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Ezt az ősi titkokat feltáró történetet a Názáreti 
Mester egy hithű tanítványa sugalmazta, aki 
névtelen akart maradni. Ne kérdezd, leírta-e 
valaha is pontosan ezeket a szavakat, mert ami-
lyen mély a múltnak kútja, csak saját szkeptikus 
kérdésed visszhangja juthat el hozzád. Ám ha 
szótlan áhítattal merülsz el ebben az őszinte 
vallomásban, meghallod ama apokrif írások 
szerzőinek hangját, amelyek rég elvesztek, vagy 
a lángok martalékává váltak – vagy még nem 
kerültek felszínre az idők végtelen homokjá-
ból. Ez a könyv annak a tanítványnak a szavait 
foglalja írásba, aki látta, mily gyötrelmekhez 
vezethet az elfogultság, a vakhit és gyűlölet. Ez 
a látomás késztette őt, hogy megörökítse a jóté-
kony igazságot egy távoli kor számára, amikor 
az emberek belátják majd, hogy pár követője 
akart dicsszomjában emlékművet emelni önma-
gának a Mester nevében, akinek még egy sátra 
sem volt soha. Az ő hatalomvágyuk állította 
szembe az ifj abb testvéreket az idősebbekkel. A 
körülmetéletlen új testvérek, összeesküdve Pál-
lal, a korábbi Saullal, némították el az igaz tanút, 
aki csak titokban írhatott. Tekercseit mélyen 
elásta a sivatag homokjába, hogy üzenete csak a 
távoli jövőben juthasson el azokhoz, akik készek 
elfogadni: az, aki mondotta, „senkinek sincs 
nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja ba-
rátaiért”, kész volt a saját életét feláldozni, hogy 
barátját, Barabást kimentse Pilátus börtönéből. 
Sokan el fogják vetni ezt az igazságot: a szkep-
tikusok, akik csak a saját igazságaikban hisz-
nek – de lesznek, akik nem félnek próbára 
tenni szilárd hitüket, elfogadva mások hitének 
jogosságát. Azoknak szól ez a könyv, akik olyan 
múltra vágynak, amely képes békét és megértést 
teremteni a hitvallások között, megnyitva az utat 
egy boldogabb jövő felé. 
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Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ,
hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén,
megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván:
Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől;
ti lássátok!
És felelvén az egész nép, monda:
Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.

(Máté evangéliuma 27,24–25)

Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást
szeressétek; a mint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha egymást szeretni fogjátok.

(János evangéliuma 13,34–35)

g 1 2 d h g
When Pilate saw that he could prevail nothing,
but that rather a tumult was made,
he took water, and washed his hands
before the multitude, saying,
I am innocent of the blood of this just person:
see ye to it.
Then answered all the people, and said,
His blood be on us, and on our children.

(The Gospel of Matthew 27.24–25)

A new commandment I give unto you,
That ye love one another; as I have loved you,
that ye also love one another.
By this shall all men know that ye are my disciples,
if ye have love one to another.

(The Gospel of John 13.34–35)
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I. rész

KORUNK ÉS KÖRÜLMÉNYEINK

Az igaz tanú preambuluma

Ifjúságom hányatott éveiben ismertem meg a Názáre-
ti Jesuát, s lettem egy életre igaz és hű tanítványa. Az 
Ő példája és szavai mentettek ki tévelygő ifjúságom sö-
tétségéből, s hoztak örömöt és megértést egy már ve-
szendőnek indult életbe. Neki köszönhetem, hogy az 
lettem, ami lettem.

Napjaitokban tán inkább úgy ismeritek Jesuát, mint 
a szeretet és megértés prófétáját, vagy talán mint Jézust, 
ahogy nevezni kezdték ama hívei, akik semmibe vették 
intelmét, hogy az Ő királysága nem e világról való, s föl-
di hatalomra áhítozva Rómába mentek.

Ha kérditek, miért kellett megírnom e bizonyságté-
telt, legyen elég tudnotok, hogy minekutána két nyu-
galmas éven át voltam a Názáreti Jesua tanítványa, hát-
ralévő napjaim többségét összetűzések tanújaként vagy 
áldozataként éltem át. Most írnom kell, hogy megért-
hessem és megfejthessem, miként torkollhat egy szere-
tetről és részvétről szóló tanítás oly sok és olykor gyil-
kos viszálykodásba.

Elmondom, miként üldözte a tanítványokat Saul, 
aki később Pállá vedlett át, és sokan mások meg voltak 
győződve róla, hogy mi, a Názáreti tanítványai, semmi 
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Part I

OUR TIME AND ENVIRONS

The Preamble of the Witness

I met Yeshua of Nazareth in the troubled years of my 
youth and became, for the rest of my life, his true and 
faithful disciple. His example and words saved me from 
the darkness of youth’s tumults and brought joy and un-
derstanding to a life nearly lost. All I have become I owe 
to him.

You may in your time know Yeshua better as the 
prophet of compassion and love, or perhaps as Jesus, 
as he began to be called by those of his followers who 
disregarded his admonition that his kingdom was not 
of this world and followed their thirst for worldly power 
to Rome.

If you wonder why I had to write this testimony, it is 
enough to know that after two peaceful years as a disci-
ple of Yeshua of Nazareth, I was for most of my remain-
ing days either a witness or a victim of conflicts. I must 
now write in order to understand and help resolve how 
the teachings of love and compassion could lead to such 
often murderous discord.

I will tell you about the persecution of the disciples 
by Saul who later became Paul, and there were many 
others who were convinced that we, the disciples of Ye-
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másra nem törekszünk, csak hogy megrontsuk őseink 
hitét – jóllehet Jesua a Tóra szelleme szerint akarta, 
hogy éljünk. Igaz, nem a szavai szerint, amelyeket ré-
gen, a miénktől nagyon eltérő időkben foglaltak változ-
tathatatlan írásba. Ezért nem engedte Jesua, hogy írásra 
bízzuk a szavait. Ő bölcsen vallotta, hogy elvesztegetett 
az a nap, amelyen nem szabadulunk meg valamitől, és 
nem nyílunk meg valami új számára. Jelenünk legna-
gyobb gondolatai is a múlt emlékműveivé dermednek, 
amint beissza őket a papirusz szomjas levele.

Mind világosabban látom, hogy az események és ta-
nítások hamis értelmezése egymásra uszítja az eljöven-
dő nemzedékeket, oly iszonyú fenevadakat eresztve sza-
badjára, melyekre az Apokalipszis kiötlői legrosszabb 
álmukban sem gondoltak. Ezt a sötét jövőt tárták föl 
előttem elmélkedéseim, amelyekre sokasodó éveim szo-
rítottak rá, ezek ugyanis megtörik a testet, de kitágítják 
az elme szemhatárát, s oly bölcsességet ízleltetnek meg 
velünk néhanap, amely elkerült minket az ifjúság szen-
vedései közepette, hogy a hátralévő kurta időben meg-
ismerjük örömeit és keserveit.

Bánattól nehéz szívvel látom, mennyi ellentét ereszt 
gyökeret közöttünk, Jesua testvérei, illetve különféle 
származású és meggyőződésű követői között. Néhány 
ilyen ellentétet, amelyek nekem a  legnagyobb szemé-
lyes gyötrelmet és kínt okozták, megemlítek az odium 
introductumban, de tartsatok ki velem, mert evangéli-
umom ennél sokkal többről szól: annak fenyegető ve-
szélyéről, hogy a ti életetekre majd ráveti sötét árnyát 
az istengyilkosság hitvány, aljas és visszataszító vádja, 
bármily messzi jövőben éljetek is.
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shua the Nazarene, had no other aspiration or aim than 
to corrupt the faith of our forefathers – this in spite of 
the fact that Yeshua wanted us to live by the essence of 
the Torah. True, not by its words, which had been cast 
into immutable writing long ago, at times very differ-
ent from ours. This is why Yeshua did not let us com-
mit his words to writing; he believed in the wise teach-
ing that a day on which we have left nothing behind is  
a day wasted, as is a day on which we have failed to open 
ourselves to something new. Even the greatest thoughts 
of today become monuments to the past as soon as they 
have sunk into the thirsty leaves of papyrus.

I see with increasing clarity that misrepresentations of 
events and teachings will set generations to come against 
one another, releasing beasts more dreadful than ever 
dreamt in the worst nightmares of the begetters of the 
story of the apocalypse. This dismal future was revealed 
to me in my contemplations – forced on me by the ac-
cumulation of years that corrupts the body but broad-
ens the horizons of the mind, sometimes even allowing 
us a taste of the wisdom that evaded us through the suf-
ferings of our youth, so that in the brief time remain-
ing to us we may know its comforts, and its torments.

With a heart heavy with sorrow, I have already seen 
many conflicts taking root among us: between the very 
brethren of Yeshua and his followers of different blood-
lines and persuasions. I shall mention some of them 
in odium introductum that caused me much personal 
anguish and pain, but bear with me, for my Gospel is 
about much more, about a looming danger that may,  
I fear, cast a dark shadow of the ghastly, vile, and repug-
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Feljegyzésemmel ennek a gyalázatnak szeretném ele-
jét venni, mert semmi sem búsítaná el jobban szeretett 
Mesteremet, mint ha megtudná, hogy szeretetből vál-
lalt szenvedéseit egyesek gyanú és gyűlölet magvainak 
széthintésére használták. Ám nem tudhatván, mennyit 
őriz meg a jelen emlékeiből a jövő, amikor ez az írás rá-
tok talál, el kell vinnem benneteket a helyre és az időbe, 
ahol és amikor ez a tekercs a világra jött.

Jesua tanítványai Rómában

Péter hívei – Péteréi, aki mindig az elsőnek képzelte 
magát Jesua tanítványai között – Rómába telepedtek, 
nem a Mester szándéka szerint, hanem épp ellenke-
zőleg, annak reményében, hogy Péter vagy valamelyik 
utódja a birodalom szívében állítja majd fel az Ő tró-
nusát.

Róma meghódításának vágya már a mi napjainkban 
is százak kereszthalálához vezetett – vagy ezrekéhez, ha 
azoknak hiszünk, akik szerették volna, ha a történelem 
emlékezete úgy őrzi meg Nérót, mint aki a legvéresebb 
kezű császár volt Romulus városában. Ezek az eltúlzott 
számok Péter követőinek is tulajdoníthatók, akik abban 
hisznek, hogy a vértanúság a legrövidebb út a mennyor-
szágba. Az, aki egyesek szerint háromszor tagadta meg 
Jesuát, arra biztat fel másokat, hogy vettessék oroszlá-
nok elé magukat, hitük bizonyságául és követendő pél-
da gyanánt. És mindezt Mesterünk nevében, aki saját 
életét ajánlotta fel, hogy megmentsen a vértanúságtól 
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nant accusation of Deicide over your life as well, how-
ever far in the future you might live.

I must set the record straight on this abomination, 
because nothing would sadden my beloved master more 
than to discover that the sufferings he bore out of love 
have been used to sow the seeds of suspicion and ha-
tred. Yet because I cannot know how much of the pres-
ent will be remembered in the future, when this writing 
finds you, I must bring you into the time and place in 
which this scroll was labored into being.

The Disciples of Yeshua in Rome

The supporters of Peter – who always imagined himself 
to be the first among the disciples of Yeshua – settled 
in Rome, not upon instruction from the Master, but, on 
the contrary, they went there hoping that Peter himself 
or his successors would establish his throne at the seat 
of the Empire.

The desire to conquer Rome had already in our days 
led to the death of hundreds on the cross – or thousands, 
if we believe the accounts of those who want history to 
remember Nero as the bloodiest emperor to rule in the 
City of Romulus. Such exaggerated numbers can also 
be attributed to Peter’s adherents, who believe martyr-
dom to be the shortest road to heaven. He, who is said 
to have denied Yeshua three times, encouraged others 
to let themselves be thrown to the lions in testimony to 
their faith and as an example for others to follow. This, 
in the name of our Master who offered his own life to 
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több száz zelótát, akik Júdeát meg akarták szabadítani 
a római igától.

De szenvedélyes haragom Mesterem tanításának 
ilyetén kiforgatása miatt túl messze ragadott, a történet 
elé, amelyet még elmondani tartozom.

Miért nem található az én evangéliumom  
korunk más tekercsei között?

Mivel elköteleztem magam arra, hogy híven rögzítem 
Mesterem szavait, ahogy saját fülemmel hallottam, és 
tetteit, ahogy saját szememmel láttam, Pál egyetlen írá-
somat sem fogadta el.

Bizonyára jól ismeritek ezt a szabályszerűen körül-
metélt zsidót és büszke római polgárt, aki Péterrel kar-
öltve vetette meg az alapjait annak, ami, tartok tőle, az 
új Religio Romana lesz, a körülmetéletlen pogányok új 
felségterülete, akik az „egy akol, egy pásztor” elv nevé-
ben vették fel a keresztséget, ezt a jelszót ugyanis sok-
kal gyakrabban idézgetik, mint a Mester más tanításait. 
Miközben ezt vádként felemlegetem, szép emlékként 
idézem fel, hogyan tanított minket Jesua: ha már nem 
lesz velünk, mindig kettesével induljunk a  szavait ter-
jeszteni, se kenyeret, se erszényt ne vigyünk magunkkal.

Bizony azt is mondta, hogy maradjunk alázatosak, ne 
szédítsen meg az, hogy annyian akarnak hallgatni min-
ket, ne építsük ki újra a leviták és papok rendjeit. Ezért 
én úgy értelmezem a Mester szavait, hogy ne legyen 
egyetlen pásztorunk, aki óhatatlanul az egész nyáj fölé 
tolja fel magát, selymet és aranyat szerez, hogy különb-
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save hundreds of Zealots from certain martyrdom as 
they were readying to free Judea from Rome’s yoke.

But the passions I feel against these perversions of 
my Master’s teachings have me running too far ahead 
of the story that yet awaits telling.

Why My Gospel Is Not Found among the  
Other Scrolls of Our Times

Because of my commitment to remain faithful to our 
Master’s words, as I heard them with my own ears, and 
to His deeds, as I saw them with my own eyes, none of 
my writings were accepted by Paul.

You may know well this properly circumcised Jew and 
devoted citizen of Rome, who became Peter’s partner 
in laying the foundation of what I fear will become the 
new Religio Romana, a new domain of uncircumcised 
pagans, baptized in the name of the creed “there shall 
be one fold and one shepherd,” which they quote more 
often than any of the other teachings of the Master. As 
I make this accusation, I remember fondly how Yeshua 
urged us to go forth two by two, in pairs, to spread his 
word after he left us, and to take nothing for our jour-
ney: no scrip, no bread, no coins in our purses.

I understood him to say that we should remain hum-
ble even in the glory of the demand to be heard by so 
many, not building another hierarchy of Levites and 
priests. I therefore interpret the Master’s words to mean 
that we should not have one shepherd who will inevita-
bly raise himself above the fold, distinguishing himself 
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nek lássék, és az adományokból többet költ a főpapok 
háztartására és pompájára, mint a szegényeknek szánt 
alamizsnára.

Pál, aki előbb Saul volt,  
kisajátítja a nyájat

Jesua megmondta, hogy vannak néki más juhai is, akik - 
nek meg kell hallaniuk az ő igéit, de sose mondta, hogy 
csupán azt hallhatják, amit Pál hajlandó volt felvenni  
a tanításai tekercsébe, amelyet egy idő után Euan gelion-
nak, azaz Jó hírnek, Örömhírnek nevezett.

Ezt a Pált Tarsusi Saulnak hívták akkor, amikor még 
rendre kiszolgáltatott minket, Jesua tanítványait Heró-
desnek meg Pilátusnak, Róma pribékjeinek. Én is ott 
voltam utolsó áldozatai közt, mielőtt még a  Damasz-
kuszba vezető úton állítólag megjelent neki Jesua a nap 
hevében. Saját előadása szerint azonnal megismerte 
őt, jóllehet korábban sohasem látta. Hallani vélte Je-
sua hangját, amely így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért 
üldözesz engem?” Akik vele voltak, nem hallották ezt 
a hangot, én pedig nem voltam jelen, hogy a történteket 
tanúsítani tudnám.

Ez a Saul tagadhatatlanul Pállá lett, mert felismer-
te, hogy nagyobb hatalomra és hiú hírnévre tehet szert 
mint Jesua követőinek vezére, hogysem mint az ő hó-
héruk. És tény, hogy Pál nem engedte volna megírni 
az én evangéliumomat aszerint, amit tanúként láttam. 
Ezért a nevem semmit sem fog mondani számotokra, 
akik – ha az Úr akarja – a messzi jövendőben megle-
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with purchases of silks and gold, spending more of the 
tithes on the households and glory of high priests than 
on the alms of the poor.

The Conquest of the Flock by Paul,  
Who Used to Be Saul

Yeshua did say that he has other sheep who must hear 
his words, but he never said that they should hear only 
what Paul decided to allow into the scrolls of teachings 
that he began to call Evangelion, meaning Good Tid-
ings, Godspel, or Gospel.

This Paul was called Saul of Tarsus in the days when 
he was delivering many of us, true followers of Yeshua, 
to Pilate or Herod, the henchmen of Rome. I was among 
the last of his many victims before, on his way to Da-
mascus, he allegedly saw Yeshua in the heat of the day in 
an apparition. According to his own account he recog-
nized him at once, even though he had never seen him 
before. He believed he had heard Yeshua’s voice saying: 
“Saul, Saul, why persecutest thou me?” Those who were 
with him did not hear the voice, and I was not there to 
witness what happened.

Undeniably, this Saul became Paul when he recog-
nized that he could achieve greater power and vainglory  
as the leader of Yeshua’s followers than he could as their 
executioner. And the fact is that Paul would not allow 
me to write my own gospel, according to what I had 
witnessed. Therefore, my name will mean nothing to 
those of you who in times to come may – if the Lord 
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litek és elolvassátok e szerény adalékomat a történelmi 
igazsághoz.

Mi kénytetett rá,  
hogy eme igaz beszámolót megírjam?

Miért bízom hát, kérdezhetitek, e pergamenre a gondo-
lataimat, amelyeket sok esztendei fájdalmas elmélkedé-
sek formáltak ki bennem? Nem a holnapnak írok egy friss 
sebről, amely még sajog az érintésre. És az is lehet, hogy 
nem mások számára írok. Lehet, hogy ez a tekercs soha 
nem fog senkinek a szeme elé kerülni. Azért írom e so-
rokat az önkínzó töprengés lázas rohamai között, hogy 
magam megértsem, miként vezethettek Mesterünk sze-
líd tanításai annyi összeütközéshez a zsidók és a meg-
keresztelkedett zsidók között, illetve a zsidók és a meg-
keresztelt vagy meg nem keresztelt pogányok között.

Ahogy már említettem, nem csupán tanúja, hanem 
magam is szenvedője voltam a  Jesua tanítása szerint 
élők üldözésének, és kis híján áldozatául estem a mér-
hetetlenül ádáz gyűlölködésnek, amelyet Saul irántunk, 
Jesua körülmetélt és körülmetéletlen követői irányában 
táplált. És mindez nem egészen egy évvel az után tör-
tént, hogy az arámi, illetve a görög nyelvű, megkeresztelt 
zsidók ellentéte István halálra kövezéséhez vezetett.

Néhány évvel utóbb mi, Jesua megkeresztelt tanít-
ványai, szadduceus és farizeus zsidókkal vállvetve pró-
báltuk megakadályozni, hogy a pogány legionáriusok 
megszentségtelenítsék a Templomot, és felállítsák ben-
ne, császári parancsra, Caligula szobrát. És nem a Min-
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wills – find and read my modest contribution to his-
tory’s truths.

