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Előszó

Válaszúti György 1588. augusztus végén jegyezte fel a Pécsi Disputáról “... lelkünk is örvendezett, .. . p o 1 g á r a i n k   különböző kérdéseinek, miket Máthé uramhoz intéztek, és a mi tudományunkat az övével egybevetve igyekeztek megerősödni igazságukban. Sőt egynéhányszor magamat is arra erőltettek, hogy ne szóljak, mert ők akarnak mostan szólni, és ők akarnak értekezni. Kinek örömest engedtem... mert tudom, az igazságról való tudakozásnak módja, hogy a községnek is ne dugassék be a szája, hanem szabadság adassék nekik is a tudakozásra és kérdezgetésre. Hogy mikor megláthatja tudományának erejét, annál inkább örvendezhessenek az igazságnak és bátorodjanak a harcos ellenfelek ellen."
Ezt a szívvel-lélekkel átélt vallásosságot sokszor idézték unitárius gondolkodóink Dávid Ferenctől kezdve napjainkig. Vészhelyzetekben ez volt támasza, ereje, biztosítéka hitünk fennmaradásának.
Ilyen vészhelyzet emléke ez a munka is. Amikor egyetemi internátusunkat megszüntették, szépen dolgozó egyesületeinket, a Brassai Sámuel főiskolai hallgatók egyesületét “megszüntetni rendelték", a nőszövetséget, a leányegyletet, a Bölöni Farkas Sándor iparoskört, a cserkészcsapatot, a magyarkúti ifjúsági tábort el kellett felejteni, összefogtunk lelkészek, és megcsináltuk a világiak teológiáját.
Félve, csendben előadássorozatok indultak meg az egyes lelkészek érdeklődése szerint. A Bibliával ismerkedtünk közösen, bepillantást adtunk a hívő lélek közösségi életébe, elmeséltük múltunk nagyszerű történéseit egészen napjainkig, megvitattuk hitelveink legdrágább kincseit, megismertettük érdeklődőinket a vallások csodálatos világával. Néha vitáztunk is a helyesebb értelmezésért. Ez volt a mi világi teológiánk.
Bencze Márton püspök úr a Biblia ismeretének volt megszállottja. Témáit is ebből a körből vette, s ez a most megjelent munka az 1984-86 között tartott előadásainak szerkesztett változata.
Örömmel és szeretettel ajánlom unitárius és nem unitárius testvéreinknek egyaránt. Egyes tételeivel vitatkozni lehet, de azzal nem, hogy nehéz körülmények között, ellenséges környezetben, unitárius hitünk megmaradásáért és továbbviteléért nagyon sokat jelentettek.

Budapest, 1999. október hava
Szász János
a budapesti Unitárius Teológiai Intézet 
igazgatója




Jézus Krisztus, az Isten fia
evangéliumának kezdete

A Biblia (könyvek könyve) két részből áll, egy régebbi és egy, újabb részből; az Ótestamentumból és az Újtestamentumból. Az Ótestamentum 39, az Újtestamentum 27 könyvet tartalmaz, a kettőben összesen 66 könyv van.
Az Ótestamentumot zsidó nyelven, az Újtestamentumot görög nyelven írták.
Az Ótestamentumban, mindjárt az elején Mózes neve alatt 5 könyvet találunk:
1. Genezis - Teremtés
Tárgya: A világ teremtése, az első emberpár, az özönvíz és az ősatyák története.
2. Exodus - Kijövetel az egyiptomi fogságból
Tárgya: Az egyiptomi fogság. Mózes születése és elhivatása, kijövetel a fogságból, a Sinai hegyen kapott kinyilatkoztatás, a frigyláda.
3. Levitikus - Lévi törzsének papi tiszte
Tárgya: Az áldozati kultusz, a rituális és erkölcsi tisztaság, illetve a törvények. A papi rend Lévi nemzetségéből kerül ki.
4. Numeri - A nép megszámlálása
Tárgya: A pusztai vándorlás és annak leírása, a megszámláltatás. 
    5. Deuteronomium - A törvény mása
Tárgya: Mózes beszédei és törvényei. A Törvény (tóra) ismételt közlése.

A Kr. előtti időkben, Mózes korában és utána, kb. Kr. e. 1200-tól a mózesi törvények voltak irányadók, de később más befolyások is érvényesültek. Jósfiás király idejében, k6 620-ban, a Királyok könyve (II-Kir. 22.8-20; 23.1-...) tanúsága szerint megtalálták a jeruzsálemi templomban a Törvényt (az elveszett törvényt). A Tóra (törvény) megtalálása Hilkia főpap nevéhez fűződik. Ekkor olyan intézkedéseket hozott Jósfiás király, hogy annak eredményeképpen a Törvény irányította a zsidó nép életét. (Mindig voltak eltérések a Törvénytől, a próféták a visszatérést hirdették és szorgalmazták) A babiloni fogságból visszatért zsidók 444-ben a Pentateuch (Mózes öt könyve) törvényei iránt engedelmességet fogadtak.
Az Újtestamentum elején az evangéliumok találhatók, számuk négy. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Az evangélium görög szó, jelentése jó hír, örömüzenet. A jó hír jelzi Jézus megszületését időszámításunk első évében. Az evangéliumok keletkezési ideje Kr. u. 70 és 110 közé tehető.
