— Hogyan láttad Jézust felvitetni ? És az is ugyanígy 

felelt. Azután Aggéust is megkérdezték és az is ugyanígy 
felelt. Akkor igy szólt a nagytanács: 

— Mózes adta azt a törvényt, „Kettőnek vagy háromnak 
száján állapíttassák meg minden ügy." Búthen tanító mondá: 
„Meg van írva a törvényben : „És jár Énoh az Istennel és 
nincs, mert felragadta őt az Isten." Jairus tanító mondá: „A 
szent Mózes haláláról is hallottunk, de őt se láttuk, mert 
meg van irva az Úr törvényében: „És meghalt Mózes az Úr 
szája szerint, de ember ez ideig még nem ismeri az ő sírját." 
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Lévi mester mondá: „Mi az, hogy azt mondja Simeon mester j 
hogy igy látta Jézust: íme ez szolgál Izráelben sokaknak 
estére és feltámadására valamint ellenmondásnak jeléül." 
Izsák mester mondá: „Meg van irva a törvényben: íme én 
elküldöm az én követemet te előtted, aki előtted jár, hogy 
téged minden jó úton megőrizzen, mert az én nevem szólal 
meg abban." 

Akkor igy szólt Annás és Kajafás: 
— Jól mondtátok el azokat, amelyek Mózes törvényében 

irva vannak, hogy Énoh halálát senki se látta és Mózes 
haláláról senki se beszél. Jézus azonban számot adott Pilá-
tusnak és láttuk, amint ütlegeket és köpéseket kapott az 
orcájára és hogy a katonák töviskoronát raktak a fejére, 
megostorozták és elitélte őt Pilátus és hogy a Koponyák 
(hegyén) megfeszíttetett két latorral együtt és hogy epével 
vegyitett ecetet itattak vele és Longinus katona lándzsával 
ütött lyukat az oldalán és hogy testét a mi tiszteletreméltó 
atyánk József elkérte, és hogy amint mondja, feltámadt, 
amint azt a három tanítvány beszéli: „Láttuk őt felemeltetni 
az egekbe" és a hogy Lévi mester is bizonyságul idézte a 
Simeon rabbi által mondottakat: „íme ez szolgál Izraelben 
sokak estére és feltámadására, valamint ellenmondásnak 
jeléül." És akkor igy szóltak az Írástudók az Úr egész 
népéhez : Ha ez az Úrtól lett és csodálatos a mi szemeinkben, 
vegyétek tudomásul, Jákobnak háza, hogy meg van irva: 
i,Átkozott mindenki, aki fára függesztetett" 1 Egy másik irás 
meg azt tanítja: „Amely istenek eget és földet nem készí-
tenek, elvesztek." 

Akkor a papok és leviták igy szóltak egymáshoz: 
— A Jobelnek nevezett Sumig fönmarad az emlékezete, 

meglátjátok, hogy örökké uralkodni fog és magának új 
népet támaszt. 

Akkor a zsinagógafők, papok ós leviták összegyűltek 
és igy szóltak Izrael egész népéhez: 

— Átkozott az olyan ember, aki emberalkotását imádja 
és átkozott az olyan ember is, aki a teremtményt imádja a 
teremtővel szemben. 

És az egész nép igy szólt; Ámen, Ámen! 
Akkor az egész nép magasztalta az Urat ós mondá: 
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— Áldott az Úr, aki nyugodalmat szerzett Izrael népének 
a szerint, amint megígérte. Mert nem veszett el egyetlen 
ige sem mindabból az áldott Ígéretből, amit az δ szolgájának 
Mózesnek elmondott. Legyen az Úr, ami Istenünk mivelünk 
úgy, amint velük volt a mi atyáinkkal, — ne hagyjon el 
minket! És el ne hagyjon minket, amikor a mi szivünk δ 
feléje hajlik, amikor minden δ utaiban járni kívánunk, amikor 
teljesíteni óhajtjuk az δ parancsolatait és amaz δ ítéleteit, 
amelyeket megparancsolt a mi atyáinknak. És legyen az Úr 
azon a napon királlyá az egész földön. És legyen az Úr egy 
és az δ neve is egy. Az Úr a mi királyunk. Ο szabadítson 
meg minket. Nincsen hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, 
Uram és nagy a te neved! A te hatalmadban gyógyíts meg 
minket, Uram és mi meggyógyulunk! Szabadíts meg, Uram 
és mi megszabadulunk! Mert mi a te osztályrészed és a te 
örökséged vagyunk. És nem hagyja az Úr az δ népét az δ 
nagyságos neve nélkül, mert eljött az Úr, hogy bennünket 
az δ népévé tegyen I 

S miután éneket zengettek, mindnyájan elmentek, kiki 
a maga otthonába, dicsőitvén az Istent, mert övé a dicsőség 
mindörökké. Ámen. 

Raffay Sándor. 