On My Compulsion to  
Write This True Account

Why then, you may ask, do I commit my thoughts, engen-
dered by years of painful contemplation, to parchment?  
I am not writing for tomorrow of a wound so raw that it is 
still painful to the touch. And it may well be that I am not 
even writing for others. It may well be that this scroll will 
never be read by anyone. I am writing these lines between 
bouts of often agonizing contemplation because I need 
to understand how the gentle teachings of our Master led 
to so much conflict between Jews and baptized Jews, and 
between them and all the Gentiles, baptized or pagan.

As I have already mentioned, I not only witnessed 
the persecution of those who lived by the teachings of 
Yeshua, but was a victim myself, and indeed was nearly 
felled by the unfathomably vicious hatred that Saul har-
bored against us: circumcised and uncircumcised fol-
lowers of Yeshua alike. And this happened not much 
more than a year after I witnessed the conflict between 
Aramaic and Greek-speaking baptized Jews, leading to 
the mortal stoning of Stephan.

A few years later we, the baptized disciples of Yeshua, 
stood side by side with Sadducee and Pharisee Jews to 
prevent pagan legionnaires from desecrating the Tem-
ple by erecting, on the order of Caligula, his statue. And 
was it the Almighty who struck him down – as many  
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denható sújtott-e le rá, ahogy sokan mesélik, mielőtt 
ördögi tervét végbevihette volna? De akkor engem már 
elfogtak, és láncok közt hurcoltak Rómába. És a hit sok 
védelmezője halt meg a kereszten. Én szerencsésnek te-
kintettem őket, mert énrám sokkal lassabb, sokkal gyöt-
relmesebb halál várt a zsarnokság súlyos igája alatt. Ám 
a dolgok úgy fordultak, hogy rabszolgaként megmene-
kültem a kiűzetéstől Claudius rendelete szerint, aki már 
torkig volt a véres összetűzésekkel, amelyek ismételten 
fellángoltak a trasteverei gettó nyomorult szennyében.

Ne ítéljétek meg túl keményen, hogy én, aki annyi-
szor tanúja és gyakran elszenvedője voltam az emberek 
közötti értelmetlen erőszaknak, megszállottan kutatni 
kezdtem annak eredetét. Sok álmatlan éjszakán, egy cö-
löphöz láncolva a kőfejtőben, a gyötrelmes nap után ha-
nyatt feküdtem a csillagos ég lenyűgöző látványa alatt, és 
így fohászkodtam a Mindenhatóhoz: Ó, Uram, aki annyi 
szépséggel veszel körül minket, és oly sok jót plántáltál 
belénk, ahogy fiad, Jesua feltárta előttünk, miképp en-
gedheted, hogy ilyen kegyetlenek legyünk egymáshoz, 
ahogy tapasztalom, mióta ő elhagyott bennünket?

Szökésem a szolgaságból és zuhanásom  
a balsejtelmek szakadékába

Már-már feladtam a reményt, amikor szenvedésem híre 
eljutott egyesekhez azok közül, akikkel együtt ültem 
Mesterünk utolsó vacsoráján Jeruzsálemben, és segítsé-
gemre jővén, letörték láncaimat, és kimentettek a szol-
gaságból. Ám előbb megeskettek, hogy tettüket nem 
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say – before his diabolic plan could be completed? But 
not before I fell into bondage and was dragged to Rome 
in chains. And there were many defenders who perished 
on the cross. I considered them the lucky ones, as I faced 
a much slower, more agonizing death under the heavy 
yoke of slavery. But as it turned out, as a slave I escaped 
banishment under the order of Claudius, who grew in-
creasingly fed up with the conflicts between baptized 
and non-baptized Jews that repeatedly flared into violent 
confrontations in the squalor of the Transtevere ghetto.

As I witnessed, and for the most part suffered 
through, this senseless cruelty of men against men, you 
should not judge me too harshly if it became my ob-
session to try to find its origins. Many sleepless nights, 
chained to a post after a grueling day at the quarry,  
I lay on my back, overwhelmed by the star-studded sky, 
and prayed to the Almighty: Oh, Lord, who surrounds 
us with so much beauty and planted so much good in us, 
as was revealed to us by your son, Yeshua, how can you 
allow us to be as cruel to one another as I have had to 
behold since he left us?

My Escape from Bondage and Fall into an  
Abyss of Foreboding

I had all but given up hope, when word of my despera-
tion reached a few of those with whom I had shared our 
Master’s last supper in Jerusalem, and they broke my 
chains and helped me escape from servitude. They did 
so after I swore to them that I would not reveal their 
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árulom el Pálnak, aki egy idő óta roppantul vigyáz rá, 
nehogy megsértse új római barátait.

Ezért nem akarok a hálátlanság szégyenletes vétkébe 
esni, és ártani azoknak, akik menedéket adtak nekem. 
Mégis kötelességemnek érzem írásra bízni az öröklét 
számára az igazságot arról, miért vállalta Mesterünk 
a sorsot, amelyről mind olvashattok az evangéliumok-
ban; ezeket Pál céljainak megfelelően állították össze 
szerzőik, e cél lévén egy birodalom magvainak elhintése, 
amely hatalmasabb lesz, mint amiről császár valaha ál-
modhatott – egy birodalom, amely csak úgy jöhet létre, 
hogy az „egyetlen akolba” mindenféle körülmetéletlen 
pogányt beterelnek, átvéve az ő rítusaikat és ünnepeiket 
és azt az igényüket, hogy több istent imádjanak és szol-
gáljanak. Ez aggaszt engem végtelenül, mert ez messze 
térít el minket az egymással egyenlő emberek szerető 
közösségétől, amely a mi Jesuánk szeme előtt lebegett, 
és amelyet ő hirdetett.

Jesua testvéreinek aggodalmai  
Jeruzsálemben

Pál azt állítja, hogy a köz javára szolgál az egy akol, ame-
lyet nem kard véd, hanem a hit. És állandóan hangoz-
tatja, hogy nem méltó akár csak az árnyékába állni is 
Péternek, de valójában az ő árnyéka nyel be mindnyájun-
kat, beleértve Jesua jeruzsálemi követőit is. Ezek, Jesua 
féltestvérével, Jakabbal együtt hiába ellenezték, hogy 
körülmetéletlen pogányok is bebocsátást nyerjenek 
a nyájba. Véleményem szerint ezek az aggályok máris 
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deed to Paul, who had become increasingly careful not 
to offend his newfound Roman friends.

I will not, therefore, commit the shameful sin of in-
gratitude and turn against those who gave me refuge. 
Yet I feel compelled to commit to writing for eternity 
the truth of why our Master chose the fate that you all 
may read about in the Gospels compiled to serve Paul’s 
goal of sowing the seeds of an empire greater than any 
Caesar had ever dreamed of – an empire that can be 
achieved only by welcoming into this “one fold” uncir-
cumcised pagans of all sorts and accepting their cus-
toms and rites, their feasts and their need to worship 
and serve multiple gods. This worries me to no end, as 
it leads us astray from the simple community of lov-
ing equals that was envisioned and advocated by our  
Yeshua.

The Concerns and Angst of Yeshua’s Brethren  
in Jerusalem

Paul insists that it is for the good of all to have one fold, 
ruled not by the sword, but by faith. And by him, who 
insists that he is not worthy even to stand in Peter’s 
shadow, but actually it is Paul’s shadow that engulfs 
us all, including Yeshua’s followers in Jerusalem. They, 
including Yeshua’s half-brother, James, argued in vain 
against allowing uncircumcised pagans into our flock. 
In my mind these concerns had already proved to be 
well founded, because the lately admitted pagan young-
er brothers show all signs of feeling inferior to us, and  
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megalapozottnak bizonyultak, mert a később bebocsá-
tott ifjabb pogány testvérek minden jel szerint kisebb-
nek érzik magukat nálunknál, és mindig is irigykedni 
fognak ránk, körülmetélt idősebb testvéreikre, mert ők 
nem lehetnek részesei a Szövetségnek, amelyet népünk 
a Mindenhatóval kötött. És ahogy mindnyájan tudjuk, 
az irigység gyűlöletet nemz, a gyűlölet pedig könnyen 
talál ürügyet a gyilkosságra, miként ezt Káin és Ábel jól 
ismert története példázza nekünk.

Mint a Róma-ellenes lázadás túlélője ellenzem, hogy 
kardot kovácsoljunk, amellyel ember embert ölhet. De 
meddig tarthatja fenn a hit a békét, ha a Pál által ter-
jesztett Szent Írásban olyan történetek szerepelnek, 
amelyek istengyilkosság vádjával gyanúsítják Jesua saját 
népét?

Miért kell írásba foglalnom az igazságot,  
és mégis elrejtenem?

Elmondom, miért bízom írásra ezeket az igazságokat 
azok számára, akik a távoli jövőben készek lesznek fel-
kutatni őket ama szavak mellé, amelyeket Pál és követői 
hagyományoztak rájuk, hogy mélyebben megismerjék 
Jesua tanításának és tetteinek igaz jelentését. A hajlott 
koromnak még megadatott időben csak remélhetem, 
hogy elmondhatom nektek az igaz történetet, amely 
Mesterünk szenvedéséhez és keresztrefeszítéséhez veze-
tett. Abban a reményben írok, hogy ha az Úr akaratából 
fellelitek, a történet az igaz ösvényre vezérel benneteket, 

BitóLászló-ANévtelen evangéliuma-2.kiadás.indd   22 2013.06.02.   15:07:29



23

will always be envious of us, their circumcised elder 
brethren, because they cannot share our covenant 
with the Almighty. And, as we all know, envy begets 
hatred, and hatred often finds pretext for murder, 
as exemplified by the story of Cain and Abel, as we 
know it.

As a survivor of the revolt against Rome, I am against 
the forging of swords for people to kill one another. But 
how long could faith maintain peace if the Holy Scrip-
tures promulgated by Paul include stories that place the 
blame of deicide on Yeshua’s own people?

Why I Must Commit the Truth to Writing,  
and Yet Hide It Away

This is why I am committing these truths to writing 
for those in the distant future who will be ready to 
seek them, beyond the words bequeathed to them by 
Paul and his followers, and search for a deeper un-
derstanding of the true meaning of the teachings and 
deeds of Yeshua. In the time allotted me in my old 
age I can only hope to tell you the true story of what 
led to the suffering and crucifixion of our Master.  
I do so in the hope that, when by the will of the Lord 
it is found, this story will set you on the right path to 
end the animosity between the older and the younger 
brothers.

Unfortunately, false teachings originating in man’s 
infinite imagination can be more seductive than truths 
limited to the much smaller world of the possible. The 
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hogy véget vethessetek az idősebb és ifjabb testvérek 
közötti ellenségeskedésnek.

Az emberi képzelet végtelenségéből fakadó hamis ta-
nok sajnálatos módon csábítóbbak lehetnek a lehetséges 
szűkebb világa által behatárolt igazságnál. Az ács fiának 
igazsága, aki csupán embertársai iránti nagy szeretete 
és megértése révén tűnt ki Izrael minden más fiai közül, 
nem ragadja meg e birodalom pogányainak képzeletét. 
Ők olyan mitologikus istenek és istennők fantáziavilá-
gában élnek, akik emberekkel és szörnyekkel egyaránt 
közösülnek, és fittyet hánynak a természet törvényeire.

Ezért kedveli jobban Pál a Jesuához kapcsolódó fan-
tasztikusabb történeteket, amelyek az emberi képzele-
tet felcsigázó, csodás tetteket tulajdonítanak neki. Ezek 
számát én nem szaporíthatom, mert ismertem határta-
lan szeretetét és beleérző képességét, amely magában 
is elegendő magyarázat gyógyító hatalmára. És erősen 
hiszem, hogy eljön az idő, amikor az emberek felisme-
rik, hogy nincs nagyobb csoda, mint a szeretet, amely 
Mesterünkből áradt, és amelyre bármelyikünk szert te-
het, aki az ő igaz tanítását követi. Nincs történet, amely 
jobban tanúsíthatja ezt a szeretetét, mint annak hű elő-
adása, hogyan szabadította ki testi-lelki jó barátját Pilá-
tus fogságából.

Azért rejtőztem el titkon ebben a barlangban, hogy 
nagy szeretetének ezt a bizonyságát megírjam. Evangéli-
umomat agyagurnába zárva a sivatag homokjába teme-
tem el, hogy csak a messzi jövőben bukkanjon felszínre, 
amikor az igazságra nagyobb szükség és elfogadására 
nagyobb készség támad.

Találgatni sem merem, mikor fog ez elkövetkezni. 
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truth about the son of a carpenter who stood out among 
all other sons of Israel only in his great love and under-
standing of his fellow men does not grip the imagina-
tion of the pagans of this empire. They live in a fantasy 
world of mythical gods and goddesses who consort with 
beasts and men alike and do not obey the laws of 
nature.

This is why Paul favors the more fantastic stories 
about Yeshua, which attribute to him deeds so mirac-
ulous they puzzle the imagination. I cannot contrib-
ute to these, as I saw his immense love and empathy, 
which alone explain his power to heal. And I believe 
that a time will come when people will recognize that 
there is no greater miracle than the love that radiated 
from our Master and can be possessed by all of us who 
follow his true teachings. There is no story that stands 
better witness to this love of his than the true account 
of his freeing of his lifelong friend from the prison of 
Pilate.

This is why I came in secret to this cave to write this 
testimony of his great love. I will seal my gospel into  
a pottery urn that I intend to bury in the sand of the 
desert, that it may only surface in the distant future 
when there may be a greater need for, and acceptance 
of, the truth.

When it will surface I cannot venture to say. The 
waves of sand move thousands of times more slowly 
than those of the sea. Where once there were dunes, 
in hundreds of years there will be valleys laying bare 
times past. I will dig my urn deep enough into the 
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A homok hullámai ezerszer lassabban haladnak, mint 
a tengeréi. Ahol rég homokhegyek magasodtak, évszá-
zadok múlva völgyek nyílnak, amelyek feltárják a múl-
tat. Az urnát elég mélyre ásom, hogy ne évtizedeken, 
inkább évszázadokon át maradjon rejtve.

Miért nem hiszem,  
hogy kortársaim között  

befogadóképes elmékre találok?
Messze mögöttünk már az az áldott időszak, amikor mi 
– többségünkben a Mester tanítványai – Jeruzsálemben 
és környékén éltünk, és úgy őriztük emlékezetét, hogy 
vele kapcsolatos legdrágább emlékeinket megosztottuk 
egymással. Egyesek persze olyan dolgokra is emlékez-
tek, amik nem történtek meg, de megtörténhettek vol-
na. Ezek a szépítő előadások nem zavartak meg minket, 
akik eltökéltük, hogy megőrizzük emlékének tisztaságát 
és tanításának hitelességét, amíg meg nem tudtuk, hogy 
egyikünk leírta mindazt, amit csak hallott vagy emléke-
zete szerint hallott, vagy amit szerető képzelete formált 
annak csodás tetteiről, aki oly nagyon hiányzott mind-
nyájunknak.

Be kell vallanom, hogy engem is könnyekre fakasztott 
egyik története egy beteg gyermek csodálatos meggyó-
gyításáról, jóllehet tudtam, hogy ilyesmi nem történt 
meg. Szívesen hallgattuk vagy olvastuk társunk szívsza-
kasztó meséit és épületes példabeszédeit, jóllehet tud-
tuk, hogy csak az ő nagy szívének és gazdag képzeletének 
termékei. Habár tudtuk, hogy sohasem történtek meg, 
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sand to keep it hidden for centuries, rather than de-
cades.

Why I Don’t Expect to  
Find Open Minds  

among My Contemporaries
We have come a long way from the more blissful times 
when we – most of the disciples of the Master – were liv-
ing in Jerusalem and its surroundings and were cherish-
ing his memory by sharing amongst ourselves our most 
precious recollections of him. There were, of course, 
those among us who remembered things that had never 
happened, but could have happened. And later on, these 
of our brothers came up with stories that could not have 
happened. These embellishments did not much bother 
those of us who sought to guard the purity of his memory 
and the authenticity of his teachings, until we learned 
that one of them had written down everything he had 
heard, or remembered hearing, or his own loving fan-
tasy had conjured up about the miraculous deeds of the 
One whom we all missed so much.

I must confess that one of his stories brought me to 
tears, even though its account of the miraculous healing 
of a child never happened. We did not mind listening to 
or reading our friend’s heartrending tales and enlight-
ening parables, which we all knew to be the products 
of his big heart and rich imagination. And even if we 
knew that they had never taken place, they illustrated 

BitóLászló-ANévtelen evangéliuma-2.kiadás.indd   27 2013.06.02.   15:07:29



28

csodálatosan példázták Jesua nagy beleérző képességét 
mindazok iránt, akik az ő szeretetét igényelték.

Jesua életének első írott története  
Rómába ér, és nyoma vész

Csak akkor kezdtünk aggódni, amikor ez a tollforgató 
társunk Pál meghívására Rómába távozott, és megtud-
tuk, hogy nem sokkal utóbb eltűnt az írástekercseivel 
együtt. Ennyi évvel később már senki sem tudja – vagy 
nem meri elmondani –, mi lett a tekercsekkel. Miután 
a rabságból kiszabadultam, keresni kezdtem őket, de 
arra a következtetésre kellett jutnom, hogy régen nyo-
muk veszett. Gyanakodtam, hogy Pál kaparintotta meg 
őket, mert amit ő igaznak szeretett volna hinni, arról 
barátunk bizonyára őszintén kijelentette, hogy merő 
képzelet csupán, nem bizonyítéka, hanem csak példá-
zata az igazságnak.

Magam sem tudhatom, hány írnok másolt ki részeket 
ezekből a tekercsekről, vagy toldotta meg őket a maga 
ékítményeivel, de ha figyelembe veszem a különböző 
tekercsek és töredékek – melyeket Rómában láttam – 
nagyon eltérő megjelenését és nyelvezetét, legalább egy 
tucat kézen kellett átmenniük. És ezeknek a szerzőknek 
vagy írnokoknak a többsége bizonyosan látta a Jeruzsá-
lemből érkezett tekercseket, amelyeknek a nyomát ku-
tattam.

Egyik-másik írnok, akivel sikerült beszélnem, ezt nem  
is tagadta; ezek a Mesterről való értesüléseik forrását 
Quidam néven emlegették, nem tudva, hogy ez nem 
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wonderfully Yeshua’s great empathy toward all those in 
need of his love.

The First Written Story of Yeshua’s Life Arrives in  
Rome, Where It Vanishes

We only began to worry when this scribe went to Rome 
at the invitation of Paul and we heard that soon after he 
arrived there with his scrolls he disappeared. So many 
years later, no one knows – or perhaps no one dares 
say – what became of his scrolls. I tried to find out after  
I had been freed from servitude, and I was compelled to 
conclude that they had vanished long before. I suspected 
that they might have been taken by Paul, because what 
he wanted to believe to be true, our friend in his hon-
esty clearly indicated to be fantasy: not to document  
a truth, but rather to illustrate it.

I cannot be certain how many scribes copied parts of 
these scrolls or based their own embellishments on it, 
but judging from the very different appearance and lan-
guage of the different scrolls and fragments I have seen 
in Rome, they must have come from well over a dozen 
hands. And most of these authors or copying scribes 
must have seen the scrolls that came from Jerusalem, 
the very scrolls I was searching for.