Pál apostol levelei - 13 levél -, valamint Péter, Jakab és János levelei, illetve az Apostolok Cselekedetei és János Jelenések könyve az evangélium beteljesüléséről, az érette végzett munkáról számolnak be. Pál apostol levelei az Evangéliumok előtt keletkeztek, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az első keresztények emlékezetében elevenen élt mindaz, amit az Evangéliumok később írásba foglaltak.
Ezúttal Márk evangéliumának szellemében, arra támaszkodva beszélünk a Bibliáról, az Ó- és Újtestamentumról, a kettő szerves egységéről.
Márk evangéliuma I. részének első versében ezeket olvashatjuk: “A Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete".
Tehát valami kezdődik, mégpedig az Evangélium, konkrétan Jézus Krisztus evangéliuma kezdődik. Ha valami kezdődik, annak van előzménye és van folytatása. Az Evangélium kezdődik, mit jelent az evangélium? Jézus Krisztus evangéliuma kezdődik, kicsoda tehát Jézus Krisztus?
Tehát szó van egy kezdetről, továbbá az Evangéliumról, majd Jézus Krisztusról. A megértés igényével közeledünk e kérdésekhez, mégpedig annak a felismerésnek a hordozóiként, hogy ti. az emberiség állandóan fejlődik. Ennél fogva az itt felvetődő három kérdésnek a megértése sem állandó, lezárt valami. A megértés is előrehalad, gyarapodik. gazdagodik.
A XIX-ik század 70-es évei előtt, az átlag európai kultúrembernek nagyjából háromezer esztendőre volt visszatekintése.
Az első ezer esztendő a Jézus előtti ezer esztendőt tartalmazza. S ezt az első ezer esztendőt megelőző egyiptomi és perzsa időkre, s még inkább az indiai körülményekre csak mint történelem előtti időkre tudott tekinteni. Az effajta történelemszemlélet azt vallotta, hogy a tulajdonképpeni történelem a görögökkel kezdődött. Ezt a görög történelmet s benne a görög kultúrát Homérosz, továbbá a tragédiaírók és a filozófusok foglalták írásba. A görög történelmet és kultúrát az első ezer esztendő második felében elborította, meghódította a római elem, a római uralom. A görög kultúra maradt, csak az uralom lett római, illetve keveredett a kettő. E keveredés idején áradt be a kereszténység a görög-latin kultúrába.
A görög-latin kultúra és a kereszténység egybefolyásával telt el a második ezer év, amely egyúttal az első keresztény évezred.
A harmadik évezred, a kereszténység második évezrede, egyre nagyobb területét hódítja meg a világnak, az életnek. A vallásos és a művészeti élet egyre szélesedik, egyre nagyobb mélységeket él át, s a politikai és gazdasági élet hasonlóképpen kiterebélyesedik. Irányt mutat a művészetben Giotto, az irodalomban Dante, a vallásos életben a skolasztika és a reformáció, a gazdasági életben a könyvnyomtatás feltalálása és Amerika felfedezése, majd a természettudományok erőteljes kifejlődése.
A XIX. század 70-es éveitől nagyon kitágul az európai ember látóköre. Ennek legerőteljesebb előidézője annak az orientális elemnek a jelentkezése, amely visszafelé rendkívüli módon kitágította a történelmet s a lelki, illetve vallásos életre is jelentős hatást gyakorolt.
A Kelet-Indiai Társaság megalakulása és tevékenysége az európai ember látókörébe vonta az indiai vallás gazdag anyagát, mely a Védákban és a Bagavad Gitában vált hozzáférhetővé. De nagyon határozott ismeretekkel gyarapodott az ótestamentumi nép vallásának világa és tartalma. Nyilvánvalóvá vált, hogy a zsidó nép egyiptomi fogsága az egyiptomi kultúra erőteljes hatását eredményezte; a babiloni, illetve perzsa fogság pedig különösen a perzsa hatást, a zarathusztrai elem hatását eredményezte. A külső eseményeknek bensőséges hatását fedezte fel a múlt század végének s a huszadik század eltelt évtizedeinek kutató-kereső embere, annak az elvnek szellemében, mely szerint az emberiség állandóan fejlődik, s a különböző problémák megértése nem zárul le. A megértés dolgában az emberiség előbbre léphet, mert a megértés gazdagodik és bővül.
Az európai ember utóbbi száz esztendejének erőfeszítései, megismerési törekvései oda vezettek, hogy megszületett annak tudatos felismerése, miszerint a Krisztus előtti időkben az emberi lelkek, a legkiemelkedőbbek a legjobban, a csoportlelkűségbe voltak beleágyazódva, a népszellemnek, a nép lelkének voltak a hordozói. Hektor Trója lelkéből nőtt ki, s ennek a városnak volt elkötelezettje, anélkül talaját vesztett ember. Periklész az athéni városállam lelkét, szellemét jelentette, s enélkül nincs támasza. Az egyiptomi, káldeai, asszír-babilóniai, óhéber, perzsa, óindfai kultúrák kötődve voltak a néplélekhez, erőteljesen és össze nem téveszthető jelleggel, s ezeknek a kultúráknak a hordozói csak azon a népen belül tudtak tevékenykedni, amelyhez tartoztak. Adottság volt ez, mint a természet bármely törvénye. Az Ótestamentum népe is a tiszta mag, az elegyítetlen vér megőrzését tartotta fontosnak, a véren keresztül szállt apáról fiúra még a képesség is, a néphez való tartozás külső és belső jelleget kölcsönzött az egyes embernek.
Ennek a korszaknak vége lett, s elkezdődött valami új.