Some of the scribes with whom I managed to meet 
even admitted this, referring to the author of their only 
source of information about the Master as Quedam, not 
even knowing that it is not a name, but simply means 
“someone” in the language of the native Romans, which 
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név, csak azt jelenti, ’valaki’ a született rómaiak nyelvén, 
amelyhez a legtöbbjük nem értett. Ezek a másoló írno-
kok ráadásul a görögöt sem tudták tisztességesen, ha 
a hibáikból ítélek. A tekercseik azonban nagyon kelen-
dőek voltak, sok írnok kisebb vagyont keresett rajtuk, 
főleg azok, akik másoknál is csodálatosabb fordulatok-
kal cicomázták fel történetüket.

Egy szegény ördög valamelyik korai evangélium tö-
redékét mutatta nekem, amelyet egy heti keresményé-
ért szerzett. Nagy becsben tartotta a néhány sort, jól-
lehet Mithrasz imádója volt, s még az után is részt vett 
szertartásain, hogy vízzel megkeresztelkedett, ahogy 
bika vérében merítkezett meg ifjúkorában, amikor még 
legionárius volt. Ez a kincsként becsült szövegdarab 
egyébként görögül volt írva, amely nyelvet ő, az észak-
ról származó katona, egyáltalán nem ismert. Ez viszont 
éppenséggel nem zavarta, hiszen egyetlen nyelven sem 
tudott olvasni, amely fogyatékosságban egyébként osz-
tozott Péter és Pál legtöbb körülmetéletlen követőjével.

Miért kellett egyes írásokat megsemmisíteni?  
Néhány szó Pál védelmében

Ez az írás a messzi jövőnek szól, és nem a zűrzavart 
akarja növelni, amelyet a napjainkban közkézen forgó, 
egymásnak is ellentmondó és néha bosszantóan kép-
telen történetek keltenek, mint az a szóvirágos leírás, 
amely szerint minden fiatal nő, akinek szeme Jesua te-
kintetével találkozott, önkívületbe esett, és gyermeket 
fogant tőle.

BitóLászló-ANévtelen evangéliuma-2.kiadás.indd   30 2013.06.02.   15:07:29



31

most scribes apparently did not know. Moreover, most 
of the copying scribes were not even fluent in Greek, 
judging from the mistakes they made. But these scrolls 
were in great demand, and more than a few scribes im-
proved their fortunes by them, especially those who 
conjured up parts more miraculous than anyone had 
before.

A poor soul showed me a fragment of an early gospel 
he had obtained for a week’s wages. He cherished these 
few lines, although he worshiped Mithras and kept his 
rites even after he had been baptized with water, just 
as he had been baptized with the blood of a bull many 
years earlier, when in his youth he had become a le-
gionary. Moreover, this treasured piece was written in 
Greek, a language that he, a barbarian from up north, 
did not speak. But it did not matter to him anyway, since 
he could not read any language, a fatal shortcoming that 
he shared with most of the uncircumcised recruits of 
Peter and Paul.

Why Some Writings Had to Be Destroyed:  
A Word in Defense of Paul

This writing is for the distant future, not to add to the 
confusion of the many contradictory and sometimes 
preposterous stories of our days, such as the one de-
scribing in flowery language how every young woman 
whose eyes met with Yeshua’s fell into ecstasy and con-
ceived his child.

So you can see that Paul and his men had a good rea-
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Beláthatjátok ennél fogva, hogy Pál és az övéi jó ok-
kal kobozták el és semmisítették meg az ilyen írásokat. 
Én csak azt kárhoztatom, hogy az elfogadható írások ki-
választásában a Jesua és barátai, sőt egész népe elleni 
elfogultság vezette őt. Ennek legkárosabb példája Máté 
evangéliuma, amelyben a korábbi vámszedő a Mester 
kereszthalálához vezető események előadásában ezeket 
a szavakat adja a kiáltozó zsidók szájára: „Az ő vére le-
gyen rajtunk és fiainkon!”

Csak fájdalommal gondolhatok arra, hogy ezek a va-
lótlanságok mit idézhetnek a fejünkre a jövőben, milyen 
gyűlölködés tüzét lobbanthatják fel. De nincs hatalmam 
szembeszállni ezekkel az írnokokkal, mert ők Pál oltal-
mát élvezik, és Pál céljait szolgálják végtelenül káros ha-
misításaikkal.

Magdalai Mária gondoskodása  
meg a csodálatos kenyér- és halszaporítás

Férfiakról beszélek itt, mert Magdalai Mária, aki mind-
annyiunknál jobban ismerte Jesuát, főleg ifjabb éveiből, 
egy szót sem hagyott ránk. Például ő intette a sokasá-
got, amely a Mestert hallgatni jött, nem sokkal a Jordán 
menti János fővétele után, hogy hozzanak ennivalót ma-
gukkal, kenyeret és szárított halat, amelyek a nap hevét 
jól kiállják, mert számított rá, hogy a zsoltárok éneklése 
és a Mester beszédei napszállatig eltartanak majd.

Máté, aki nem tudott erről, úgy írta meg a történetet, 
mintha a sok száz egybegyűltet mind mi etettük volna 
meg a hét kenyérrel meg a néhány hallal, amit a magunk 
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son to confiscate and destroy such writings. My only 
objection is that his selection of what to accept was bi-
ased against Yeshua’s brethren, against his own people. 
The most devastating example of this is the Gospel of 
Matthew, the former tax collector, who, describing the 
events leading to the crucifixion of our Master, has the 
Jews jeering, “Let his blood be upon us and upon our 
children.”

It pains me to think what these untruths may bring 
upon us in the future. What kinds of hatreds may they 
fire? Yet I am powerless to contradict these scribes 
openly, for they enjoy the protection of Paul, whose 
cause they serve with such devastating falsehoods.

The Foresight of Mary of Magdala and the  
Miracle of Bread and Fish

I refer only to the men, because no words were be-
queathed to us by Mary Magdalene, who knew more 
than any of us about Yeshua – especially about his 
earlier years. It was Magdalene, for example, who, not 
long after the beheading of John of the Jordan, told the 
crowd who came to listen to the Master to bring food 
for themselves: bread and dried fish that stand the heat 
of the day, because she expected his sermon and the 
singing of psalms to last well into eventide.

Matthew, who did not know this, wrote down the 
story, alleging that we fed the whole crowd of many 
hundreds with the seven loaves of bread and the few 
little fishes we brought for ourselves. Subsequently, all 
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számára hoztunk. A későbbiekben minden írnok, aki az 
ő írása nyomán dolgozott, elismételte a kenyér és hal 
szaporításának csodáját, és az akkor este jóllakatottak 
száma minden újabb elmondással gyarapodott. Ezek az 
írók egymást igyekeztek felülmúlni abban, hogy Jesua 
tetteit minél csodálatosabbnak mutassák be; kedvében 
akartak járni Péternek és Pálnak, akik mindenkit arról 
kívántak meggyőzni, hogy Jesua maga volt a Messiás, aki 
mindnyájunkat ki fog szabadítani a gonosz hatalmából.

Mindezt azért írom nektek, hogy megértsétek: amit 
sok ember ír le ugyanazon elfogultságtól vezettetve, nem  
igazabb, mint egyvalakinek az írása, akit semmi más 
nem vezérel, mint az a szándék, hogy feltárja az igazsá-
got. Idő múltán még a legjobb szándékú mese is sokakra 
idézhet veszélyt, újabb és újabb viszályokat szítva em-
berek és emberek között.

Őszinte jó szándékomról  
és a jövőt illető félelmes látomásaimról

Ezért szeretném elbeszélni az igazság fényénél, hogyan 
szabadult ki Barabás Pilátus börtönéből, miért és ho-
gyan mentette ki őt Jesua a saját életét kockáztatva. El 
kell mondanom erről az igazat, mert a jövendő dolgok-
ról való töprengéseimben láttam, miféle szerencsétlen-
ségeket idézhet fel a történet úgy, ahogy le van írva és 
sok alkalommal lemásolva, vagyis reánk, a zsidókra há-
rítva minden felelősséget Mesterünk kereszthaláláért. 
Visszatérő látomásaimban felrémlik a sok-sok testvér-
gyilkosság, amely mind ezekből a történetekből fakad, 
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scribes who followed him wrote of this miracle of the 
fishes, and the size of the multitude fed that night grew 
with each retelling. These writers were competing with 
each other to present the good deeds of Yeshua as mi-
raculous events in order to please Peter and Paul, who 
wanted to convince everyone that Yeshua was none 
other than the Messiah who will free us from the bond-
age of all evil.

I tell you this only to make you understand: What is 
written down by several men of the same bias is hardly 
truer than what is committed to writing by one who has 
only one purpose: to reveal the truth. Even the best in-
tentioned fable can in time come to imperil multitudes 
by setting people against people, again and again.

About My Well-Meaning Intention and  
Fearful Visions of the Future

I would, therefore, like to shed true light on how Barab-
bas was liberated from Pilate’s prison, why and how he 
was freed by Yeshua at his own peril. I must tell you 
the truth, because in my meditations on things to come 
I have seen disasters born of the story as it had been 
written down and copied many times over, placing the 
blame for the crucifixion of our master collectively on 
us, Jews. I have seen in my haunting visions the many 
fratricides that the stories conceived to please Rome 
and the Roman-pagan multitudes that Peter and Paul 
gathered into their flock will bring.

The stories that now serve to appease many by ab-
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amelyeket a Péter és Pál által az akolba gyűjtött pogány 
rómaiak megnyerésére ötlöttek ki.

A történetek, amelyek Pilátust sokak megnyugtatásá-
ra feloldozzák az istengyilkosság vádja alól, testvérgyil-
kosságokhoz vezetnek, mégpedig egyre nagyobb és na-
gyobb számban, ahogy az igaz tanúk szájról szájra adott 
elbeszélései suttogássá lesznek, majd elenyésznek, míg 
a tekercsek változtathatatlan szavai támadhatatlan igaz-
sággá válnak.

Ám e félelmes képeken túl egy olyan kort is látok, 
amikor a kibékülésre vágyó emberek az igazságot akar-
ják hallani, amely Mesterünk szenvedéséért nem hibáz-
tatja sem a zsidókat és az ő főpapjaikat, sem Rómát és 
az ő helytartóját. Ez pedig nem más, mint Barabás sza-
badulásának igaz története.
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solving Pilate from the charge of deicide will lead to 
fratricides, multiplying and then multiplying again in 
number as the stories of the true witnesses passed from 
mouth to mouth fade beyond a whisper and the immu-
table words of the scrolls become unchallengeable.

But I also see beyond these fearful images to a time 
when people seeking reconciliation will want to hear 
the truth, which does not place the blame for the suffer-
ing of our Master on the Jews and their high priests, nor 
on Rome and her Hegemon: This is the true story of the 
release of Barabbas.
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II. rész

ESEMÉNYEK,  
AMELYEK MEGELŐZTÉK 

JERUZSÁLEMBE ÉRKEZÉSÜNKET

Az egyiptomi fogságból való szabadulás  
megünneplése a római megszállás alatt

Egyesek kétségbe vonják, hogy Izrael fiai valaha is rab-
szolgák lettek volna Egyiptomban. Én nem értek egyet 
velük, de tudok róla, hogy a történet, miszerint csodá-
latos szabadulásuk annak köszönhető, hogy az Úr félel-
met keltett a fáraó szívében, jó szolgálatot tett sok száz 
évvel később, a babiloni fogság idején a főpapoknak és 
levitáknak. Ők ugyanis attól tartottak, hogy a leggaz-
dagabb zsidók, akiknek az adományaiból éltek, felszí-
vódnak a tenger nép között, akik az Eufrátesz partjain  
nyüzsögtek a kereskedés, művészetek és gazdagság köz-
pontjában, és nem is lesznek hajlandók visszatérni Jeru-
zsálembe, hacsak a rettegés Isten bosszúálló angyalától, 
aki lám, még a hatalmas fáraó szívében is félelmet kel-
tett, rá nem veszi őket.

Nem csoda, hogy akik visszatértek a sokkal szegé-
nyebb Júdeába, nem ünnepelték szabadulásukat Babi-
lonból. Inkább őseiknek az Egyiptomból való csodálatos 
menekülését avatták ünneppé: ezt az eseményt akkorra 
már a csodás isteni beavatkozások köde burkolta be, 
amelyekre utóbb, a római megszállás alatt is jó volt visz-
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Part II

EVENTS PRECEDING  
OUR ARRIVAL IN JERUSALEM

The Celebration under Roman Occupation of  
the Escape from Egyptian Captivity

There are those who question whether the sons of Is-
rael ever slaved in Egypt. I do not take sides in this, but 
understand that the story of their miraculous release by 
striking fear in the heart of the Pharaoh was used hun-
dreds of years later in Babylon by the high priests and 
Levites, who feared that the wealthiest Jews, who main-
tained them by their tithes, would get absorbed into the 
many peoples of the center of all commerce, arts, and 
wealth on the shores of the Euphrates and would never 
return to Jerusalem unless frightened into it by the re-
venging angel of God who set fear even in the heart of 
the great Pharaoh.

Not surprisingly, those who returned to the much 
poorer Judea did not celebrate their escape from Baby-
lon. Instead they celebrated the miraculous liberation 
of their ancestors from Egypt, which by then had been 
shrouded in the mists of miraculous and divine inter-
ventions well worth recollection even many centuries 
later, under Roman occupation. Thousands made their 
Passover pilgrimage to Jerusalem every year from all 
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szaemlékezni. Évente ezrek zarándokoltak Jeruzsálem- 
be Júdea minden sarkából és sokkal távolibb vidékekről is.

Háborúság zsidók és zsidók,  
illetve zsidók és rómaiak között

A római uralom alatt a júdeai zsidók korántsem éltek 
rabságban, de belső megosztottságukat nem élhették  
ki oly szabadon, mint századokkal előbb Babilóniában. 
Voltak elégedettek is: a rómaiak utakat építettek ott, 
ahol régebben futóhomokba tévedhettek az utazók, víz - 
vezetékeket és víztározókat építettek a város bőséges 
ellátására, ahol hajdan a rituális mosakodáshoz is ke-
vés volt a víz; légióik biztosították a térség békéjét, hogy 
fellendüljön a kereskedelem, ha talán nem is a babiloni 
virágkoréhoz hasonló bőségben. És ha érdekel a  tör-
ténelem, tudhatjátok, hogy ezekkel az elégedettekkel 
szemben álltak a zelóták, akik életük árán is szerették 
volna elűzni a rómaiakat.

Nem tudhatom, milyen távoli jövőben olvassátok majd  
e meglelt igazságokat, sem hogy mi lesz akkor általáno-
san tudott dolog, s mit temet el addigra az idő homok-
ja. Ám felteszem, hogy tudtok a véres háborúról, amely 
jó egy nemzedékkel az után tört ki, hogy Mesterünket 
utoljára láttuk a tájakon, ahol tanítását hirdette, és oly 
sokak számára vigaszt hozott. Nem volt már jelen, hogy 
elejét vegye a háborúnak, amely iszonyú áron mért ve-
reséget ránk. Azt viszont aligha tudjátok, hogy már har-
mincvalahány évvel előbb is kitört volna egy felkelés, ha 
a Mester meg nem akadályozza sok szenvedése árán.
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parts of Judea – and even from lands much farther 
away.

The Warring of the Jews among Themselves and  
against the Romans

Under Roman governance, the Jews of Judea were far 
from living in bondage, yet they were less free in their 
divisiveness among themselves than they had been cen-
turies earlier in Babylon. There were those who were 
content; after all, the Romans built roads where travel-
ers once had had to fear quicksand; they built aqueducts 
and reservoirs to provide ample water for the city, where 
before there had barely been enough for ritual washing; 
and their legions secured peace for the region, allow-
ing commerce to flourish, if perhaps not quite equaling 
the prosperity of Babylon. And, as you may know if you 
have a bent for history, opposing these contented men 
were the Zealots, who would give their lives to drive out 
the Romans.

I cannot know how far in the future it will be when 
you, the finder of these truths, will read my words, nor 
what will be common knowledge, and what will have 
been covered by the sands of time. Yet I assume that 
you know of the bloody war that broke out more than 
a generation after our Master was last seen in the re-
gions where he once shared the teachings that brought 
solace to so many. He was not around to preempt the 
war that brought us defeat at a very high price. You may 
not know, however, about the uprising that would have 
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De nem szabad előreszaladnom. A színtiszta igazság 
előadását olyasmivel kezdeném, amiről bizonyára hal-
lottatok, hiszen szerepel a korunkból való evangéliu-
mokban, bár nem pontosan úgy, ahogyan történt: Jesua 
bar Abbát, ismertebb nevén Barabást, a zelóták vezérét 
abban az évben, amelyről mesélek, kevéssel húsvét előtt 
letartóztatták.

Jesua megtudja Júdástól,  
hogy Barabás börtönben van

Barabást azért nem állították a letartóztatása után rög-
tön Pilátus elé, mert akik az éjjeli utcán bujkáló, kol-
dusgúnyás férfit lefogták, közönséges tolvajnak hitték 
őt. Júdás Iszkariotész minél előbb tudatni akarta a hírt 
a Mesterrel, mert tudta, hogy Barabás a testi-lelki jó 
barátja volt közös názáreti gyermekségük óta. Szerette 
volna megnyugtatni Jesuát, hogy barátja biztonságban 
van, amíg Pilátus meg nem tudja, hogy a zelóták vezére 
került a keze közé.

Júdás egy másik aggasztó hírt is tudatni akart Jesuával, 
amely a legújabb és legelszántabb zelótacsoportok tag-
jaival való kapcsolatai révén jutott hozzá. Ez a néhány 
tucatnyi ádáz, vérszomjas zelóta hegyes tőrt, latin szó-
val sicát rejtett a köpenye alá, ezért szikáriusoknak ne-
vezték el őket, miután az éj leple alatt sok legionáriust 
döftek le orvul. Júdás neve, az Iszkariotész a szóhason-
lóság folytán sokakban azt a hitet keltette, hogy köze 
van a szikáriusokhoz. Ő ezt a félreértést nem igyekezett 
tisztázni, mert így egyes szikáriusokkal is elhitette, hogy 
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broken out thirty some years earlier had our Master not 
stopped it at the cost of much suffering to himself.

But I must not get ahead of myself. Let me start my 
account of the honest truth with something you must 
have heard, since it is mentioned, though not exactly 
as it happened, in the gospel-histories of our time: The 
leader of the Zealots, Jeshaua bar Abbas, otherwise 
known as Barabbas, was arrested just before Passover 
of the year I am recounting.

Yeshua Finds Out from Judas that  
Barabbas Is in Prison

After his arrest, Barabbas was not brought before Pi-
late because his captors believed the man, dressed like  
a beggar and skulking in the city by night, to be no more 
than a common thief.  Judas Iscariot wanted to bring 
this news swiftly to our Master, knowing that Barabbas 
had been his closest friend since childhood in Nazareth. 
He wanted to assure Yeshua that his friend was safe as 
long as Pilate did not learn about his role as leader of 
the Zealots.

Judas also needed to inform Yeshua of another dis-
turbing piece of news that he had learned from connec-
tions he maintained with members of the newest and 
bloodiest of Zealot groups. These several dozen reso-
lute and ferocious Zealots hid sharp daggers, sicas, un-
der their cloaks – hence some people began to call them 
Sicarii, after they had extinguished the lives of many  
a legionnaire in the dark of the night. Judas’s name, 
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közéjük tartozik. Tette ezt azért is, mert Jesua mindünk 
közül őrá bízta, hogy kiszimatoljon bármit, ami a szeretet 
virágzásához oly fontos békés létezést veszélyeztetheti.