Az Ótestamentumban egyértelműen ekképpen jut kifejezésre ez az állapot: - Halljad Izrael, ezt mondja az Úri - s aztán következik az utasítás, a parancsi mely vonatkozik az egész népre. Jézus azonban ekképpen tanít: Én pedig azt mondom, Én...?
Véget ér tehát a néplélekbe való beágyazódottságnak sok-sok évezredes korszaka, és elkezdődik az ember individuális fejlődésének a korszaka. Én pedig azt mondom néktek...!
Ez nem elmélet, hanem az életnek a legnagyobb valósága, realitása. Hogy az életnek ez a legnagyobb realitása elkezdődjék, az egyes embernek új képességre volt szüksége. Ennek a jelenlétét, a megérkezését adja hírül Keresztelő János, amikor azt mondja (Márk ev. 1.15-ben): “Bétőlt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higyjetek az evangéliumban".
Hogy az idő betelt, vagyis, hogy jelentkezik valami aktuális új elem az emberiség életében, ezt jelzi az a keresztelőjánosi meglátás, amely így hangzik: ... elközelített az istennek országa...! Vagyis az isteni világ új erői adatnak meg az egyes embernek, de ezt az új erőt csak akkor tudjuk felölteni, ha a megtérés útját megjártuk. Meg kell szabadulnunk gyarlóságainktól s ez egy hosszú folyamat, és fel kell öltenünk az új embert, az új képességet, mely itt van, jelen van immáron ebben a földi, emberi világban, hordozója maga Jézus.
Tehát elkezdődött valami új, ez maga a jó hír, ez maga az Evangélium s ennek hordozója, megtestesítője a názáreti Jézus. Új korszak kezdődik az emberiség életében: a lelkek individualizálódnak. A népiség, a nemzetiség elemében gyökerező emberiség mind jobban és jobban egyedeire bomlik. Rendkívül nehéz életútra lépnek az emberek, van azonban támasza ennek az individualizálódó emberiségnek. Isten országának új erői adattak meg az isteni gondviselés által, bizonyság erre a názáreti Jézus élete. Jézus élete tehát nem a tanításban nyeri el legfőbb jellegzetességét, hanem abban az életvitelben, mely a mindennapi életben a helytálláshoz a képességet adja. Az ismeretekben nem az absztrakt, elvont fejtegetéseket nyújtja, hanem a lélek és szellem valóságos jelenlétét. A régi korok kiváló emberei azért voltak kiválóak, mert közvetíteni tudták az istenség akaratát, az isteni világ szándékát, tehát közvetítői, szócsövei, eszközei voltak az embert építő isteni erőnek és szándéknak egy csoport, egy nép, a nemzetség kötelékében. A nagy változás abban áll, hogy Jézus maga a hordozója ezeknek a képességeknek. Isten országának erői benne jelen vannak, oly mértékben, amilyen mértékben az ember valóban ember lehet ennek hordozása által.
Az egyiptomi kultúrában a Napra tekintettek, és azt, annak fényét s melegét imádat tárgyává tették. Jézus azonban abban kezdet, s abban képviseli a jó hírt, hogy bizonyságát adja annak, hogy íme az emberben jelen van a világosság maga. Én vagyok a világ világossága - mondja Ő! Íme milyen nagyra hivatott az ember! - állapíthatjuk meg. Tudnunk kell értékelni az evangélium kezdete előtti megnyilvánulásait az isteni vezetésnek, és emberi oldalát hasonlóképpen, de meg kell látnunk a fejlődés nyilvánvaló jeleit, illetve az ember individuális fejlődését.
A már jelzett utat tovább követve megemlítjük, hogy Márk a hagyomány szerint a 70 tanítvány egyike (Lk. 10, l.), továbbá Barnabásnak unokaöccse. Pál és Barnabás Jeruzsálemből Márkot is magukkal viszik az első missziós útjukra (Csel. 13,13.) Később külön Barnabással Ciprus szigetén végez térítő munkát (Csel. 15. 37-41.}. Eusebius egyházatya feljegyezte, hogy a hagyomány szerint a 60-as években Márk alexandriai püspök volt. Márk evangéliumának keletkezésére nézve Eusebius tesz néhány iránymutató megjegyzést Papiasra hivatkozva: .,Ezt is mondta a presbiter (János) Márk, aki egykor Péter tolmácsa volt, mindazt gondosan leírta, amire emlékezett. Jézus Krisztusnak mind szavait, mind tetteit..., Márk az Urat se nem látta, se nem követte, hanem később Pétert, aki a szükséghez képest adta elő tanításait, de nem úgy mintha az Úr szavait akarná feljegyezni..., arra volt gondja, hogy semmit se hagyjon ki abból, amit hallott, és semmit meg ne hamisítson" . Alexandriai Kelemen (kb. 150-220) Péter apostol levelének magyarázatában (1 Pét 5,13.) ezt írja: Péter kegyessége úgy megragadta a hallgatókat, hogy nem tartván elégségesnek az ő egyszeri hallgatását, megkérték Márkot, Péter kísérőjét, hogy Péter szóbeli igehirdetését írja le. Így jött létre a Márk írása szerinti evangélium.
Néhány megjegyzést hozzáfűznek ezekhez az adatokhoz, megállapításokhoz a későbbi kutatók.
1. Márk nem ismerte volna Jézust? Válasz: ismerhette!
2. Márk nem a pontos sorrendben írja le az eseményeket? Válasz: milyen minta lehetett már az összehasonlításhoz? Egy másik evangélium?