Júdás felismeri,  
hogy a szikáriusok tervezett felkelése  

kudarcra van ítélve
A Mester gyakran emlegette úgy ezt az igen szeretett 
tanítványát, mint az ő szemét és fülét. Ilyen minőségé-
ben keveredett Júdás a szikáriusok közé, hogy kifülelje, 
mire készülnek vezérük, Barabás távollétében. Gyanúja, 
hogy nagy baj készülődik, igazolódott: a szikáriusok az 
összes zelótát elnyomóik ellen akarták vezetni. Tervük 
az volt, hogy elvegyülnek a pészahra érkező zarándo-
kok tömegébe, majd megölik az Antónia erődöt védő 
legionáriusokat, kiszabadítják Barabást, foglyul ejtik Pi-
látust, és tárgyalásokkal elérik, hogy a római csapatokat 
kivonják a Szent Városból.

Júdás rögtön tudta, hogy ez a terv csak pusztuláshoz 
vezethet, mert oly sok embert titkos és egybehangolt 
akcióra vezetni teljességgel távol állt a szikáriusok harc-
modorától, akik mindig egyenként működtek, és magá-
nos őrökre csaptak le.

Aggodalommal eltelve a kocsmába is elment, amelyet 
főleg a legionáriusok látogattak, és ahol egyeseket gyak-
ran látott vendégül egy-egy jó sörre, a legjobb szándék-
kal, és ezt tette most is. Így tudta meg, hogy Pilátus már 
tud a zendülés tervéről, és titokban megerősítette az őr-
ségét. Ezen túl Pilátus több száz kiválasztott emberének 
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Iscariot made many believe that he was related to the 
Sicarii. He never contested this misunderstanding. In-
stead he managed to make some Sicarii believe that he 
was one of them. He did this because he was the one 
among us whom Yeshua counted on to ferret out any-
thing that might endanger the peaceful existence in 
which love should flourish.

Judas Finds Out that the  
Uprising Planned by the  

Sicarii Is Doomed
The Master often referred to this much-loved disciple 
as his eyes and ears. The Iscariot went in this capac-
ity to mingle with Sicarii in order to find out what they 
intended to do in the absence of Barabbas, their leader. 
His suspicion that trouble was brewing proved true: the 
Sicarii were readying to lead the Zealots against their 
occupiers, mingling into the large crowds of pilgrims 
entering the city for the high holy day of Pessac. They 
aimed to kill all the legionaries guarding the Tower of 
Antonia, free Barabbas, capture Pilate, and then negoti-
ate the withdrawal of the Romans from the Holy City.

Judas knew at once that this plan would lead to di-
saster, as organizing so many men to act secretly and 
in concert was beyond the competence of Sicarii, who 
until then had always acted alone against lonely guards.

Filled with apprehension, Judas also went to the inn 
that was frequented by legionaries, some of whom he 
often treated to good ales, as he did then, and to good 
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megparancsolta, hogy öltözzenek zarándoknak, vegyül-
jenek el a tömegben, és azonnal rántsák elő kardjukat az 
utazóköpönyegük alól, amint a zelóták leleplezik magu-
kat. Azonnal döfjenek le minden zendülőt és minden 
zarándokot is – utasította őket –, akiben zelótát gyaní-
tanak vagy a zelóták támogatóját.

Júdás sietett hozzánk, hogy elmondja értesüléseit, 
mert tudta, hogy egyedül Jesua szabadíthatja ki barát-
ját, Barabást, és egyedül Barabás állíthatja le a kudarcra 
ítélt lázadást.

Jesua és Barabás Jeruzsálembe vezet minket,  
és Barabás kiszabadítását tervezi

Tudván, hogy a Mester mennyire szereti Barabást, és 
mily fontosnak tartja az életét, cseppet sem lepődtünk 
meg, amikor meghagyta: csak a legszükségesebbet vi-
gyük magunkkal, hogy könnyen és gyorsan Jeruzsálem-
be érjünk. Huszonvalahányan kerekedtünk fel, legmeg-
hittebb tanítványai (három nőt is beleértve, Magdalai 
Máriát és Lázár két nővérét, Máriát és Mártát), mielőtt 
Júdás még mindenről beszámolhatott volna, amit meg-
tudott, és tervet kovácsolhattak volna a vérontás meg-
akadályozására.

Péter mindig az elsőnek képzelte magát közöttünk, 
de nagy csalódására Jesua Júdást intette maga mellé,  
amikor párosával felsorakoztunk, hogy elinduljunk 
a pusztaság sziklái között kanyargó keskeny ösvényen. 
Je sua és Júdás szakadatlanul tárgyalt, többnyire suttog-
va, de időről időre egyikük fennhangon is mondott va-
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ends, as he had discovered that Pilate was aware of 
the planned uprising and was secretly reinforcing his 
guards. Furthermore, Pilate had ordered several hun-
dred well selected men to dress as pilgrims, mingle with 
the crowds, and pull their swords out from under their 
traveling robes when the Zealots revealed themselves. 
They had been instructed to kill all the rebels and all the 
pilgrims they suspected to be Zealots or sympathizers.

Judas hurried back to us to tell all he had learned, 
because he knew that only Yeshua could free his friend, 
Barabbas, and only Barabbas could stop the doomed 
uprising.

Yeshua and Judas Lead Us to Jerusalem and  
Make Plans to Free Barabbas

Knowing how much the Master valued life and loved 
his friend Barabbas, we weren’t surprised at all when 
he instructed us to pack only the bare essentials so we 
could travel light and fast to Jerusalem. We two dozen 
of his closest disciples (including three women: Maria of 
Magdala and Lazar’s sisters, Maria and Marta) started 
out before Judas could tell the Master all he had learned 
and they could figure out how to stop the bloodshed.

Peter always believed himself to be the first among 
us, but to his chagrin, Yeshua signaled Judas to step be-
side him as we lined up in pairs to travel the narrow 
paths winding among the rocks of the desert. Yeshua 
and Judas talked continuously, sometimes in a whis-
per, but eventually one of them always spoke up so that 
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lamit, hogy a mögöttük haladók meghallják, aztán to-
vábbadják, mígnem a sor végére is eljutott minden szó. 

Így tudtuk meg, miben állapodott meg Jesua és Júdás: 
Barabást bármi áron ki kell szabadítani. A  lobbané-
kony és végzetesen hebehurgya szikáriusokkal ellentét-
ben Barabás megfontolt ember volt, aki képes rá, hogy 
a lehetőségeket felmérje, és várjon, amíg a cselekvésre 
alkalmas pillanat elérkezik. Sok éve volt a vezérük, az 
egyetlen, akire a zelóták hallgattak, még azok is, akik 
közben a szikáriusok befolyása alá kerültek. Abban sem 
volt vita, hogy Barabást egyedül Jesua, a legjobb barátja 
veheti rá, hogy a véres akciót lefújja. A legnagyobb ag-
godalmunkra az is eldöntetett, hogy Jesua csak akkor 
beszélhet vele, ha Júdás valami csellel eléri, hogy Meste-
rünket letartóztassák, és az erőd börtönébe vessék.

Jesua felidézi tanítását  
a legigazabb szeretetről,  

miközben mi az ő sorsáért aggódunk
Ezt hallván mind feljajdultunk, elképzelve, miféle sors 
vár Mesterünkre, ezért Júdás rövid pihenőt javasolt egy 
sziklafal árnyékában, hogy megpróbáljon lecsillapítani 
bennünket. Ám nem jutott velünk semmire. A könnyen 
felfortyanó Péter (akit mindig elfogott az irigység, ha Jú-
dás közelebb került Jesuához nála) olyan ádáz indulattal 
támadt rá, amilyenre nem volt még példa közöttünk, 
akik mindig az egymás iránti szeretet tökéletesítésére 
törekedtünk. Belelovalva magát a haragba, árulónak ne-
vezte Júdást, és oly ocsmányságokat köpködött rá, hogy 
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those behind them could hear and pass what they had 
said along to the rest of us.

This is how we learned what Yeshua and Judas had 
agreed on: Barabbas must be freed at any cost. Unlike 
the rash and fatally impulsive Sicarii, he was a patient 
man, capable of assessing the odds and waiting until the 
moment to act arrived. As their leader of many years, 
he was the only one the Zealots would listen to, even 
those who had come under the influence of the Sicarii. 
They also agreed that only Yeshua, his closest friend, 
could convince Barabbas to call off the bloodshed. To 
our great anguish, they also agreed that Yeshua could 
talk to him only if Judas concocted a scheme to get him 
arrested and thrown into the dungeons of the tower.

Yeshua Recounts His Teachings about the  
Truest Love as  

We Anguish over His Fate
As we all cried out in torment, hearing this and imagin-
ing the fate that might await our Master, Judas called for 
a short rest in the shadow of a rock wall to try to calm 
us down. Judas’s efforts were to no avail. The short-tem-
pered Peter (who was always envious when Judas got 
closer to Yeshua than he) attacked Judas with a ferocity 
unheard of among us brothers, who had devoted our-
selves to perfecting our love for one another. Working 
up his gall, he called Judas a traitor, spewing profan-
ity, words I could not commit to writing. Finally Yeshua 
calmed him down by embracing him, until between 
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nem is lennék képes írásba tenni őket. Végül Jesua csilla-
pította le őt úgy, hogy átölelte, míg végül Péter zokogva 
elfordult Júdástól, és egyenest a Mesternek szegezte ag-
godalmait, amelyekben egyébként mind osztoztunk vele.

–  Júdás minden bizonnyal kimódolja, uram, hogy 
abba az iszonyú erődbe kerüljél – mondta, újabb sötét 
pillantást irányozva Júdás felé, majd így folytatta: – Akár 
megvesztegetheti az őröket, hogy a barátod cellájába 
vessenek, de vajon elmondta-e neked, miközben egész 
úton a füledbe sustorgott, hogyan képzeli el, hogy kisza-
badítja a barátodat, és közben téged is kiment onnan?

–  Arra aligha lenne módja, Péter, de ha én benn 
maradok is… – Ám mielőtt folytathatta volna, mind 
jajongásban törtünk ki. Jesua felemelte a kezét, mire 
elhallgattunk, ő pedig ekképp szólt hozzánk: – Mind el-
felejtettétek, amire az Olajfák hegyén tanítottalak ben-
neteket? Elfelejtettétek, mit tanítottam a legigazibb sze-
retetről?

János, a  legfiatalabb, térdre esett, és átkulcsolta 
a Mes ter lábát, mintha vissza akarná tartani őt. És mint 
jó tanítvány, kénytelen volt felmondani, amit Jesua ta-
nított nekünk és a többieknek, nem is egyszer: – Azt 
mondtad, uram, hogy senkiben sincs nagyobb szeretet 
annál, aki életét adja a barátaiért.

János jó tanítvány volt; tudta, mennyire fontos Mes-
terünknek, hogy ne csupán idézzük valamely híres mon - 
dását, hanem említsünk meg legalább egyet a magyará-
zatok közül, amelyeket ezekhez hozzá szokott fűzni. Já-
nos tehát ezt idézte: – Még ha egész életünkben példás 
szeretetet mutatunk is mindenki iránt, elveszthetünk 
mindent, ha irigység és gyűlölet támad bennünk azok 
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sobs Peter turned away from Judas and addressed his 
worries – which we all shared – directly to the Master:

“Judas could surely arrange for you, my Lord, to be 
taken into that fearful fortress,” he said, throwing one 
more dirty look at Judas. He then continued, “He could 
even bribe the guards to put you into your friend’s cell, 
but did he tell you, as he was whispering into your ear 
throughout most of our journey, how he would get your 
friend out of the dungeon and save you as well?”

“He could hardly do that, Peter, but if I stayed there” 
Yeshua couldn’t finish his words, for in our fear for our 
Master’s life we all cried out in anguish. Yeshua silenced 
us by raising his hand and spoke to us thusly: “Have you 
all forgotten what I taught you on the Mount of Olives? 
Have you forgotten what I taught you about the truest 
love?”

John, the youngest, fell to his knees and clung to the 
Master’s legs, as if longing to hold him back. As a good 
disciple, he had to recite exactly what Yeshua had told 
us and others, more than once: “You said, my Lord, you 
said that greater love hath no man than this, that a man 
lay down his life for his friends.”

John was a good disciple; he knew how much it meant 
to our Master if we not only quoted one of his famous 
sayings, but also cited at least one of the expositions that 
usually followed, like the one he then recounted: “Even 
if we exemplify perfect love toward everyone through-
out our lives, we can lose all if we turn with envy and 
hate toward those whose time has not yet arrived; if we 
force the angel of death to pull us out of life by the hair. 
You also told us that we can experience the most perfect 
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iránt, akiknek még nem jött el az idejük; ha a halál an-
gyalát arra akarjuk kényszeríteni, hogy a hajunknál fog-
va rántson ki minket az életből. Azt is mondottad, hogy 
csak akkor léphetünk ki az életből az öröm teljességé-
vel, ha legnagyobb kincsünket, a földön való helyünket 
szeretettel adjuk át a nemzedékeknek, akik a nap alatt 
követnek minket.

Péter szembeszegül Jesua tervével

–  Akkor megkérdeztük tőled, hogy mikor kell így 
tennünk – vetette ellene Péter –, és azt felelted: ha majd 
eljön az ideje. De neked még sok a tennivalód, Mester, 
hogy a próféták szavai, akik a Messiás tetteit megjöven-
dölték, teljesedésbe menjenek.

–  Az én időm eljött, Péter – felelte Jesua türelmetle-
nül, ahogy egy ideje egyre gyakrabban torkolta le Pétert 
vagy támogatóit, ha arról próbálták meggyőzni, hogy 
ő a Felkent, aki meg fog szabadítani minket a négy lo-
vastól és az Apokalipszis szörnyeitől.

Hiába emlékeztette őket a Mester, hogy a Tórában 
említés sincs a Messiásról, és a legjobb próféták szerint 
is csak akkor jön el a Felkent, amikor az emberek már 
mindenütt megtanulták szeretni egymást.
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joy as we step out of life if we leave our greatest treasure 
– our place on earth – lovingly to the generations that 
follow us under the sun.”

Peter Argues against Yeshua’s Plan

“We asked you then when we should do so,” interjected 
Peter, “and you answered: when its time has come. But 
you still have much to do, Master, to ensure that the 
words of the prophets foretelling the deeds of the Mes-
siah are fulfilled.”

“My time has come, Peter!” answered Yeshua, impa-
tiently, as he had snapped ever more often as Peter and 
his supporters tried to convince him that he was the 
anointed one who will save us from the four horsemen 
and the beasts of the apocalypse.

In vain had the Master reminded them that the Torah 
does not make any mention of a Messiah, and even ac-
cording to the better prophecies, we can only expect the 
coming of an Anointed One when people everywhere 
have learned to love one another.
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Jesua megmagyarázza,  
miért kész meghalni barátjáért,  

és emlékezetünkbe idézi  
gyermekkora szenvedéseit

Szomorúságom ellenére nem lepődtem meg, amikor 
a Mester ekképpen szólt hozzánk: – Ha életemet kell 
adnom azért, hogy kiszabadítsam Barabást, örömmel 
halok meg, Péter. Ő mellettem állt, amikor mindenki 
más elfordult tőlem, a mamzertől, ami százszor rosz-
szabb, mint a fattyú, aki a házasságon kívül születik. 
A mamzert a Tóra és a szokásaink szerint mindenkinek 
kerülnie kell. Barátom, Barabás sohasem csúfolt ki, so-
hasem fordult el tőlem, egy vélt házasságtörés rothadt 
gyümölcsétől.

Nem először beszélt nekünk Jesua ilyen keserűen 
gyermekkora szenvedéseiről. Amikor kitudódott, hogy 
nem József nemzette őt, anyja pedig sohasem nevezte 
meg a férfit, aki teherbe ejtette, a názáretiek csak arra 
gondolhattak, hogy a gyönyörű fiatal szűz elbódított 
egy házas férfit, aki ráunt jóval öregebb feleségére. Má-
riát, Jesua anyját mint házasságtörő asszonyt halálra is 
kövezhették volna a makacs hallgatása miatt.

Názáret népe azonban eltekintett a megbüntetésétől, 
mert mire kiderült, hogy József nem Jesua apja, Mária 
már számos gyermeket szült neki, akik nem szolgáltak 
rá arra a büntetésre, hogy anyjuk testét tönkrezúzva lás-
sák. De Jesuát ők is mamzernak tekintették, akit a ha-
gyomány és a Tóra betűje szerint mindenkinek kerülnie 
kell.
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Yeshua Explains  
Why He Is Ready to Die for His Friend, and  

Reminds Us of the  
Sufferings of His Childhood

In spite of my sorrow, I was not surprised when I heard 
the Master address us thusly. “If I must give my life to 
free Barabbas, I shall die happily, Peter. He has stood by 
my side, when everyone else turned away from me, the 
mamzer – worse, one hundred times worse than a bas-
tard born before wedlock. A mamzer, who, according to 
the Torah and our customs, everyone had to shun. My 
friend Barabbas never scorned me, even when everyone 
else had turned away from me, the rotten fruit of an as-
sumed adultery.”

It was not the first time that Yeshua had talked to us 
with such bitterness of the sufferings of his childhood. 
When it became known that he had not been begotten 
by Joseph, and his mother never uttered the name of 
the man who sired him, the people of Nazareth could 
only assume that the young virgin of great beauty had 
charmed a married man who had grown tired of his wife 
of too many years. Mary, the mother of Yeshua, should 
have been stoned to death as an adulteress for her reso-
lute silence.

However, the people of Nazareth forwent this pun-
ishment, given that by the time it came to light that Jo-
seph was not the father of Yeshua Mary had born him 
several children who did not deserve the punishment of 
seeing their mother’s body corrupted. But they consid-
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Ezt csak azért idézem fel, mert Jesua gyakran mondta 
nekünk, hogy ő kitaszított, aki az apját keresi, vágyódik 
a szeretetére és arra, hogy szerethesse őt; ez a mélysé-
ges szeretet halmozódott fel benne, és ebből részesed-
tünk mindannyian.

Vigaszt és iránymutatást kapunk,  
miközben Barabás kiszabadításának  

más módjait mérlegeljük
–  Értjük, uram, és ismerjük nagy szeretetedet Bara-

bás iránt, mégis, nem találhatna ki Júdás valamit, ami 
megkímélhetne attól, hogy életedet kelljen adnod bará-
tod szabadságáért? – kérdezte keserűen Simon, a hajda-
ni zelóta. – Nekünk is szükségünk van rád.

–  A szavaim veletek maradnak, Simon. Most azon 
töprengjünk, hogyan mentsük ki Barabást Pilátus töm-
löcéből. Nem tudjuk, hogy ott mi történt azóta, hogy 
Júdás meghozta a kilátástalan és veszélyes terv hírét. 
Ha meg akarjuk akadályozni a felkelés kitörését, amely 
zelóták és legionáriusok százainak biztos halálát okozza, 
pedig az utóbbiak is derék emberek, akkor Barabásnak 
meg kell tudnia, hogy Pilátus mit tervez ellenük. Ezt pe-
dig olyasvalakitől kell meghallania, akinek minden sza-
vát elhiszi. És ez ki más lehetne, mint én? Pedig tudom, 
hogy barátunk boldogan magára vállalná a feladatot. 
Nem így van, Júdás?

Júdás a könnyeivel küszködve csak bólintani tudott.
–  És mi történik, ha mégsem sikerül kimenteni Ba-

rabást, és hiába áldozod fel magadat? – szegezte Péter 
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ered Yeshua a mamzer who, according to traditions and 
the words of the Torah, must be shunned by all.

I recount this because Yeshua told us many times 
that he was an outcast in search of his father, longing 
for his love and wanting to love him; and this deep love 
accumulated in him, and it is of this love we have all 
partaken.

We Receive Consolation and Guidance while  
Discussing Other Ways to  

Free Barabbas
“We understand, Lord, and we know your great love 
for Barabbas. Still, couldn’t Judas contrive something to 
spare you the sorrow of giving your life in order to save 
your friend?” Simon, the former Zealot, asked bitterly. 
“We also need you.”

“My words will remain with you, Simon. Let us think 
now on how we can get Barabbas out of Pilate’s dun-
geon. We don’t know what’s happened there since Judas 
brought us news of this futile and dangerous plot. In or-
der to prevent the outbreak of such an uprising, which 
would lead to the certain death of hundreds of Zeal-
ots and legionaries who are also good people, Barab-
bas needs to hear all of what Judas learned of Pilate’s 
plans. But he must hear this from someone in whose 
every word he believes. Who else could that be but I? 
Although I know that our friend from Iscariot would 
love to go in my stead. Is that not right, Judas?”

Judas, struggling with tears, could only nod.
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a kérdést Jesuának, de rögtön maga is rátalált egy meg-
oldásra, amelyet kiválónak hitt. – Talán Júdás rá tudná 
venni Barabást, hogy levélben parancsolja meg az em-
bereinek…

–  Aranyat varrunk a köpenyedbe, amellyel kifizethe-
ted az őröket, meg egy íróvesszőt Barabásnak, hogy pa-
rancsolja vissza a zelótákat. – Júdás úgy beszélt, mint-
ha hangosan gondolkodna. – És aztán, ha meg tudod 
győzni Pilátust arról, hogy nem akarsz senkinek a ki-
rálya lenni, kicsempészheted a levelet, mert a szoká-
sos megkorbácsoltatás után szabadon fognak engedni. 
A bejutásodhoz viszont éppen az kell, hogy elhitessük 
a helytartóval, te a zsidók királya akarsz lenni. Az em-
berei, akik bizonyosan e pillanatban is figyelnek minket 
messziről, egy percre sem fognak szem elől téveszteni, 
mihelyt belépünk a városba.

Jesua Júdás bölcsességére bíz bennünket

–  Mitévők legyünk, Mester? – kérdezte János, a leg-
fiatalabb közöttünk. – Mi, akik mindig téged követtünk, 
mihez kezdünk, ha már nem leszel közöttünk? Mondd 
meg, mit tegyünk, és mi engedelmeskedünk neked. – 
Letérdelve és Jesua jobbját a homlokához emelve mind-
nyájunk nevében tette ezt a fogadalmat, Jesua pedig fel-
emelve a hangját így szólt mindnyájunkhoz:

–  Mindig úgy tegyetek, ahogy Júdás tanácsolja. Min-
denben az ő példáját kövessétek. Neki megvannak a for-
rásai, és mindig tudni fogja, mi történik az erődben. Ne 
nyúljatok fegyverek után, hogy hősként kiálljatok ér-
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“And what if you don’t manage to rescue Barabbas? 
What if you sacrifice yourself in vain, Master?” Peter be-
sieged Yeshua with his questions. But then, he believed 
that he had found a way out: “Perhaps Judas could get 
Barabbas to write a message to his men…”

“We can sew gold into your cloak to pay off the guards 
and a stylus for Barabbas to write a command to stop 
his Zealots.” Judas sounded as though he was thinking 
aloud. “And then, if you can convince Pilate that you 
don’t want to be king of anyone, you can smuggle it out, 
he will let you free after a mandatory flogging. And get-
ting you in is assured” – Judas’s voice broke – “if we can 
convince the Prefect that you want to be the king of the 
Jews. His people, who are most certainly watching us 
from afar even now, won’t let you out of their sight for  
a moment once we enter the city.”

Yeshua Entrusts Us to the Wisdom of Judas

“What shall we do, Master?” asked John – the youngest 
one among us – “How will we, who have always followed 
you, know what to do when you are no longer among 
us? Tell us what to do and we shall do as you say.” Kneel-
ing and raising Yeshua’s right hand to his forehead, John 
made this pledge in all our names, and Yeshua raised 
His voice to speak to us:

“Always do as Judas advises. Follow his example in eve-
rything. He has his sources and will always know what 
is happening in the fortress. Do not reach for weapons 
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tem. Az én küldetésem itt véget ér. A tiétek csak most 
kezdődik.

Ha a Mester akár csak néhány órára is távol volt tő-
lünk, mindig Péter vette át a vezető szerepét. Jesua nem-
igen törődött ezzel, és mi sem bántuk. Ilyen alkalmak-
kor nem volt mitől félnünk, döntéseket se kellett hozni, 
és nem volt szükségünk senkire, hogy vigyázzon ránk. 
János azért tette fel kérdéseit a Mesternek, mert jól tud-
ta, ahogy mi is mindannyian, hogy a jelenlegi kényes 
helyzetben többre van szükségünk, mint olyasvalakire, 
aki szereti a vezetőt játszani. Olyan ember kell most, 
aki mindig tudja vagy kitalálja, mi történik, és hogyan 
kerülhetjük el a ránk leselkedő veszedelmet. Júdás volt 
közöttünk az egyetlen ilyen ember, habár sosem adta je-
lét, hogy több akarna lenni, mint egy közülünk. Ha va-
lamiben mégis kitűnt, hát az alázatban és a készségben, 
hogy szolgáljon, nem számítva jutalomra. Szégyenkezve 
vallom meg, hogy mi, a többiek élveztük, hogy Jesua kö-
zelében lehetünk, és mi tagadás, mindent elfogadtunk, 
amit értünk tett, de még csak eszünkbe sem jutott, hogy 
mi is tehetnénk érte valamit.

Péter megharagszik Júdás kiemelése miatt

Bizonykodtunk Jesuának, hogy úgy teszünk, ahogy meg-
hagyta nekünk – mind, kivéve Pétert és néhány társát, 
akiket nemrég toborzott a tanítványi kör számára. Ők 
félrevonultak, és összedugták a fejüket, láthatólag tilta-
kozásra készülve, de ennek láttán Jesua így szólt hozzá-
juk: – Elfordulhatsz tőlem, Péter, megtagadhatsz engem 
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to rise like heroes beside me. My mission ends here. 
Yours is only beginning.”

Peter always assumed the place of leader if the Mas-
ter was not with us for more than a few hours. Yeshua 
did not seem to mind, nor did we. On those occasions 
we had nothing to fear, no decisions had to be made, 
and we did not need anyone to look out for us. John 
asked his questions because he knew full well – as did  
we all – that in the precarious situation in which we 
found ourselves, we needed more than someone who 
likes to play leader. We needed someone who would al-
ways know or could find out what was happening and 
how we could avoid impending peril. Judas Iscariot 
was the only such man among us, even if he had never 
shown any inclination to be anything other than one of 
us. If he had distinguished himself in something, it was 
his humbleness and his readiness to serve without ex-
pectation of reward. I am ashamed to say that the rest of 
us were fulfilled by being close to Yeshua, and as I seek 
to be honest, I must admit that we accepted all he did 
for us, but it never so much as occurred to us that we 
might need to do something for him.

Peter Is Angered by the Elevation of Judas

We assured Yeshua that we would do as he instructed us 
– all of us, that is, except Peter and a few of those whom 
he had recruited not long before. They pulled away from 
us and put their heads together, obviously planning to 
protest, but seeing this, Yeshua said to them: “You can 
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kakasszótól napszállatig, de én sosem tagadom meg tő-
led a szeretetemet. Ismerem nagy szívedet, amelyről azt 
hiszed, hogy nagyobb szeretetre képes, mint a többiek 
szíve, s ha így hiszed, lehet, hogy így is van, de most 
legfőként egy éles és fortélyos elmére van szükségünk, 
hogy túljárjon azok eszén, akik ellen elindultunk.

Jesua még néhány szót mondott Péternek, hogy csa-
lódottsága fájdalmát enyhítse, de Péter továbbra is duz-
zogott, s csak akkor tért vissza közénk, amikor Júdás 
közölte, hogy még előttünk be kell érnie Jeruzsálembe, 
előkészíteni a fogadtatásunkat, és elsietett.

Nem sokkal ezután újra párokba rendeződtünk, és 
elindultunk. Jesua most Pétert intette maga mellé, és 
beszélt hozzá, míg a város közelébe nem értünk. Ami-
kor Jeruzsálem feltűnt a láthatáron, zsoltáréneklésbe 
fogtunk, ahogy szokás a zarándokok között. Reméltük, 
hogy mindez megbékélteti a heves indulatú Pétert, de 
a későbbi események megmutatták, hogy sosem lett 
úrrá a Júdás iránti ellenséges érzületén.
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turn away from me, Peter, you can deny me from before 
the cock crows until the sun sets, but I will never deny 
my love for you. I know your big heart, which you be-
lieve capable of greater love than the others, and if you 
feel it so, it may be so, but now you will all need some-
one with a sharp and cunning mind to outwit those we 
are up against.”

Yeshua said a few more words to ease the pang of Pe-
ter’s disappointment, but he was undeniably still sulk-
ing, as he returned to us only after Judas had told us that 
he must arrive in Jerusalem before us to arrange our 
welcoming, and hurried away.

Soon thereafter, we lined up to get going again. Ye-
shua asked Peter to walk beside him, and He talked with 
him most of the way to Jerusalem. As the city appeared 
on the horizon, we started to sing psalms as pilgrims 
always do. We hoped that this would calm the quick-
tempered Peter, but as we later learned he never over-
came the animosity he harbored for Judas.
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III. rész

JÚDÁS HŰSÉGE  
ÉS A HAZUG TÖRTÉNET  

AZ Ő HALÁLÁRÓL

Ha eszembe jut, hogyan énekeltünk útban Jeruzsálem 
felé, bánatunk és aggodalmunk enyhítésére, még min-
dig visszacseng kedves zsoltáraink néhány sora:

„Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmél-
kedése tudomány.” Egy másik zsoltárt is imádkozom, 
hogy alázattal járjak el dolgomban: „Vezess engem a te 
igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én sza-
badító Istenem, minden nap várlak téged.” Erről pedig 
még egy további vers jut eszembe: „Ne nézz rám, hadd 
enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé.” 
És ahogy magam előtt látom a város kapui felé köze-
ledő menetünket, rádöbbenek, hogy azokban a messzi 
jövendő napokban ti sem fogtok többet tudni rólunk, 
mint mi tudunk azokról az időkről, amikor ezek a zsol-
tárok megszülettek, amelyek értelmezése egyes tanító-
inknak egész életét betölti.

Jóllehet magam sem szeretem megszakítani egy 
történet folyását, amelynek előadásába belefogtam, itt 
kell világosan leszögeznem, hogy mindama gyalázat el-
lenére, amelyet a ti korotokra bizonyára az ő nevéhez 
tapasztottak, ő hű volt utolsó leheletéig – amikor vérta-
núhalálát halta az ügyért, amelyet szolgált – Mesteréhez 
és annak tanításához. Mielőtt elfogadnátok az igazságot 
Jesua önfeláldozásáról, fel kell tárnom előttetek Júdás 
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Part III

THE LOYALTY OF JUDAS AND THE  
UNTRUE STORY OF  

HIS DEMISE

Remembering how we sang to ease our sorrow and anx-
iety while making our way toward Jerusalem, my mind 
keeps echoing a line of one of our a favored psalms: “My 
mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my 
heart shall be of understanding.” I pray another psalm 
for humbleness in my task: “Lead me in thy truth, and 
teach me: for thou art the God of my salvation; on thee 
do I wait all the day.” That reminds me of yet another 
verse: “O spare me, that I may recover strength, before  
I go hence, and be no more.” And as I see us making our 
way toward the gates of Jerusalem, I realize that in some 
far-away future days you will know us no better than we 
know the past that gave birth to those psalms, which 
some of our rabbis spend their lives interpreting.

Much as I dislike interrupting the flow of the story 
that I have to tell you, I must make clear that in spite of 
whatever odium you in your time have learned about 
Judas, he was faithful to the Master and his teachings 
until his very last breath, when he was martyred for the 
cause he had served. Before you can accept the truths 
about Yeshua’s self-sacrifice, I must reveal to you the 
true self of Judas, freeing him from the false image I as-
sume you have inherited from those Gospels that were 
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igaz valóját, megszabadítván őt a hamis képtől, amit fel-
tehetőleg azokból az evangéliumokból ismertek, ame-
lyeket Pál szája íze szerint írtak, és ezért fennmaradhat-
tak az utókorra.

Nem könnyű megosztanom veletek mindazt, amit el- 
titkoltak előletek, és aminek igazságát tanúsítani aka-
rom. Ezeket az igazságokat sikeresen titkolták el még 
azok elől is, akik velünk együtt éltek akkor vagy kevéssel 
az után, hogy mindez megtörtént. Essünk hát túl a leg-
rosszabbon, amit el kell mondanom nektek, ugorjunk hát 
in medias res, ahogy római barátaink mondanák, egye-
nest a dolgok közepébe: az a szóbeszéd ugyanis, hogy 
Júdás elárulta Jesuát Kaifásnak – amit ti feltehetőleg 
tényként tanultatok meg –, igazában Péter elejtett sza-
vaiból indult ki. Mikor nagy fájdalmunkra értesültünk 
Júdás haláláról, Péter megjegyezte, hogy az Iszkariotészt 
bizonyosan a lelkifurdalás vitte rá az öngyilkosságra. 
Mi sem eshet messzebb az igazságtól, mint ez: teste egy 
faágra akasztva függött mindenki szeme láttára, szívé-
ben egy szikárius tőre, amelyre tábla volt akasztva, rajta 
egyetlen szó vérrel írva: áruló. Nem lehet kétség, hogy 
a szikáriusok megtudták, miképp állapodott meg Júdás 
Pilátussal, hogy szabadon bocsássa Barabást, aki aztán 
leállította a tervezett zendülést. Mire eltemettük sze-
gény Júdást, már széltében elterjedt az öngyilkosságáról 
szóló mendemonda, úgyhogy mi, a barátai senkit sem 
tudtunk meggyőzni az igazságról.
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written to please Paul and were allowed to survive into 
posterity.

It is not easy for me to share with you all that I must 
to make credible what has been hidden from you. These 
truths were also successfully hidden from most of us 
who lived in the time it happened or immediately after. 
So let me get over the worst of what I must say; let me 
take you in medias res, as our Roman friends would say, 
right into the heart of the matter: I must tell you that 
the rumors that Judas betrayed Yeshua to Caiaphas – 
as I assume you learned to be a fact – were started by 
something Peter had said. When, to our greatest sor-
row, we received word of Judas’s death, Peter remarked 
that surely the Iscariot’s bad conscience had driven him 
to kill himself. Nothing could be further from the truth: 
His body was found hanged from a tree for all to see, 
but with a Sicarus dagger in his heart and a tablet hang-
ing from it with one single word written on it in blood: 
traitor. There can be no doubt that the Sicarri learned 
that Judas had conferred with Pilate and arranged to 
free Barabbas, who had stopped their plot. By the time 
we buried Judas, word of his suicide had spread so far 
and wide that we, his true friends, could not convince 
anyone of what really had happened.
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Péter letagadja, hogy ismeri Jesuát

Miért terjesztettek Péter barátai hazugságokat Júdás-
ról? Nem pusztán ellenséges indulatból, ezt bizton ál-
líthatom nektek. De nem tudom elképzelni, ki másnak 
állhatott volna érdekében, hogy Judást Jesua árulójának 
tüntesse fel, mint azoknak, akik el akarták terelni a fi-
gyelmet a szomorú tényről, hogy Péter nem egyszer, de 
háromszor is megtagadta a Mestert. Mivel ez sok ember 
előtt történt a Szanhedrinben, bajos lett volna eltagadni. 
A legtöbb evangélium megemlíti, de jóval súlytalanabb 
formában, mint ahogy a valóságban történt. Abban 
a változatban, amely Pál jóváhagyásával fennmaradt, 
egy szolgáló és két jelentéktelen személy állította, hogy 
Péter ismeri a Názáretit, és ő csak előttük tagadta meg 
mesterét.

Íme hogyan történt ez valójában: amikor Kaifás fő-
pap felhívta Pétert, hogy tanúskodjék a Názáreti mellett 
vádlóival szemben, Péter megrémült, és azt is letagad-
ta, hogy ismeri őt. Pétert háromszor kérdezték, mert 
a szokás szerint a törvényszék mindhárom tagja feltette 
a kérdést, és ő mindháromszor megtagadta a Mestert. 
Jeruzsálemben mindenkihez eljutott Péter tagadásának 
híre, de akik nem voltak jelen a főtanácsban, mind más-
képp hallották. Lassanként mindenki kezdte azt hinni, 
amit Péter barátai – fiatal férfiak, akiket Péter vezetett 
be a tanítványok nyájába – el akartak hitetni velük, és 
a történetnek ez a változata került be Márk evangéliu-
mába a kíváncsi szolgálóval együtt. Péter barátai azon-
ban tartottak tőle, hogy e nem túl ügyesen összetákolt, 
bár általánosan elfogadott história ellenére napfényre 
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Peter Denies Knowing Yeshua

Why did Peter’s friends spread falsehoods about Ju-
das? Not out of sheer animosity, that I can assure you. 
Yet I cannot imagine why anyone would have wanted 
to present Judas as the betrayer of Yeshua other than 
those who wanted to draw attention away from the sad 
fact that Peter not once, but three times, betrayed the 
Master. Since it happened in front of many people in 
the Sanhedrin, it could not be denied. It is mentioned 
in most of the Gospels, but not in the weighty manner 
in which it actually happened. According to the version 
of the story that, gaining Paul’s approval, was preserved,  
a damsel and two other people of no consequence asked 
Peter if he knew the Nazarene, and it was only to them 
that he denied his Master.

This is how it happened. When the high priest Caia-
phas called on Peter to testify on behalf of the Nazarene 
against his accusers, Peter was so scared that he denied 
even knowing him. Peter was asked thrice, once by each 
member of the tribunal, as custom had it, and Peter de-
nied him thrice. Everyone in Jerusalem heard of Peter’s 
denial, but everybody who was not there when it hap-
pened heard it differently. Soon most people started to 
believe what Peter’s friends – the handful of younger 
men he brought into the fold of disciples – wanted them 
to believe, and this is the version of the story that went 
into the Gospel of Marcus about that curious damsel. 
But Peter’s friends were afraid that in spite of this not 
very well crafted but generally accepted false version of 
Peter’s denial, the truth might come to light. This is why 
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jöhet az igazság. Ezért kellett nekik valaki, akiből gaz-
embert faraghatnak, olyan aljas árulót, akit a nép aztán, 
mert erre van igénye, szidhat és mindenért okolhat.

Egyik hazugság vonja maga után a másikat

Ez a koholt beszámoló Júdás árulásáról volt a mérge-
zett mag: ebből szökött szárba a Jesua szenvedéséről 
szóló hamis tanítás, amely máris szembeállította egy-
mással az idősebb testvért a fiatalabbal, s bizonyára még 
szörnyűbb ellentétekhez vezet a jövőben. Mindezt meg 
kellett tudnotok tőlem, mert fel kell tennem, hogy a Jú-
dásról szóló hazug történetek, akár Péternek iránta való 
ellenséges érzületéből eredeztek, akár nem, eljutottak 
hozzátok az evangéliumok révén, amelyek hitelt adtak 
nekik. Amiként tudjuk, hogy az esthomály egyre söté-
tebb lesz, amint leszáll a nap, akként a dicsőség leghal-
ványabb sugarai is egyre fényesebben és fényesebben 
ragyognak, ha a nappali világosság visszatér. Rettegve 
gondolok rá, hogy az idő múltával Júdásból minden go-
nosz megtestesítője lesz, s nem lesz könnyű hitelt ad-
notok annak, amit már elmondtam róla, és amit még 
elmondandó vagyok.