3. Miféle tolmácsolásról lehet szó?
Válasz: amint a héber 8 felolvasást a zsinagógában a “tolmács" fordította át arámra, akként Péter arám nyelvű igehirdetését Márk görögül tolmácsolta a hellenista gyülekezetben.
4. Ezek szerint Márk evangéliuma Péter igehirdetésének leírt mása?
Válasz: Ezt nem lehet mondani, de Márk evangéliumának mindenképpen “védnöke" Péter apostol, akinek neve volt, széltében ismerték mint a 12 apostol egyikét, s ez jó ajánlólevél a Márk neve alatt szereplő evangélium számára.
A Márk evangéliumának keletkezési helye a hagyomány szerint Róma. Ezt támasztják alá azok a latin kifejezések, amelyek benne helyet kaptak. (Pl. hóhér - speculator; adó - census, stb.) Más hagyomány szerint Márk evangéliumának keletkezési helye Palesztina vagy Szíria.
Márk evangéliumának keletkezési ideje a 13. rész alapján állapítható meg (!?), melyben Jézus tanítványainak ajánlja a Jeruzsálemből való elmenekülést. Ez 64-re utal. Az evangélium azonban nem szól arról, hogy valóban elmenekültek-e. Ha szólna erről, akkor 64 utánra tehetnők az evangélium keletkezését. Így tehetjük 64 előttre is. A kettéhasadt jeruzsálemi templomkárpitra való utalás, ami 70 utánra utal - de utalhat a keresztre feszítés idejére is, vagyis 33-ra -, azt a meggondolást sugallják, hogy 33 és 70 között keletkezett Márk evangéliuma.
Márk evangéliumának célja a messiási várakozások helyességének igazolása és e várakozások beteljesülésének bizonyítása a názáreti Jézus fellépése által. Márk - nem zsidó gyülekezetnek is krisztológiájában mégis ótestamentumi bizonyítékokat használ a messiás megjelenése kérdésében, ami azt bizonyítja, hogy vallotta: az Ótestamentum prófétái hangot tudtak adni annak az egyetemes igazságnak, mely Isten akaratából az egész emberiség előmenetelére adatott Jézus tanítása és működése áltál. Ennek bizonyítására beszél Márk az “Illés redivivus"-ról, azaz arról, hogy illési lélekkel hirdeti Keresztelő János a prófétai híradások beteljesülését, holott Illés a zsidó népszellem tipikus megjelenítője és hordozója (Malakiás 3,1 és 4,5-6.)
Ez a tény még inkább aláhúzza azt a Márk által képviselt nagy fejlődéstörténeti igazságot, mely szerint az emberiség fejlődésének nagy ívéhen áramlatok és hatások befejeződnek, és mások elkezdődnek. Márk 1,7. szerint: “Utánam jő, aki erősebb nálam, akihez nem vagyok méltó, még arra sem, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg, ő pedig szentlélekkel fog megkeresztelni titeket" . S amikor röviddel a Keresztelő János-i híradás után megjelenik maga Jézus is, hogy alámeríttessék a Jordán folyóban, ennek bekövetkezése után olyasvalami történik vele, ami egyedülálló jelenség az emberiség szellemtörténetében. Szálla reá Istennek lelke, azaz benső emberségét eltöltötte az az isteni lélek, amely új elem az ember megépítésének történetében. Ezt az új elemet Isten fiának is nevezi gyakran a Biblia s ennek nyomán a teológia tudománya. Jézus maga ezt a tényt ekképpen foglalja szavakba Márk 1,15. szerint: ,.Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa..." Vagyis a földi világ, e földi emberi világ számára megadatott az az új építő elem, az az új lelki és szellemi erő, amely addig csak az Isten lényéhez tartozott, csak az isteni világ része volt, mostantól hozzátartozik az emberi világhoz. Jézusban ez jelen van, hozzátartozik az ő lelki-szellemi alkatához. Nem azért, hogy magának megtartsa, hanem azért, hogy minden ember lelki-szellemi lényét meggazdagítsa, általa az ember megerősödjék individuális mivoltában, személyiséggé épüljön, az alkotásban, a világ Isten akarata szerinti tovább építésében munkatársa legyen. A kezdet, melyről Márk l,l-ben olvashatunk, íme itt van.
Ennek a kezdetnek az előzményét, amely lezárul, Keresztelő János jellemzi önmaga tevékenységével, s így foglalja szavakba: “Én vízzel keresztellek titeket...". Azt a régit pedig követi az új, valami tehát kezdődik s ezt így foglalja szavakba Márk evangéliuma 1.7: “...ő pedig szentlélekkel fog megkeresztelni titeket".
Régen: vízzel kereszteltek. Az új szerint: szentlélekkel keresztelnek.
Márk evangéliuma alkalmat ad egy reális visszatekintésre és egy ugyanilyen reális előretekintésre. Ez megtestesíti azt a követelményt, amely a Prometheus-i, ill. Epimetheus-i embert jellemzi. azt az embert tehát, aki hivatott az emberiség életének új irányt szabni. {A görög világ, a görög kultúra is érzékelte a régi és új törvényszerűségének mibenlétét.)
Amikor a Keresztelő János által jelzett régi keresztelésre történik utalás, akkor abban a helyzetben vagyunk, hogy a bibliakutatás eredményét használhatjuk, vagyis tudjuk, hogy a vízzel való keresztelés a régmúltra vonatkozik. Arra vonatkozik, ami tiszta isteni elem az emberben. Az emberben, akit Isten teremtett. a Genezis szerint “teremté Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára”. Ez a tiszta isteni elem az emberben a garancia arra nézve. hogy van mire támaszkodni az élet küzdelmében és harcában, a megpróbáltatásokban és kísértések idején. A fejlődés útján elindult ember azonban. nem kész emberként járja életének útját, kezdeti lépései sok eltévelyedésnek vannak kitéve. Az isteni vezetés és saját kezdeti gyenge erői a felemelkedések és elbotlások változatosságát mutatják. Amikor Keresztelő János vízbe meríti azokat, akik hívására a Jordán folyónál megjelennek, egy megismerési útra lépnek, egy önmegismerésben kívánnak részesülni. Az a szándék vezérli őket, hogy megismerjék gyarlóságaikat, bűneiket. A vízbemerítés processzusa akkor sikeres, ha valami lényeges dolog történik lelki életükkel a vízbemerítés pillanatában. Valami olyasmi történik velük, ami a halál pillanatában kezd történni az emberrel. A lélek kezd kilazulni az ember testi mivoltából, mintha elválna földi lakhelyétől, az emberi testtől, amellyel egységet alkot, de amelyet végül is nem hagy el, mert ha elhagyna, akkor az úgynevezett földi halál következnék be. A vízbemerítéskor az emberi lélek kilazul valamilyen fokon a földi testből, s akkor már nem testi szemeit használja - melyek az érzéki világ meglátására alkalmasak -, hanem lelki szemeit, vagyis lelki érzékelő képessége aktivizálódik, melynek legfontosabb eredménye az önmegismerés, a maga erényeinek és gyarlóságainak-bűneinek megismerése.
Azonban nemcsak önmegismerést eredményez a vízbemerítés sikeres aktusa, hanem eredményezheti és eredményezte is általában az isteni világ olyan törvényszerűségeinek megismerését is, amelyek aktuálisak. Az isteni világ általános törvényszerűségei magukban hordozták azt a tendenciát, hogy új erők adatnak meg az isteni világból az emberi világ számára, vagyis a fejlődésnek egy olyan új fordulata készül bekövetkezni, amely túllép azon, amit a vízbemerítés eredményeképpen az támaszként kaphat. Isten országa elközelített, új erők adatnak az emberiségnek. Így elhitték, akik Keresztelő Jánosra hallgattak, hogy aki eljövendő, az már nem csupán a meglévő erőkre támaszkodik, nem csupán az eddig rendelkezésre álló javakkal gazdálkodhatik, hanem olyan új erőkkel, amelyek érkezőben vannak, s amelyek Jézus életében, tetteiben és tanításaiban meg is mutatkoztak.
Amikor Jézus tanítani kezdett. azok az emberek, akik a vízbemerítés processzusán eredményesen átestek, nyitott lélekkel álltak Jézus mellé, nem volt egészen ismeretlen számukra a hang. a hangnak a mondanivalója, és a léleknek az az ereje, amely Isten országa új erőit tartalmazza. S boldogan hallották és értették meg, hogy istenországának ezek az új erői minden ember számára hozzáférhetők, nem a keveseknek, nem a kiválasztottaknak adatnak meg, hanem mindenkinek, aki jó igyekezettel ezeket önmagába beépíteni szándékozik. Ezeket természetesen azért kísérelheti meg az ember beépíteni önmagába, mert valójában reálisan jelen lévő, az emberi világhoz hozzátartozó erők. Ezek nem a világ kezdetétől fogva jelen lévő erők, hanem ezek jelenlétének garanciása Isten gondviselése. mely a világ folyásában mindig jelen van. Örvendetes gyakorlati aktusa isten gondviselésének, hogy Jézus életében, tevékenységében és tanításában ezek az új erők meg is mutatkoznak. s ami Jézus életében új erőként jelen van, minden ember számára elérhető.
Nagy a különbség azonban abban, hogy miképpen jutott a régi időben, és miképpen jut a Jézus utáni időkben az emberiség azokhoz az új erőkhöz, amelyek fejlődését, előrelépését biztosítják. A régi ember, a Jézus előtti emberiség - minél jobban visszatekintünk a történelemben, annál inkább. annál fokozottabb mértékben benne élt egy olyan csoportlelkűségben. egy olyan vérségi kötelékben, amely megfelelő hátteret és tartást nyújtott számára, s életét azok a törvények szabályozták, amelyek a hozzáértők, a kiválók által megfogalmaztattak.
Az új ember azonban már nagymértékben individualizálódott, saját gondolatai, elképzelései és tervei vannak a világgal és önmagával kapcsolatban. Visszautasíthatja a felkínált példát, és visszautasíthatja a jó hírt megfogalmazó beszédet, azt a tényt, hogy Isten országa új erői, melyek jó irányba viszik életét, jelen vannak ebben a mi földi emberi világunkban, s erről egyértelmű példát mutat Jézus maga. Az új ember, az egyre önállóbb ember mindezt visszautasíthatja, de el is fogadhatja. Erőszakkal vagy csak úgy automatikusan soha nem lesz az övé, nem válik csak úgy magától lényének tartalmává és lelkének erejévé, szellemének világító szövétnekévé. Nem! Csak akkor tölti el emberi bensejét ez az új embertformáló erő, Isten országának ez a ténylegesen jelenlévő ereje. ha ennek érdekében elvégzi a szükséges munkát, ha mindeneket megvizsgál, s ami jó azt megtartja. Ha a felismert jóban állhatatosan megmarad, s amikor meginog mégis, a résemét s végiggondolás eszközeivel visszatéríti önmagát a helyesnek felismert, jó útra. Cselekszi a jót, nem azért mert erre valaki erőnek erejével kényszenti, hanem cselekszi a jót azért, mert azt jónak maga is felismerte.