Arra is gondolhattok, hogy valami személyes ellenér-
zés vezet annak feltételezéséhez, hogy Péter hívei indí-
tották el e gonosz híreszteléseket. Biztosíthatlak benne-
teket, hogy nem erről van szó. Cseppet sem bánnám, ha 
Péter és Pál megalapította volna a maga külön tanítását, 
és Jesua nevét kihagyják belőle, ám ők kifizetődőbbnek 
találták, hogy a mennyei dicsőségre sandító egyházukat 
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they needed to find someone whom they could build 
up as a villain of such treachery that he would fulfill the 
people’s need for someone to scorn.

One Mendacity Leads to Another

This fabricated account of Judas’s deceit was the poi-
sonous seed that grew into that false account of Ye-
shua’s mortification, which has already set the younger 
brother against the older brother and will undoubtedly 
lead to even more heinous discord in the future. I had 
to tell you all this because, whether or not the false sto-
ries about Judas stemmed from Peter’s animosity to-
ward him, I must assume that they reached you through 
the Gospels, which gave them credence. As we know, 
murky gloom is seen darker and darker as night falls, 
just as even the faintest rays of glory shine brighter and 
brighter as the light of day returns. I dread to think that 
Judas will become, with the passage of time, the em-
bodiment of evil so that you may find it hard to give 
credence to what I have already told you about him and 
what I must still tell you.

You may think it is some personal animosity on my 
part that leads me to assume that vicious rumors were 
started by Peter’s people. I can assure you that this is 
not the case. I would not even mind if Peter and Paul 
had established their own teachings, not mentioning 
Yeshua, but, as it is, they found it more expedient to 
base their church of heavenly glory on our humble 
Master, who is no longer with us, and can thus be made 
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az alázatos Mesterre alapozzák, aki nincs már velünk, és 
így emberfeletti méretűvé, Messiássá lehetett növelniük 
őt. Vagy akár istennek, ahogy a rómaiak isteneknek te-
szik uralkodóikat, akiket félelemből imádnak.

Igazából Péter és Pál annyira más, hogy nehéz is egy 
napon említeni őket. Péter az együgyű halász, aki ma is 
ki-kiveti hálóját, és nem érdekli, kit fog meg vele, zsidót 
vagy nem zsidót, odaadó Mithrasz-hívőt vagy pogányt, 
rómait vagy barbárt. Ellentétben vele Pál volt a legmű-
veltebb a Rómában élő tanítványok között, és a legke-
ményebb akaratú. Minden vitában övé volt az utolsó 
szó, mindig sikerült mindenkit meggyőznie a Tiberis 
mindkét partján, hogy mindenkinél többet tud Jesuáról, 
holott sosem látta őt azon az egy jelenésen kívül, ame-
lyet már említettem nektek. Akkor pattant ki a fejéből 
a Mesternek egy képe, ahogy a görögök hite szerint 
Athéné pattant elő Zeusz fejéből teljes fegyverzetben, 
karján pajzzsal és kezében lándzsával.

Pál nem volt Jesua követője, mint mi, igaz tanítványai 
voltunk. Egy Jézust teremtett a maga számára, akinek 
emberi nagyságát Júdea római kormányzója hamarabb 
ismerte fel, mint mi, a hithű zsidók. Pálnak tetszett, 
amit János írt Pilátusról: amikor a zajongó tömeg elé 
állt Jesuával, rámutatott, és így szólt: Ecce homo, vagyis 
„Íme, az ember”. Valójában Pilátus sosem mondott ilyet. 
János azért adta e  szavakat a  hégemón szájába, mert 
tudta jól, hogy az ősi időkben az Úr e szókkal mutatta be 
Sámuel prófétának Sault, mint aki majd megszabadít-
ja Izraelt a filiszteusok igájától. Evangéliumában tehát 
azért szerepelnek e  szavak, amiért minden más, ami-
vel csak megtámogathatta meggyőződését, hogy Jesua 
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larger than life: The Messiah. Or even into God, as the 
Romans make gods out of their rulers, whom they wor-
ship out of fear.

Actually, because Peter and Paul are so different, it 
is hard for me to mention them in the same breath. Pe-
ter is the simple-minded fisherman, still casting his net 
and not minding who he catches in it, Jews or Gentiles, 
devout Mithras followers or pagans, Romans or barbar-
ians. In contrast, Paul was by far the best-educated of us 
disciples in Rome, and the strongest willed. He always 
had the last word in any debate, managing to convince 
everyone on both sides of the Tiberis that he knew more 
about Yeshua than anyone else, even though he had 
never met him except in that apparition I mentioned to 
you. It was then that an image of the Master sprang out  
of his head as, according to the faith of the Greeks, Athe- 
na sprang from the head of Zeus, fully clad in armor 
with her shield and spear ready in hand.

Paul was not a follower of Yeshua as we, his true dis-
ciples, were. He created for himself a Jesus whose hu-
man greatness was recognized by the Roman governor 
of Judea more readily than it was by us faithful Jews. 
Paul liked the story of John, according to which Pon-
tius Pilate pointed to Yeshua when they were standing 
in front of a jeering crowd and said, “Ecce Homo, behold 
the man.” In fact, Pilate never said that. John put those 
words into the Hegemon’s mouth, knowing full well 
they were the ones the Lord had said in ancient times, 
introducing to Samuel that Saul who was to free Israel 
from Philistine subjugation. John put these words into 
his Gospel, as he put in everything he could to shore 
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a Messiás, aki megváltja népét a római uralomtól és 
minden más rossztól. Ezzel szöges ellentétben Jesua azt 
hirdette, hogy mindenikünknek magát kell megváltania 
a szeretet, a megértés és a részvét által. Ő aszerint élt, 
amit hirdetett; ezt meglátjátok ti is, amint visszatérek 
Jeruzsálembe érkezésünk történetéhez.
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up his contention that Yeshua is the Messiah who will 
deliver his people from Roman occupation and all other 
evil. To the contrary, however, the essence of Yeshua’s 
teaching was that we, each one of us, must redeem our-
selves, through love, understanding, and compassion. 
He lived according to what he preached, as you will see 
for yourself as I return to the story of our arrival in Je-
rusalem.
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IV. rész

BARABÁS KISZABADÍTÁSA  
ÉS JESUA UTOLSÓ NAPJAI  

JERUZSÁLEMBEN

Megérkezésünk és fogadtatásunk a Városban

Júdás úgy rendezte, hogy Jesuát tömegek köszöntsék, 
amikor bevonulunk Jeruzsálembe. Még egy szamarat 
is kölcsönzött valakitől, mert Péter erősködött, hogy 
Jesuának be kell töltenie a prófétai jövendölést, amely 
szerint a Messiás teherhordó állat hátán vonul be a Szent 
Városba, és ő minden ilyen jóslatot beteljesítve akart 
látni. Júdás pedig igyekezett kedvére tenni Péternek. 
Igazában mindig mindnyájunknak a kedvében járt.

Olyan hangos hozsanna zengett fel, amikor a városba 
léptünk, hogy még Pilátust is felzavarta délutáni álmá-
ból. Ez elérte a szándékolt célt, mindenkinek a figyelmét 
felkeltette: Júdás látta, hogy egy-két kém időről időre ki-
válik a tömegből, és elsiet az Antónia erőd felé. Mire mi 
is közel értünk hozzá, a Júdás által összecsődített tömeg 
Jesuát már mint a zsidók királyát köszöntötte.

A másnap a húsvéti vacsora előkészületeivel telt el. 
Jesuának és Júdásnak sikerült szobát szereznie a túlzsú-
folt városban egy nagy ház első emeletén; a ház gazdája 
gyakran hallgatta volt a Mester beszédeit.
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Part IV

THE FREEING OF BARABBAS AND  
YESHUA’S LAST DAYS IN  

JERUSALEM

Our Arrival and Welcome into the City

Judas arranged for Yeshua to be greeted by crowds as 
we entered Jerusalem. He even borrowed a donkey from 
someone, because Peter insisted that Yeshua must fulfill 
a prophecy about the Messiah riding into the Holy City 
on some beast of burden, and he wanted to see all such 
prophesies fulfilled. Judas was eager to please Peter. In-
deed, he pleased all of us.

We were welcomed into the city with a shower of Ho-
sannas, loud enough to raise Pilate from his afternoon 
slumber. This achieved its intended purpose of captur-
ing everyone’s attention: Judas saw one or two spies 
leave the crowd from time to time to make their way to 
the Tower of Antonia. As we neared it, the crowd re-
cruited by Judas, hailed Yeshua as the King of the Jews.

The next day we were busy making arrangements for 
Pessac dinner. Yeshua and Judas managed to get a room 
in the overcrowded city on the second level of a large 
house belonging to a man who had listened to the Mas-
ter’s sermons many times.
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Előkészületek a húsvéti vacsorára

Magdalai Mária elővigyázatból férfiruhát öltve kísérte 
Simont és Jánost a bevásárlásra. Júdás tartott tőle, hogy 
Pilátus ügynökei lecsapnak rá, bízva abban, hogy egy 
nőből könnyebben kiszedik zajos bevonulásunk titkát, 
vagy akár el is rabolják, hogy csalétkül használva, lefog-
hassák Jesuát.

A Mester azt akarta, hogy lefogják, de nem azonnal 
és nem Pilátus, hanem Júdás feltételei szerint, aki arról 
akarta meggyőzni Pilátust, hogy Jesua fontos küldetés-
ben jár. Még egy titokzatos férfit is beszervezett, hogy 
egy nagy korsó vizet cipelve kísérjen el minket a ház-
hoz, ahol vacsorázni készültünk. Egy nő munkáját vég-
ző férfi elég feltűnő jelenség ahhoz, hogy felfigyeljenek 
rá, és kövessék.

A vacsora és Pilátus kémeinek kicsúfolása

Péter bánatára Jesua Magdalai Máriát ültette jobbjára 
a vacsoránál. Én közvetlenül Mária mellett ültem, de 
illetlen dolog lett volna hallgatóznom, hogy miről be-
szélgetnek. Többnyire csak súgva váltottak néhány szót, 
hogy Pilátus emberei a vidám zajban ne hallják meg 
őket. Júdás annál hangosabban szónokolt, és veszélyes 
megjegyzésekkel idézte a próféciákat, amelyek szerint 
Dávid leszármazottja visszatér Júda trónjára, mert jól 
tudta, hogy Pilátus kémei a közelben fülelnek.

Jesua nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy meg-
csúfolja a kémeket, a  vacsora vége felé felállt, csendet 
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Arrangements Are Made for Passover Meal

Disguised as a man for precaution, Mary Magdalene 
went with Simon and John to get provisions. Judas was 
worried that Pilate’s agents might abduct her, assuming 
that they could extract more easily from a woman the 
reasons for our noisy reception into the city, or, if they 
recognized her, might even capture her to use her as 
bait to catch Yeshua.

The Master wanted to be caught, but not yet – and 
not on Pilate’s terms, but on Judas’s, who felt it im-
portant to convince Pilate’s men that Yeshua was on  
a mission of importance. He even arranged to get a mys-
terious man carrying a large jug of water to lead us to 
the house where we planned to have the supper. The 
sight of a man doing a woman’s job would be conspicu-
ous enough to ensure that we would be followed and 
watched.

The Supper and the Taunting of Pilate’s Spies

To Peter’s chagrin, Yeshua seated Mary Magdalene to 
his right at the supper. I sat next to Mary, but it would 
have been rude to have eavesdropped on their conver-
sation. Most of the time they whispered to each other 
so Pilate’s men would not hear them in the noise of the 
merriment. Judas, on the other hand, spoke loudly, say-
ing incriminating things about prophesies of the return 
of David’s descendent to the throne of Judea, knowing 
full well that Pilate’s spies were within earshot.
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kért, és ránk kacsintva kijelentette: – Áruló van közöt-
tetek!

Nevetésünket visszafojtva megkérdeztük: – Melyi-
künk az, Mester?

Ő pedig még hangosabban mondta: – Akinek ezt 
a falat kenyeret nyújtom. – És azzal Júdásnak nyújtott 
egy darab borba mártott kenyeret. Mind tudtuk, hogy 
ezt azok bosszantására teszi, akik csak hallhattak, de 
nem láthattak minket. Tudtuk, hogy nem beszél komo-
lyan, hisz Júdás, az ő szeme és füle, már számtalan al-
kalommal bizonyságot tett tántoríthatatlan odaadásáról 
a Mester iránt.

Bár az igazságot Barabás kiszabadításáról már a leg-
többen elfelejtették, ezt nem lehet az emberi emléke-
zet tökéletlenségének tulajdonítanunk. Amit eddig el- 
mondtam, abból máris felismerhetitek, hogy bizonyos 
tényeket szándékosan eltorzítottak, legfőképp Pál kö-
vetői, akik Rómát csodálták, és igyekeztek az istengyil-
kosság vádját Pilátusról a  zsidókra hárítani. Mint az 
események első kézből való tanúja, pontosan ki tudom 
mutatni, hogyan írták át a történetet ennek a szándék-
nak megfelelően. Hadd mondom hát el egyenesen, úgy, 
ahogy megesett.
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Yeshua, unable to resist taunting them, rose toward 
the end of the supper to silence us, and, giving us all  
a sly look, said: “There is a traitor among you!”

Restraining our laughter, we asked, “Which of us is 
it, Master?”

And he said even louder: “The one to whom I offer 
bread.” And with that, he gave Judas a piece of bread 
dipped in wine. We all knew, of course, that he did that 
to aggravate those who could only hear, but not see us. 
We knew that Yeshua was not serious, since among his 
faithful disciples, Judas was the one who, as Yeshua’s 
eyes and ears, had had innumerable occasions to prove 
his unwavering dedication to the Master.

Although the truth about Barabbas’s liberation has 
been forgotten by most, this should not be attributed to 
the imperfection of human memory. You would be right 
to conclude from what you’ve learned so far that certain 
accounts have been deliberately distorted, in no small 
measure by Paul’s Rome-loving followers, who sought 
to deflect the blame of deicide from Pilate and place 
it on the Jews. As a first-hand witness to these events,  
I can tell you exactly how the story was rewritten to this 
end. So let me set the record straight.
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Mi történt valójában,  
szemben azzal, ami az Írásban fennmaradt?

Annyi igaz, hogy Jesuát rövidesen elfogták, és ügyének 
tárgyalására nagy tömeg verődött össze. Igaz, hogy so-
kan kiáltoztak hangosan: „Feszítsd meg a Názáretit!”, de 
ezek egytől egyig Pilátus felbérelt emberei voltak.

Igaz, hogy sokan harsogták a megfelelő pillanatban: 
„Bocsásd szabadon Barabást!”, de ezeket mind Júdás 
szervezte meg.

Teremtett lélek nem mondta azt, amit igazában gon-
dolt.

Igaz, hogy néhány főpapunk is jelen volt a kihallga-
táson, mert Pilátus nem annyira árulással, mint inkább 
istenkáromlással vádolta meg Jesuát. Az előbbi esetben 
nemcsak őt, hanem társait is halálra kellett volna ítél-
ni. A káromlási esetekben Pilátus az ítéletet a rabbikra 
bízta, ő maga pedig mosta kezeit, még olyankor is, ami-
kor közölte, hogy milyen ítéletet vár el tőlük. Meg kell 
mondanom, nevetséges ötlet, hogy a teljhatalmú római 
prokurátor megijedt volna pár tucat fegyvertelen zsidó-
tól, akik azt kiabálták: „Feszítsd meg őt!”, ahogy János 
evangéliuma szeretné elhitetni velünk.

Röviden szólva: hazug és egyszerűen elképzelhetet-
len, hogy a zsidók kényszerítették volna rá a teljhatalmú 
helytartót, hogy keresztre feszíttesse Jesuát, aki oly gaz-
daggá tette életüket, és akit ők is megszerettek. Nem, az 
igazság egészen más.
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What Actually Befell Us as  
Opposed to What Came to Be Written

It’s true that Yeshua was soon taken captive and that  
a great crowd gathered when his case was heard. It is 
true that many shouted loudly, “Crucify the Nazarene,” 
but each and every one of them was Pilate’s hired man.

It’s true that there were many who roared at the ap-
propriate time, “Let Barabbas free!” But this had been 
organized by Judas.

Not a soul there spoke his own mind.
It’s true that some of our high priests were present at 

the hearing, because Pilate charged Yeshua with blas-
phemy rather than treason, which would have required 
him to try and put to death all of his companions as 
well. In blasphemy cases, Pilate let the chief rabbis pass 
judgment and washed his hands of all blame even if he 
told them what verdict to reach. If I may say, the idea 
is laughable that Pilate, the all powerful procurator of 
Rome, was afraid of a few dozen unarmed Jews who 
were shouting, “Crucify him, crucify the Nazarene,” as 
John would have us believe.

In short: It’s untrue – and is simply unbelievable – 
that the crowd forced the all-powerful governor to cru-
cify Yeshua, who had so enriched their lives and whom 
they had come to love. The truth is quite different.
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Júdás kénytelen megváltoztatni tervét  
a vérontás megakadályozására

Hadd lépjek kissé hátra. Nem sokkal Jesua elfogatása 
után Júdás megtudta, hogy nem az Antónia erődbe vit-
ték őt. A zsidó főpapok, akikre Pilátusnak szüksége volt, 
hogy meghozzák az általa megrendelt ítéletet, a világért 
sem léptek volna be egy épületbe, amely pogány istenek 
szobraival van tele, és a  legkevésbé egy nappal a szent 
pészah ünnepe előtt, így hát Jesua nem találkozhatott 
Barabással.

Júdás kénytelen volt új tervet kovácsolni.
Megsúgta egy római zsoldos barátjának, hogy ő volt 

az, akinek a húsvéti vacsorán Jesua a kenyeret átnyújtot-
ta. Pilátus azonnal hívatta Júdást, ő pedig feltárta a pre-
fektus előtt ténykedésük valódi célját, pillanatnyilag 
nem látván rá más lehetőséget, hogy Jesuát és Barabást 
is megmentse, és a zendülésnek is elejét vegye. A dolgot 
pedig azért tartotta most még sürgetőbbnek, mint egy 
nappal előbb, mert a barátjától megtudta, hogy a zsol-
dosok új utasítást kaptak: ne kíméljék se az ártatlan za-
rándokokat, se Jeruzsálem lakóit, akik közé a merénylők 
elvegyülni szándékoztak.

Ezért aztán elmondta Pilátusnak, hogy a bebörtön-
zött Barabás Jesua gyermekkori barátja, és Jesua kész az 
élete árán is kiszabadítani őt, hogy a felkelésnek elejét 
vegye.
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Judas Has to Change His Plans to  
Forestall the Bloodshed

Let me backtrack a bit. Soon after the Master’s capture, 
Judas learned that he had not been taken to Fort An-
tonia. The Jewish high priests, whom Pilate needed to 
pass the judgment he had ordered, would never have 
set foot in a place laden with statues of pagan gods and 
certainly not the day before the high holy day of Pessac. 
Thus, Yeshua could not have met Barabbas.

Judas had to devise a new plan:
He let slip to a Roman mercenary friend of his that 

it was he to whom the Nazarene had handed the bread 
at the Pessac supper. Pilate immediately summoned Ju-
das, who disclosed to the Prefect the true reason for all 
their doings, as he saw no other way at that point to save 
both Yeshua and Barabbas and stop the revolt. And he 
judged the matter even more urgent than he had the 
day before, because he had learned that the legionaries 
had received orders to spare neither the innocent pil-
grims nor the inhabitants of Jerusalem with whom the 
Zealots planned to mingle.