Ebben a tevékenységben az ember nagy támasza Jézus élete, példája, útmutatása, szelleme és tanítása. Ma nem lehet a vízbemerítés eszközével felnyitni a lelki szemeket. Ha ma valakit vízbemerítünk, nem következik be nála a régi állapot, mert az ember még testi organizációjában is állandóan mássá válik, a ma vagy a tegnap nem olyan, mint volt ezelőtt századokkal vagy éppen ezer évekkel. Ma nem vízzel keresztelünk, hanem szentlélekkel, a lélek tiszta erejével, a belátó szellem eszközeivel, s mindazzal, ami saját munkaként válik építőelemmé mibennünk. Azzal a szellemmel tehát. ami maga az evangéliumi szellem.
Hogy keresztelünk tehát mi unitáriusok? A keresztelési formula, amely nálunk ma érvényben van - ha nem is használja mindenki így hangzik, amint vizet öntünk jelképesen a kisgyerek fejére: “én téged XY megkeresztellek az egy igaz Istennek nevében, hogy járj az Úr Jézus útján, Isten szent lelkének ereje által”. Ebben a keresztelési formulában utalás van arra, hogy Isten minket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, tehát az eredeti jó elem már az induláskor megadatott nekünk, de ehhez további új és előbbrevivő erők adatnak minekünk, ha érette a szükséges munkát elvégezzük, vagyis, ha járjuk az Úr Jézus útját, mikoris Isten szent lelke, ez a magasztos szellemi erő eltölt minket. Az evangéliumban azt olvashatjuk: “aki kölcsön kér tőled, annak adj" - s máshol kapjuk meg mintegy a folytatását, mert ha kölcsönadunk, általában adunk jó szívvel, amikor visszakapjuk, ráadást is kapunk. Nos ez a bizonyos ráadás nem más mint Isten áldása. Tehát nem úgy van az, hogy csak annyi lesz a mienk a magunk emberségét megépítő új erőkből, amennyit jó munkákkal megszereztünk. Sokkal több lesz a mienk, mint amennyi energiát befektettünk, ez a többlet az Isteni áldás. Az isteni világ a gazdag áldásoknak élő elven világa. Isten gondviselő és minket szerető Isten, nyugodtan helyezhetjük bele bizodalmunkat. Az evangélium szellemét némileg ismerő ember, az Isten gondviselő szeretetét valamennyire érzékelő ember nagyra értékeli a Bibliát, az evangéliumot, Jézus szellemét.


Az emberi fejlődés

“A Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete''
Ezt a kezdetet, ezt a jó hírt, vagyis evangéliumot most egy más oldalról közelítjük és világítjuk meg. Célunk az emberi fejlődés ívének bemutatása, tekintettel a ,,kezdetre", mely Jézussal áll összefüggésben.
Buddha személyiségét és tevékenységét vázoljuk fel röviden, aki Indiában élt, Kr. e. a VI. évszázadban.
Majd ugyanezt tesszük Szókratész-szel, aki Görögországba élt és tanított Kr, e. az V. században. Kettőjüket alig száz év választja el egymástól.
Buddha tanítványokat, követőket gyűjtött maga köré s amit lelkükbe beleplántált, az embermillióknak nyújtott megnyugvást, felszabadulást és emberi tudatot.
Arra mutatott rá, hogy az ember osztályrésze e földi megtestesülésében szenvedés (szenvedés a születés, a betegség, az öregkor és a halál). Éppen ezért a cél nem más mint megszabadulni az egyre ismétlődő földi születésektől. Kioltani minden vágyat a lélekből, amely előidézi a földi inkarnációk, a megtestesülés utáni vágyat. További cél: felemelkedni egy olyan lelki létbe, ahol a lélek már nem törekszik arra, hogy érintkezzék az érzéki világgal, hanem éppen ellenkezőleg, a Nirvánában kíván maradni. Ezáltal szabadul meg az ember a szenvedéstől, mely a földi életre jellemző állapot. Hozzátartozik a buddhai tanításhoz a részvét és szeretet tana. Részvétet kell a lélekben hordozni és szeretetet, s ezeket az erényeket kell alkalmaznunk a szenvedő emberek iránt.
E Buddhai tanítás jellegzetessége: azáltal, hogy Buddha tanítványainak és követőinek figyelmét a szenvedésre irányította, egyúttal a földi élet mineműségét, milyenségét jellemezte. Azonban amikor övéinek figyelmét a földre irányította, ahol szenvedés van. egyúttal beléjük plántálta azt a törekvést, hogy e földi világból elkívánkozzanak, a Nirvánába jussanak, vagyis a lelki-szellemi világba. (Erről a Nirvánáról meg kell e helyütt jegyeznünk, hogy téves állítás, félremagyarázás, miszerint a Nirvána megsemmisülés volna, illetve a tétlenségnek egy állapota.)
Buddha tehát a földről az égbe kívánta emelni az emberi gondolkozást, az emberi filozófiát, s végső fokon magát az embert, az emberi lelket.
Buddha a benaresi beszédében nyilatkoztatta ki fent jellemzett tanítását. Tanítványai, követői hallatlan lelkesedéssel csüngtek rajta, s minden igyekezetük arra irányult, hogy lelkükbe befogadják azt a képességet, mely által megszabadulnak a földre történő újjászületés vágyától, s e vágytól megszabadulva egybekapcsolják magukat saját eredetükkel, az isteni világgal. Feloldódni a szellemi tökéletesedés felé való haladásban, a földi dolgok iránt mind érzéketlenebbé és igénytelenebbé válni. Jellemzője a Buddha-követőknek az is, hogy számukra Buddha föltétlen tekintélyt jelentett, amit Buddha mondott, számukra szent volt. Szent volt azért, mert Buddhát megvilágosodott mesternek tekintették. Ez a megvilágosodás. beavatás a boddhifa alatti eseményben jutott kifejezésre. Ez történt tehát Indiában Kr. e. félezer évvel, Buddha tevékenysége folytán.
S most tekintsünk Görögországra. ahol Kr. e. az V.-ik században egy másik individualitás élt és tanított: Szókratész.
Szókratész tanítványokat és híveket gyűjtött maga köré, s tevékenységével beépült a nyugati emberiség kultúrájába az, amit “szókratészi elemnek" nevezünk. Keleten buddhai elem. Nyugaton szókratészi elem! Majdnem egyidőben fellépő kultúráramlat, párhuzamosan haladó két irányzat, mindkettő az emberért. Azonban sajátságos jellemzői vannak a Buddhai tevékenységnek illetve a szókratészi tevékenységnek, éppen így a Buddhai úton haladóknak, illetve a szókratészi úton haladóknak.
Szókratész magatartása tanítványaival és követőivel szemben a lehető teltsajátosabb: módszerét bábaasszony-művészetnek nevezi a tudomány. Ennek lényege az, hogy Szókratész önmagából semmit sem vitt át a tanítványokba, hanem mindent azokból hozott elő. Úgy tette fel kérdéseit, hogy a tanítványok lelki erői mozgásba jöttek, s a lélek tartalma sarjadásnak indult, munkálkodni kezdett. Az a józan elem, mely a szókratészi világnézetet és nevelési módszert jellemzi, onnan származik, hogy ő a tanítványok veleszületett értelmére és önállóságára apellált. Annikor tanítványainak, követőinek csoportjával végigment Athén utcáin, jött-ment az Akadémiában, vagyis a kertben, éppen úgy cselekedett, mint Buddha, aki csoportosan járta az utakat tanítványaival.
Amíg azonban Buddha következetesen azt hirdette, amit a Boddhifa alatti megvilágosodása nyomán kapott, s rendkívül szuggesztív hatással ezt plántálta bele kővetőibe, addig Szókratész semmit sem igyekezett tanítványai lelkébe ültetni, hanem azt kívánta felszínre hozni, ami bennük jelen volt. S ezt a bennük jelenlévő lelki elemet hozta mozgásba s indította munkára. Buddha önmagát adta, vagyis azt, amit a szellemi világból kapott. Szókratész semmit sem adott magából, a tanítványokban lévő lelki tartalmat hozta mozgásba. A bába sem ad tulajdonképpen magából semmit a kisgyermeknek, csak világra segíti, foglalkozik vele, fürdeti őt.
Nagy a különbség tehát Buddha és Szókratész között.
A Buddha-tanítvány lelkében egészen benne élt Buddha. A Szókratész-tanítvány lelkében Szókratész csak oly mértékben élt benne, amilyen mértékben a bába benne él a fürdőkádban lubickoló csecsemőben. Sehogy sem! Szókratész tevékenysége által az ember önmagára támaszkodik. Önmagából hozza elő azt, ami benne van.
A Buddha-tanítvány számára irányadó volt: Buddha lelki tartalmát önmagában felgyújtani, s ezáltal a szellemi világba az utat megtalálni.
Szókratész tanítványa számára irányadó volt: válj azzá, ami tulajdonképpen vagy! {Ismerd meg magadat!}
A fentiekből megállapíthatjuk: Buddha és Szókratész tevékenysége által az emberiség két fejlődési áramlata áll előttünk, olyan két fejlődési áramlat, amelyek polárisan ellentétesek. Természetesen van érintkezési pontjuk is. Differenciáltságukban is van bennük egység.
Amikor Szókratész a halál elé ment {ki kellett innia a méregpoharat) a lélek halhatatlanságáról beszélt, úgy beszélt mint aki a megvilágosodás fokán áll. Nem arra törekedtem-e - mondta - egész életemben, hogy a filozófia útján elérjem, hogy az érzéki világtól szabaddá váljak, és most, amikor lelkem nemsokára megszabadul minden érzékitől, minden anyagitól, ne hatoljon-e be vidáman a lelki elembe!?
Amikor Platon “Phádon"-fában olvassuk e szókratészi beszédet, úgy érezzük, hogy találkozik Buddha magasztos tanaival. A poláris különbözőségben egység is van. (Ez egy buddhai beszéd.)
Buddhánál is található olyan elem, amely az emberi józanság fontosságára utal, ami tulajdonképpen Szókratészre jellemző. Egyik tanítványát párbeszédes formában - a kérdéseket és válaszokat folyton ismételve, ami jellemző a buddhai tanítási módszerre, hogy az érzelmeket felkeltse, átmelegítse, a lélek szárnyait mintegy megnövelje -- a középút fontosságára inti. A tanítvány neve Sana, s arra inti őt, hogy a lant húrjait sem igen feszesre, sem igen lazára nem szabad engedni, mert akkor nem lehet rajta jól játszani. Így van ez az emberrel is - mondja Buddha. Az ember nem tud eljutni minden megismeréshez, ha túlságosan beleesik az érzéki életbe, és akkor sem tud eljutni minden megismeréshez, ha önsanyargatással, önkínzással visszahúzódik a való élettől. A középutat kell megtalálni. (Ez egy szókratészi beszéd.)