He therefore disclosed to Pilate that the imprisoned 
Barabbas was a childhood friend of Yeshua, and Yeshua 
sought to free him, even at the cost of his own life, to 
prevent the uprising.
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Pilátus meggyőződik róla,  
hogy Júdás igazat beszél

Pilátus harcedzett férfiú volt, de jól tudta, Róma nem 
azért küldte Júdeába, hogy felkeléseket fojtson el, ha-
nem hogy megelőzze őket. Elhitte, amit Júdás mondott, 
mert sok alkalommal figyeltette őt kémeivel, és tudta, 
hogy Júdás Jesuának, a názáreti vándortanítónak dol-
gozik, akiről ugyancsak tudta, hogy szónoki erejével tö-
megeket képes magához vonzani. Így történt hát, hogy 
a helytartó parancsára a két barát a börtön ugyanazon 
üregébe került, és valaki titkon az ajtó mögött lapult, 
hogy minden szavukat kihallgassa. Egyesek azt állítot-
ták, hogy egyenest maga Pilátus tapasztotta méltóságos 
fülét az ajtóhoz. Amikor meggyőződött róla, hogy Bara-
bás hallgat barátjára, és kész visszarendelni a reményte-
len lázadást, akkor döntött úgy, hogy szabadon bocsát-
ja őt. Ám vigyáznia kellett a látszatra, ezért az akciót 
az ünnepi szokásrendbe illesztette bele, amely szerint 
minden húsvétkor szabadon bocsát egy foglyot, akit 
a nép választ ki.

Pilátus nem rendelte maga elé Barabást, küldöncöt 
sem menesztett hozzá. Meghagyta őt magát és minden-
ki mást abban a hitben, hogy csak a nép kívánsága sze-
rint cselekszik, különben veszélyeztette volna Barabás 
szavahihetőségét a zelóták szemében. A helytartó, aki 
Rómában sok intrikát élt túl, sok másnak pedig maga 
volt az elindítója, tudta nagyon jól, hogy Barabásnak és 
vele együtt minden reménynek vége, ha a zelóták gya-
nút fognak, hogy megbízás alapján cselekszik.
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Pilate Convinces Himself that  
Judas’s Words Are True

Pilate was a battle-hardened man, but he knew that 
Rome had not sent him to Judea to suppress rebellions, 
but rather to preempt them. He believed what Judas Is-
cariot had told him, because he had had him followed 
on many occasions and knew that he was working for 
Yeshua, the wayfarer rabbi from Nazareth who was also 
known as the prophet of love and peace and as an orator 
capable of attracting great throngs of people.

So it came to pass that the Prefect placed the two 
friends in the same hold in the dungeon and had some-
one stand in secret by its door to overhear their every 
word. Some even claimed that Pilate himself put his 
noble ear to that door. When he was convinced that 
Barabbas would listen to his friend and would prevent 
the hopeless rebellion, Pilate decided to have him re-
leased. However, he had to make it appear that this was 
on account of the Passover tradition of releasing a pris-
oner chosen by the crowd each year.

Pilate did not meet Barabbas, nor did he send to him 
an emissary. He let him and everyone else believe that 
he was being released to comply with the tradition of 
yielding to the wishes of the people. He made sure that 
nothing would jeopardize Barabbas’s credibility before 
the Zealots. The Procurator – the survivor of many in-
trigues in Rome and the instigator of others – must have 
known full well that it would be the end of Barabbas and 
of any hope to preempt the revolt if the Zealots were to 
suspect that he had made a deal to get out.
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Jesua és Júdás megállapodik Pilátussal  
Barabás szabadon bocsátásának feltételeiben

Másfelől a hégemón nemcsak hogy kemény alkuba bo-
csátkozott Jesuával, hanem, mint később kiderült, Júdás-
sal együtt már részletesen ki is dolgozta a megállapodás 
részleteit, mielőtt találkozott volna a Mesterrel, és arra 
a meggyőződésre jutott, hogy annak barátja, Barabás ré-
vén elejét vehetik a lázadásnak. A Júdással kidolgozott 
egyezség lényege az volt, hogy Pilátus megkíméli Jesua 
életét, ha a húsvét utáni három nap alatt nem éri táma-
dás a katonáit. Hogy addig is óvják a látszatot, Jesua 
aláveti magát mindazoknak a büntetéseknek, amelyek 
Barabásnak jártak volna: a megostorozás és a keresztre 
feszítés kínjait és megaláztatását.

Jesua ezeket a feltételeket zokszó nélkül elfogadta, és 
nem csak azért, hogy senki se gyanakodjék barátja sza-
badulásának valódi okait illetően.

Annak oka, miért nem próbált Jesua  
megmenekülni a megfeszíttetéstől

Jesua több alkalommal is említette nekünk, illetve azok-
nak közülünk, akik nem akartunk Messiást csinálni 
belőle, hogy szeretne újjászületni, azzá lenni, ami volt, 
amikor megismerkedtünk; mielőtt Péter a fejébe vette, 
hogy összegyűjt minden jóslatot, amely az Írásokban 
a Messiásra vonatkozik, és igyekszik rávenni Jesuát, hogy 
feleljen meg mindezeknek. A Mestert azért is gyötörte 
ez a mesterkedés, mert néha már maga is hinni kezdte, 
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Yeshua and Judas Arrange with Pilate the  
Terms of Barabbas’s Release

On the other hand, the Hegemon not only entered into 
hard bargaining with Yeshua, but as we later learned, he 
had already worked out the framework of a deal with 
Judas even before he met the Master and had convinced 
himself that through his friend, Barabbas, he might be 
able to prevent the revolt. The core of the agreement 
achieved by Judas was that Pilate would spare Yeshua’s 
life if on the first three days after Passover there was 
no attack against his men. But to keep up appearances 
until then, Yeshua would have to subjugate himself to all 
the punishments to which his friend would have been 
sentenced, including the agonies and humiliation of the 
flogging and crucifixion.

Yeshua accepted these terms, without a word of com-
plaint – and not just to assure that no one would ques-
tion the reason for his friend’s release.

Yeshua’s Reasons for not Trying to Escape 
Crucifixion

Yeshua had mentioned several times to those of us who 
did not want to make him into the Messiah that he want-
ed to be reborn to what he was when we first met. Before 
Peter took upon himself to gather every word that was 
ever written about the Messiah and tried to get Yeshua 
to fulfill every one of those prophecies. What distressed 
the Master the most about such badgering was that 
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hogy valóban ő a Felkent. Hogy ettől a téveszmétől sza-
baduljon, a halál és feltámadás rítusára vágyott, amely-
nek révén Lázár új életet tudott kezdeni.

Nem akart úgy visszatérni, mint ünnepelt prédiká-
tor, aki gyakran túlmagyarázott példabeszédei és cso-
dásnak kikiáltott gyógyításai révén lett híres, mert ezek 
egyre nagyobb várakozást keltettek, amelynek mind 
nehezebb volt megfelelni. Ezen túl, ahogy megvallotta 
nekünk, akik értettük ezt a kínos helyzetet, attól is félt, 
hogy végül erőt vesz rajta a hiúság kísértése, mert amió-
ta a szóbeszéd Messiás eljöveteléről elszabadult, ő maga 
is megérezte, hogy az önhittség környékezi.

Jesua úgy remélte, hogy az ostorozás és a keresztre 
feszítés megalázó élménye által újjászületve megint az 
az egyszerű, szerény ember lehet, akinek megismertük 
és megszerettük.

Ráadásul azért is kívánta az újjászületést, hogy meg-
szabaduljon a lealacsonyító mamzer-léttől. E megbé-
lyeg zés miatt nem vehette nőül Magdalai Máriát, akinek 
múltja nem volt ugyan szeplőtelen, de legalább mam zer 
nem volt.

Szamáriában Jesua megnősülhetett volna, és már 
majd nem meg is tette, mielőtt megismerte Máriát, ám 
Júdeában, amely szigorúbban ragaszkodott a Tórához, 
a mamzer csak egy másik mamzert vehetett nőül, vagyis 
olyan nőt, aki házasságtörésből született, vagy megne-
vezhetetlen apától, és így feltételezhetően házasságtö-
résből. Így ő, a szeretet megtestesítője, nem élvezhette 
annak a szeretetnek az áldásait, amelyeket csak a házas-
ság kínálhat.
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he himself had almost come to believe that he was the 
anointed one. To free himself of this delusion, he wanted 
to be reborn through the rite of death and resurrection 
that had allowed Lazarus to start a new life.

He wanted to return not as the celebrated orator 
known for his often over-interpreted parables and alleg-
edly miraculous healings, which bred increasingly high 
expectations that were increasingly difficult to satisfy. 
And – as he confessed to some of us who understood 
his predicament – he was also afraid of falling prey to 
the temptations of vanity, for as the talk of the coming 
of the Messiah had begun getting out of hand, he him-
self had begun to feel conceited vainglory creeping up 
on him.

It was through the humiliating experience of the flog-
ging and crucifixion that Yeshua hoped to be reborn as 
the humble person he had used to be, whom we all had 
loved.

In addition, Yeshua also wanted to be reborn so that 
he would finally be released from the humiliation of be-
ing a mamzer. Because of this stigma, he had been un-
able to marry Mary Magdalene, who herself did not have 
an unblemished past, but was at least not a mamzer.

Yeshua could have married a woman in Samaria, and 
indeed he almost did before he met Mary, but in Judea, 
which adhered more strictly to the Torah, a mamzer 
could only marry another mamzer, one born of adultery 
or begotten of a father unnamed and as such, suppos-
edly as a result of adultery. Thus he, the embodiment of 
love, was not able to experience the blessings of the love 
that only marriage can offer.
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Pilátus állja az egyezséget

Ahogy Júdás elmondta nekünk, Pilátus szavát adta, 
hogy megkíméli Jesua életét, ő pedig elfogadta, ami 
esetleg érheti, beleértve a keresztre feszítést is. Talán 
mondanom sem kell: a következő három nap szüntele-
nül imádkoztunk, hogy Barabásnak sikerüljön megfé-
keznie az embereit. Júdás többet is tett: felkeresett több 
zelótát, és olyan híreket terjesztett köztük, amelyek 
ügyük reménytelenségét hangsúlyozták. Maga is koholt 
ilyeneket, például azt állította, hogy a több száz válo-
gatott katonán kívül, akit már a városba csempésztek, 
hogy végezzenek a lázadókkal, egy egész légió kelt útra, 
hogy visszafoglalják a várost, ha a zelóták kezére kerül-
ne, és kegyetlenül leszámoljanak a lázadókkal.

A legjobb tudásom szerint leírtam, miben állapodott 
meg Júdás Pilátussal. Hadd ismételjem el itt pontról 
pontra az egyezséget, hogy összevethessétek azzal, amit 
Pál írnokai hagytak rátok:

Jesuát véresre ostorozzák mindenki szeme láttára. 
Aztán felviszi vállán a feszület keresztgerendáját a csú-
folódó tömeg közepette. (Pilátusnak mindig tömegé-
vel voltak emberei, akik intése szerint ünnepeltek vagy 
csúfolódtak.) Lábszárcsontjait nem törik meg, mert az 
az életébe kerülhetne. Lándzsával megdöfik oldalát, de 
nem ejtenek halálos sebet rajta.

A szokás és a szombat törvénye szerint napnyugta 
előtt leveszik és sírba teszik a testét.

A hégemón legmegbízhatóbb centuriója felügyeli, 
hogy minden a megegyezés szerint történjék.

A centurió két megbízható katonát állít a sír őrzésére.
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Pilate Fulfills His Terms

Judas relayed to us Pilate’s pledge to spare Yeshua’s life 
and the Master’s acceptance of what might befall him, 
even crucifixion. I do not have to tell you that we spent 
the following three days praying that Barabbas would 
succeed in restraining his men. Judas did more: He met 
with several Zealots to spread rumors that would un-
derscore the hopelessness of their cause. He contrived 
details, such as his contention that in addition to the 
several hundred selected legionaries already smuggled 
into Jerusalem to slaughter the rebels, a whole legion 
was under way to recapture the city in the unlikely case 
that it fell to the Zealots and Sicarii and make the rebels 
pay for their insurrection.

I have described to the best of my knowledge the frame-
work of the agreement between Judas and Pilate. But let 
me restate it here point by point so you can compare it 
with what was bequeathed to posterity by Paul’s scribes:

Yeshua would be flogged until blood was shed for all to 
see. He would carry the pantibulum of the cross amidst 
jeering men and woman (Pilate always had crowds of 
people ready either to cheer or jeer at his beckoning). 
His shinbones would not be broken so as not to cause 
his death. The lancer would draw blood, but would not 
endanger his life.

According to custom and the laws of the Sabbath, 
the body would be taken down before sunset and en-
tombed.

The most trustworthy centurion of the Hegemon would 
oversee the safe execution of these terms.
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Ha a pészah első három napja alatt nem tör ki felke-
lés, a katonák eltávolítják a helytartó pecsétjét, és elhen-
gerítik a kőlapot, amely a sír száját elzárta, Jesua pedig 
mehet isten hírével.

És minden eszerint történt: nem tört ki lázadás, és 
Pilátus megtartotta a szavát. Magdalai Mária, aki har-
madnap hajnalban a sírhoz sietett, életre ápolta Jesuát.

Jesua, akivel a Genezáreti-tónál találkoztunk,  
újjászületik

A sír magányában töltött három nap alatt Jesua valóban 
újjászületett, az lett, ami lenni akart: akit alig több mint 
két éve pillantottam meg a Genezáreti-tó partján. Ott 
állt, és némaságában is annyi szeretetet árasztott magá-
ból, hogy mind a hármunkat, akik a csónakban ültünk,  
ellenállhatatlanul magához vonzott. (Itt jegyzem meg, 
hogy sem Simon – azaz Péter, akit gyakran emlegetek 
itt –, sem a fivére, András nem volt jelen. Ők csak több 
mint egy évvel utóbb ismerkedtek meg vele, hiába han-
goztatta annyiszor és olyan hévvel Péter, hogy ő volt 
a Mester első tanítványa, vagyis apostola – mert ké-
sőbb, amikor a görög Lukácstól megtanulta ezt a szót, 
már csak így nevezte magát.)

Az újjászületés nyomot hagyott Jesuán, most igazán 
úgy festett, ahogy az első időből emlékeztem rá. A sok 
szenvedés elgyötörte arcát, de szeméből az a szeretet 
sugárzott, amely képét örökre a szívembe égette. Any-
nyira a régmúlt alázatos, szeretetteljes Jesuájára hason-
lított, hogy azok, akik Messiásként való visszatérésében 
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This centurion would also post trustworthy men to 
guard the tomb.

If, during the first three days of Pesach, no uprising 
broke out, the soldiers would remove the Procurator’s 
seal and roll away the boulder that closed off the mouth 
of the tomb. Yeshua would be left to his fate.

And this is how it happened: There was no rebellion, 
and the Prefect kept his word. Yeshua was nursed back 
to health by Mary Magdalene, who had hurried to the 
tomb on the third day.

The Rebirth of the  
Yeshua We Met at Lake Galilee

After three days in the solitude of the tomb, Yeshua 
was truly reborn to become what he wanted to be: the 
one I had met not much more than two years earlier 
standing on the shores of the Sea of Galilee. He stood 
there, silently radiating so much love that all three of us 
in the boat had been drawn to him irresistibly. (I must 
clarify that neither Simon – the Peter that I have been 
mentioning – nor his brother, Andrew, had been there. 
They met Yeshua more than a year later, despite Peter’s 
fervently spread claim that he was the Master’s first dis-
ciple – or Apostle, as he began to say after he learned 
this word from Luke the Greek).

After his rebirth Yeshua even looked different, much 
more as I remembered him from the time we first met. 
Though his face looked gaunt after his ordeal, the same 
love radiated from his eyes that had burned his visage 
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reménykedtek, nem ismerték fel az Emmausba vivő 
úton. Emmausba érvén bolondnak néztek, olyan hévvel 
mutogattam még be sem gyógyult sebeit, és bizonykod-
tam a házba tódulók előtt, akik reszkettek a félelemtől, 
mint a pásztorukat vesztett bárányok, hogy valódi, hús-
vér ember áll előttük, aki nem más, mit szeretett Mes-
terünk.

A tanú testamentuma

Ezt a testamentumot jó hiszemben írtam, remélve, hogy 
annak, aki egy napon majd rátalál erre az őszinte beszá-
molóra Mesterünk utolsó napjairól, amelyeket köztünk 
töltött, lesz bátorsága elolvasni és másokkal is meg-
osztani. De ha kérhetem még némi türelmeteket, hadd 
mondjam még el a következőket, hogy elvarratlan szál 
ne maradjon:

Pál „tanítványainak” nyomására Péter és követői 
mindent megtettek Rómában, hogy engem elhallgattas-
sanak. Nem szólhattam a sokasághoz, amelyet ők hívtak 
össze, hogy halljanak a Mester tanításáról és tetteiről, 
akit kezdtek Urunknak hívni, amitől ő bizonyára elször-
nyedt volna, mert mindig azt mondta, hogy senkit sem 
szabad más férfi vagy nő fölé, még egy gyermek fölé sem 
emelni, mert mindnyájan ugyannak az Istennek a képé-
re vagyunk teremtve. Még azt sem engedte, hogy Rab-
binak nevezzük, mert tudta magáról, hogy mamzer, és 
nem akarta megsérteni a hibátlan családból eredt rabbi-
kat. Alázatosságában magát „az ember fiának” nevezte, 
hogy egyikünk fölé se emelje magát.
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into my heart. He looked so much like the humble, lov-
ing Yeshua of days long past that those who had proph-
esied his coming as the Messiah failed to recognize him 
on the road to Emmaus. In Emmaus, they thought I was 
crazed when I pointed to his still unhealed wounds and 
assured those crowded into the house – trembling with 
fear like sheep that had lost their shepherd – that a real 
flesh and blood man stood before us, and he was none 
other than our beloved Master.

The Testament of the Witness

I have written this testament in good faith, hoping that 
whoever should someday find this honest account of 
the Master’s last days among us will have the courage 
to read it and share it with others. But if I can beg your 
indulgence a little longer, let me say the following, so as 
to not leave any loose ends:

Pressured by Paul’s “disciples,” Peter and his followers 
did all they could to have me silenced in Rome. I could 
not address the multitudes they drew to hear of the teach-
ings and deeds of the Master, whom they started to call 
Our Lord, an epithet that would have been most abhorrent 
to him, for he had always said that no one should be raised 
above any other man or woman, or even child, as we were 
all created in the image of the same God. He never let us 
call him “Rabbi” as he knew himself to be a mamzer and did 
not want to offend the rabbis who came from impeccable 
families. In his humility he referred to himself often as 
“son of man,” so as not to elevate himself above any of us.
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Hasztalan tiltakozom,  
hogy Jesuát Krisztusnak nevezzék

Jesua megengedte, hogy Mesternek szólítsuk, ha vala-
miért azt akartuk, hogy ránk figyeljen, nemcsak baráti 
évődésből, hanem hogy segítsen eligazodni egy pél-
dabeszédének lehetséges értelmezései között. Később 
megszokta, hogy bármely alkalommal Mesternek hív-
juk. De a Messiás megszólítást sohasem engedte meg, 
és ezért többen is tiltakoztunk, hogy így nevezik őt az 
írásokban. Péter értette az indokainkat, és Pál, aki tudta, 
hogy a Tórában még a felkenteket sem illetik ezzel a név-
vel, arra utasította írnokait, hogy a Messiást mindenütt 
javítsák át Krisztusra. Vagyis latinosan Christusra, ez 
ugyanis a görög Khrisztosz átírása, amely szintén fel-
kentet jelent, és Jesua meg is értette volna, mert azért 
tudott valamit görögül, ahogy többnyire mi is tudunk, 
mivel néha legionáriusokkal akad dolgunk.

A tiltakozásom amiatt, hogy Jesuát Krisztusnak ne-
vezik, süket fülekre talált. Hamarosan már az összes új 
tanítvány Jézus Krisztust mondott, mintha a Krisztus 
név volna. Engem elhallgattattak, és így már nem ma-
radt senki, aki ellentmondhatott volna nekik, így elhi-
tethették a Rómában élő nyájjal, hogy a Messiás eljött 
Jesua személyében, holott egyetlen jele sem volt látha-
tó ennek. Ezt tisztán mutatta Néró császár uralkodása, 
amikor az emberek tömegei lettek sokkal gonoszabbak, 
mint voltak. És nem jött Messiás a segítségünkre, ami-
kor felsorakoztunk a Templom köré, hogy megakadá-
lyozzuk a megszentségtelenítését Caligula szobrával.
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My Futile Objections to  
Calling Yeshua the Christ

Yeshua had allowed us to call him Master when we 
sought his attention, not just for friendly banter but for 
guidance on the many possible interpretations of some 
of his parables. Later he got used to us calling him Mas-
ter all the time. But he never let us call him Messiah, and 
some of us later objected to him being thusly named in 
the scriptures. Peter understood our reasons and Paul – 
who also knew that in the Torah not even the anointed 
ones are called by this name – made the scribes rewrite 
the word Messiah to read Christ. This is the Latin way 
of writing the Greek word Khristos, which also means 
something like anointed, but at least Yeshua would have 
understood it, since he spoke a little Greek, like most of 
us who occasionally had to deal with legionaries.

My objections to the use of the word Christ fell on 
deaf ears. In fact, soon most of the new disciples said Je-
sus Christ, as though it were a name. And I was silenced, 
so without me to contradict them, they could lead their 
fold in Rome to believe that the Messiah had come in 
the person of Yeshua, though there was not so much 
as a single sign of this, as was clearly demonstrated in 
the days of Emperor Nero, when many people became 
more evil than ever before. And there was no Messiah 
to come to our aid when we lined up around the Temple 
to prevent its desecration with the statue of Caligula.
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Megérdemelt áldást  
és sok boldogságot kívánok  

Magdalai Máriának és Názáreti Jesuának
Ahogy talán tudjátok, nem sokkal az után, hogy mind-
ezek végbementek, Jesua eltűnt. Péter és azok, akik hit-
tek benne, hogy Jesua személyében elérkezett a Messi-
ás, azt vallották, hogy a mennybe szállt. Hogyan? Senki 
sem tudta. Senki sem látta felemelkedni a kékségen túl-
ra Éliás tüzes szekerén.

Jesua azonban észrevette, mennyire csalódott tanít-
ványainak többsége, hogy nem tért vissza mint Meg-
váltó, megszabadítani őket a római uralom alól, és sose 
szeretett bárkinek is csalódást okozni. Ez lehetett az 
egyik oka az eltűnésének.

Magdalai Máriának sem maradt nyoma. Remélem, 
igaz a történet, amely szerint eljutottak a messzi Gal-
liába, és velük tartott a derék centurio is, aki Jesua éle-
tére vigyázott a Kálvárián, és a sírját őriztette három 
napig. Azt remélem, és azért imádkozom, hogy leljék 
meg a boldogságot és a tökéletes szerelmet, amit annyi-
ra megérdemelnek.
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My Expression of Good Wishes for  
Well-Deserved Bliss and Much Happiness  

to Yeshua of Nazareth and Mary of Magdala
As you perhaps know, soon after all this came to pass, 
Yeshua disappeared. According to Peter and the other 
believers in the arrival of the Messiah in the person of 
Yeshua, he ascended to heaven. How, they didn’t know. 
No one saw him soaring into the blue yonder on Elijah’s 
chariot of fire.

Yeshua had seen, however, how disappointed most of 
his disciples had been when he had not returned as the 
Savior to liberate them from Roman domination, and he 
had never liked to disappoint anyone. This might have 
been one reason for his disappearance.

There is no trace of Mary Magdalene either. I hope 
there is some truth to the story according to which she 
and Yeshua were accompanied to a faraway place some-
where in Gallia by the same centurion who watched 
over Yeshua’s life in Calvary and had his tomb guarded 
for three days. I hope and pray that they found there 
the happiness and most perfect love that they so richly 
deserve.
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V. rész

BÚCSÚSZAVAIM  
AZ OLVASÓHOZ

Remélem és hiszem, hogy ez a beszámoló, amelyet név-
telenül és rejtekben írtam, egy nap eljut az emberek ke-
zébe és szívébe, akik el merik fogadni a szavaiba foglalt 
igazságot, még ha ellenkezik is a hivatalos tanítással.

Hajlott koromban, békémet elnyervén, szeretettel bú - 
csúzom tőletek

–  A Névtelen
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Part V

MY PARTING WORDS TO THE  
READER

I hope and believe that this account, written anonymously 
and in hiding, will someday reach the hands and hearts of 
people who dare to accept the truths encrusted in these 
words, even if it is against the established teachings.

In old age, having finally won my peace, I remain lov-
ingly yours,

–  Anonymous

BitóLászló-ANévtelen evangéliuma-2.kiadás.indd   103 2013.06.02.   15:07:31



104

Heller Ágnes

UTÓSZÓ  
A NÉVTELEN EVANGÉLIUMÁHOZ

Vallásalapítók, szentek, hősök történeteiben igen sok 
hasonlóságra bukkanhatunk. Ezek többnyire csodás 
elemek. Csodás tettek, amelyekre a közönséges embe-
rek képtelenek, csodás átalakulások, csodás víziók, cso-
dás hatások. Legcsodálatosabb a születésük és a halá-
luk. Az efféle csodás történetek hagyományozódnak és 
adományozhatók.

Így történt ez a názáreti Jesua esetében is. Tanítvá-
nyai, követői, akik a Messiást látták benne, felruházták 
mindazokkal a csodákkal, amelyeket a Biblia különböző 
szentjei, hősei, prófétái esetéből jól ismertek. A fáraó el-
rendelte, hogy minden zsidó újszülöttet öljenek meg, de 
Mózes csodás úton megmenekült. Ezt ráruházták Jézus-
ra; a fáraó szerepét az evangéliumokban Heródes vette 
át. Sámson születését egy angyal jelentette be anyjának. 
Ezt a csodát ráruházták Máriára, ez lett az „angyali üd-
vözlet”. Illés próféta holtat támasztott fel, betegeket gyó-
gyított, ételt szaporított, s nem halt meg, mivel tüzes 
szekéren az Úr felvitte a mennybe. Illés egész gazdag 
csodaraktárát átruházták Jézusra. A Biblia többször be-
szélt „Isten fiáról”, „az ember fia” pedig majdnem hogy 
főszereplője volt az egyes prófétai jövendöléseknek.  
A megszabadító zsidó király Dávid házából jön, s így 
Jézusnak is Dávid házából kellett származnia. Mi több, 
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Ágnes Heller

EPILOGUE TO  
THE GOSPEL OF ANONYMOUS

In the stories of saints, heroes and the founders of new 
religions one discerns many similarities. These are usu-
ally elements of the miraculous. Miracles that ordinary 
people would be unable to perform, miraculous trans-
formations, miraculous visions. Their births and deaths 
are always the most miraculous. And these miraculous 
stories become the elements and at times the founda-
tions of traditions.

This is the case in the story of Jesus. His disciples and 
followers, who believed him to be the Messiah, adorned 
the tale of his life and death with miracles familiar from 
the saints, heroes, and prophets of the Old Testament. 
The Pharaoh ordered every Jewish newborn to be slain, 
but miraculously, Moses survived. This miraculous sur-
vival became part of the story of Jesus, but in his story, 
Herod plays the role of the Pharaoh. In the Book of 
Judges an angel appears and tells Samson’s mother of 
the coming birth of her son. In Luke this becomes the 
Annunciation. Prophet Elias resurrects the dead, heals 
the sick, provides food, and does not die, since the Lord 
takes him into the heavens in a chariot of fire. The mira-
cles of his life become the miracles of the life of Jesus. In 
the Bible there is frequent mention of “the son of God”, 
though “the Son of Man” is really the protagonist of the 
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egyenesen Dávidtól, és Betlehemben kellett születnie.  
A mózesi kivonulást vezető tűzoszlop szerepét most 
egy csillag helyettesíti. A csillag is vezet, hozzá vezet,  
a szabadsághoz vezet.

Mindezeket a csodás történeteket a tanítványok fo- 
kozatosan ruházták rá mesterükre, majd másokkal (mint 
amilyen a vízen járás) még meg is tetézték.

Bitó László névtelen kreatúrája, a testamentumíró  
egyszerűen lehántja mindezeket az adományozott cso-
dás történeteket Jesua földi alakjáról. Úgy hántja le, 
hogy Jézus alakja ezzel nem veszít, hanem nyer mind 
szépségben, mind jóságban, mind pedig igazságban.

Abban a korban, amelyben a Névtelen evangéliumát 
olvassuk, a csodás fikciók nem adnak hozzá semmit egy 
ember nagyságához. A nem csodás történetek a legna-
gyobb csodák, s a legcsodálatosabb: a megmagyarázha-
tatlan csoda, az emberi jóság. Mert a rosszban semmi 
csodálatos nincsen. Nem csoda, ha földöntúli erő ment 
meg bennünket, nem csoda, ha leborulnak előttünk,  
s az sem csoda, hogy meg akarjuk hódítani Rómát. Ak-
kor sem az, ha sikerül, ahogy Pálnak sikerült.

Az a csoda, ha valaki feltétlenül jó, ha önmaga fel-
áldozásával ment meg mást, egy embert, sok embert.  
A Talmud azt tanítja, hogy aki egy ember életét meg-
menti, az egész emberiséget menti meg. A Névtelen 
evangéliumának Jézusa, azzal, hogy megelőzött egy 
gyil kos lázadást, sokak életét mentette meg az önfelál-
dozás gesztusával. Ez a Jézus valóban csoda. Ő a csoda. 
Minden jó ember messiás.

A Névtelen evangéliuma Bitó László fikciója. De tör-
ténelmi fikció, ahogy egy történelmi regény is az. Sze-
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various prophecies. The deliverer comes from the house 
of the Jewish King David, thus Jesus also had to be of 
the house of David. Furthermore, he had to be a direct 
descendent of David, and therefore had to be born in 
Bethlehem. The pillar of fire from the story of the flight 
from Egypt becomes the star of Bethlehem. It too shows 
the way to deliverance.

Jesus’s disciplines gradually intertwined these mirac-
ulous elements with the story of their master, adding 
others as they went, such as walking on water.

László Bitó’s anonymous scribe describes Jesus with-
out these miraculous elements. And the mortal Jesus 
emerges not less splendid, less kind, nor less just, but 
rather more so.

Today, fictive tales of the miraculous do nothing to 
amplify the greatness of a man (or woman). Mundane 
wonders are the most miraculous, the most marvelous, 
for human kindness is itself the real inexplicable won-
der. There is nothing wondrous in evil. It is not a mira-
cle if we are saved by an otherworldly power, nor is it 
miraculous if crowds bow before us, nor is it marvelous 
if we seek to conquer Rome or even if we happen to suc-
ceed in conquering Rome, as Paul did.

It is miraculous if someone is unconditionally good, 
unconditionally kind, if someone sacrifices him or her-
self to save another, possibly many others. The Talmud 
teaches that if you save one life, you save all humanity. 
The Yesua of The Gospel of Anonymous saves many lives 
by preventing a bloody uprising with the gesture of self-
sacrifice. This is the true miracle of the life of Jesus. He 
is the miracle. Every good person is a messiah.
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replői valósak, és számos eleme megegyezik az evangéli-
umi elemekkel, másképpen értelmezve azokat. Az örök 
történetek mindig nyitva állnak az értelmezések előtt. 
Az egyiptomi sivatagban számtalan apokrif evangéliu-
mot fedeztek fel, többnyire töredékesen. Ezek is mind 
másként mesélik el a régi történetet, amely megírásakor 
nem volt még nagyon régi. A téma szépségét a variációk 
emelik ki.

Barabás mint Jézus gyerekkori barátja – miért is ne? 
Júdás mint hűséges társ – miért is ne? Hogy Péter a sa- 
ját szerepe védelmében féltékenységből rágalmazta meg 
Júdást? Hallottunk mi is már effélékről. Hogy Pálnak 
Jézus nem volt fontos, csak a Jézus-alak köré épített 
doktrína? Hogy Péter és Pál elnyomta Jézus életének az 
övéiktől eltérő elbeszélését, az igazságot? Hogy Lukács, 
a kor újságírója, csak azokkal készített interjút, akikkel 
találkozott, illetve akiknek bemutatták? Miért is ne?

A Jóság, Jézus Jósága értelmet adhat az életnek, meg-
mentheti az emberiséget, de intézményt, államot, vi-
lágot nem teremt. Azokat is meg kell valakinek terem-
tenie. Erről szól Dosztojevszkij Nagy inkvizítorának 
példabeszéde.

Bitó László Névtelenének evangéliuma nem példabe-
széd, hanem egy csodáitól megfosztott csodálatos tör-
ténet. A stílus régi, ahogy a történet is az. A elbeszélés 
szelleme nem olyan nagyon régi, az ugyanis a felvilá-
gosodás szelleme. Etikája univerzális, mivel a szeretet 
és a jóság kívül áll a történelmen. S az azt megtestesítő 
alak nagyságából az sem von le, hogy nem hal meg azon 
a bizonyos keresztfán, s hogy önmagát a mítoszoktól 
megfosztva születik újjá.
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The Gospel of Anonymous is László Bitó’s fictive tale, 
but it is a historical tale, much like a historical novel 
is a historical tale. The characters are real and many of 
the details can be found in Gospels, though Bitó gives 
them new interpretations. Eternal tales are always open 
to new interpretations. Many apocryphal gospels were 
found in the deserts of Egypt, usually in fragments. They 
too offer varying retellings of the old stories, which at 
the time they were written down were not so old. The 
varying accounts bring out the beauty of the theme.

Barabbas as the childhood friend of Jesus – why not? 
Judas as a faithful companion – why not? Peter, jeal-
ously protective of his role, slandered Judas? One hears 
of such things. That Jesus was not important to Paul, 
only the doctrines that had been founded on the stories 
of his life? That Peter and Paul stifled accounts of the life 
of Jesus that differed from theirs? That Luke, the jour-
nalist of his day, only did interviews with the people he 
met personally, which is to say the people to whom he 
was introduced? Why not?

Kindness, the goodness of Jesus can give meaning to 
life, can save humanity, but it does not create an insti-
tution, a state, a world. Those too must be created by 
someone. This is the subject of Dostoevsky’s famous 
parable, The Grand Inquisitor.

László Bitó’s The Gospel of Anonymous is not a par-
able, but rather a miraculous story stripped of all mira-
cles. The style is old, as is the story. The spirit of the tale, 
however, is not so old. It is the spirit of the Enlighten-
ment. Its ethics are universal, since love and goodness 
are above history. And the fact that the great figure of 
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A Névtelen túlélte a zsidó háborút. Tanú ő, Jézus tör-
ténetének tanúja, s egyúttal a pusztulás tanúja. Bizonyá-
ra rosszallta volna a Bar Kochba-felkelést, ha addig él 
– és igaza lett volna.

A Névtelen Jézusa szeretetre méltó, de hallgassuk azért 
meg a többi tanút is. Azokat is, akik evangéliuma (még) 
nem került elő sem az egyiptomi sivatagból, sem Kum-
rán egyik barlangjából.

Heller Ágnes
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the story does not die on the cross and emerges from 
the tomb having stripped himself of all myths does not 
diminish his greatness.

Anonymous has survived the warring of the Jews. He 
is a witness to the story of Jesus and to the devastation 
of war. He most certainly would have opposed the Bar 
Kokhba revolt had he lived to see it – and he would have 
been right.

The Yesua of The Gospel of Anonymous is worthy of 
our love, but we should listen to the other witnesses 
too, those whose gospels have not yet been found in the 
caves of Qumran.
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Th is story, shrouded in mystery, was inspired by 
a faithful disciple of the Nazarene Master who 
wished to remain nameless. Ask not whether 
he ever wrote down these exact words, because 
deep as is the well of the past, you will hear 
only your skeptical question echoing back to 
you. But if you submerge yourself in this honest 
account with silent awe, you will hear the voices 
of the authors of those apocryphal writings that 
had been lost or burned long ago – or had not 
yet surfaced from under the endless sands of 
time. Th is book transcribes the words of the dis-
ciple who saw what treachery prejudice, blind 
devotion to creeds and hatred can lead to. Th is 
vision of his compelled him to preserve the be-
nevolent truth for a time to come when people 
may accept that the vainglory of some followers 
wanted to build an eternal monument to them-
selves, in the name of the Master, who never 
even owned a tent. It was their thirst for power 
that set the younger brothers against the older 
brothers. Th e uncircumcised younger brothers, 
led by Paul who used to be Saul, conspired to 
silence the true witness, forcing him to write 
secretly. He hid his scrolls deep into the sands of 
the desert, in the hope that his message would 
reach people only someday in the distant future 
when they would be ready to accept that the 
One who said, “Greater love hath no man than 
this, that a man lay down his life for his friend,” 
was ready to off er His very life to free Barabbas 
from Pilate’s dungeon. 
Many will reject this true account: skeptics who 
believe only their own truths. But there also will 
be fi rm believers who dare to test the strength 
of their faith by accepting the legitimacy of 
another’s faith. Th is book is for those who thirst 
for a past that can bring peace and understand-
ing between creeds and can lead to a brighter 
future. 



„Ez az apokrif evangélium, amely minden népet feloldoz az istengyilkosság 
förtelmes bűne alól, azoknak szól, akik olyan múltra vágynak, amely képes 
békét és megértést teremteni a hitvallások között, megnyitva az utat egy 
boldogabb jövő felé.”   

 Jefferey Sussman, irodalomkritikus

„Bitó László könyve élvezetes olvasmány, egyszersmind hatékony ellenszer 
a modern antiszemitizmus valós fenyegetésével szemben.”

 A Tisztelendő Chloe Breyer, a N.Y.C. Interfaith Center vezérigazgatója

„Bitó László módszere […] az ábrázolt személyek és indítékaik mélyen 
beleérző ábrázolása, amely gazdag és hatásos újraértelmezést tesz lehetővé.”                     

Bruce Chilton, a New York-i Bard College Bernard Iddings Bell 
vallástörténelem professzora 

* * *

“Th is apocryphal gospel story, Absolving All Men Of Th e Most Hideous 
Crime Of Deicide, is for those who thirst for a past that can bring peace 
and understanding between creeds and can lead to a brighter future.”                           

Jefferey Sussman, author and critic.

“Bitó’s book is a delightful read and imaginative corrective to the real threat 
of modern anti-Semitism.”           

 The Rev. Chloe Breyer, Executive Director, The Inter-faith Center of N.Y.

“[Th is is a] sympathetic projection into the personalities and motivations 
of the people involved…and the result is a richly rewarding reappraisal.”    

Bruce Chilton, Bernard Iddings Bell Professor of Religion, 
Bard College, New York 

További/more info: www.laszlobito.com

info@argumentum.net 
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