Az ilyen beszéd ritka Buddhánál, aminthogy az előbbi beszéd is ritka Szókratésznél.
Szükséges tehát meglátnunk az emberiség fejlődésében, a fejlődést munkáló nagy vezetőkben a differenciáltságot és az egységet. Szükséges megismernünk a dolgokat a maguk különbözőségükben és csak ennek utána az egységben, a magasabb egységben.
Ha tehát Buddha és Szókratész tevékenységét nézzük, az emberiség fejlődésének ellentétes vonulatát látjuk. Egy magasabb egységben is láthatjuk azonban, s amikor ezt tesszük, eljutunk valami olyan lényeges momentumhoz, ami rendkívül jelentős eseménye az emberiségnek.
Ez a rendkívül jelentős momentum, illetve esemény az emberiség fejlődésének történetében nem más, mint Jézus Krisztus élete. Ha Márk evangéliumát olvassuk, tapasztaljuk meg azt a sajátos módszert, amit Jézus használ tanításában.
Miről van szó?
Arról van szó, hogy Jézus a sokaság elé lép, és beszél hozzájuk., Márk evangéliumának szavai szerint képekben, “példázatokban" beszél a sokasághoz. Majd amikor befejezi beszédét elhagyja a sokaságot, és meghitt tanítványai közé megy, akiknek “megmagyarázza” a példázatban használt képeket. Ez történik a magvető példázatában. (Márk 4,1-9.}
Röviden a magvető példázata: Az elhintett mag az út mellé, a köves helyre, a tövisek közé és a jó földbe esik. (Elolvasandó az egész a Bibliából.} Befejezés: Akinek van füle a hallásra, hallja,
Buddháról azt mondjuk: amit az emberek a földön átélnek. ő felvitte az isteni világba. Szókratészről azt mondják; ő a filozófiát lehozta az égből a földre, amivel a közvetlen földi értelemre apellált. Jézus másként állt övéivel szemben. A sokaságot példázatokban tanította. Tanítványainak megfejtette, megmagyarázta a példázatokat.
Fontos megjegyezni: Buddha tanítási módszere egyféle. csak egyetlen jellemző vonása van. Tanítványai is egyfélék. Szókratész tanítási módszere is egyféle, ő maga egyfajta módon közeledik tanítványaihoz, s tanítványai is egyfélék.
Jézus Krisztus kétféle módon áll benne az életben. Egyféleképpen a sokasággal szemben, s másféleképpen tanítványaival szemben. Miben áll ennek jelentősége? Ha ezt meg akarjuk érteni, akkor a Jézus idejében élő emberiség fejlődési fokát kell szemügyre vennünk.
Buddha idejében, s előtte évszázadokkal és évezredekkel. az emberiség a lelki és szellemi élet dolgaihoz közel állt. azt minden nehézség, tanulás és munka nélkül ismerte, kisebb-nagyobb mértékben. Nem azért élt benne a lelki szellemi életben, mert kemény munkával megszerezte az ehhez való képességet, hanem azért, mert isteni adományként kapta. Jézus idejében azonban ezek az idők már elmúlóban voltak, az emberiség, az egyes emberek kezdtek nagyon is evilági emberekké válni. Azok, akik még a régi lelki-szellemi képességekkel rendelkeztek, élő képekben, imaginációkban élték át a hallottakat, Jézus példázatát. A tanítványok azonban éppen az által bizonyították előrehaladott voltukat, azt, hogy a feslődésben elöl jártak, hogy már érteni tudták - nagyon is földi értelemben - a dolgokat és jelenségeket. A tömeg, a sokaság példázatban kapta a magvető példázatát, a tanítványok pedig magyarázatot is kaptak hozzá. mert ők már látván nem úgy láttak, mint a sokaság. (A sokaság - a régi örökség révén - képekben, imaginációkban élte át a hallottakat. A tanítványok saját képességük révén értették meg a magyarázatot.)
Márk evangéliumának első verse azt mondja, idézvén Jézus szavait: Az idő betelt, elközelített a mennyeknek országa! Az idők fordulója hozta magával annak szükségét, hogy Jézus kétféle módon beszélt: egyféleképpen a sokasághoz, másféleképpen a tanítványokhoz. A cél egyértelmű: általános emberi tulajdonsággá kell válnia annak a megértésnek, amely az első tanítványokban jelen volt. Ez a kezdetét jelzi Jézus fellépése jelentőségének, és tevékenysége, tanítása demokratizálódásának. Olyan valami kezdődött Jézus tevékenységével, ami a megértés bizonyosságával van jelen akkor ha a spirituális dolgokról van szó és akkor is, ha evilági dolgokról van szó.
Buddha tanításainak célja, hogy a szenvedések földi színteréről a lelki-szellemi világ színterére érkezzék az ember, s ott meg is maradjon. Szókratész célja egyértelmű, kihozni kinek-kinek a lelkéből a saját képességeket, józanul, a logikus gondolkodás törvényszerűségének megfelelően. Buddha a letűnőben lévő emberi képesség, a lelki-szellemi világ imaginációkban, képekben való megragadása által összefogta a múlt örökségét, a lelki és szellemi világ átélésének képességét. Utolsó nagy képviselői között van azoknak a tiszteletre méltó nagyságoknak, akik lezárnak egy múltat. Keresztelő János a prófétai élet, tevékenység, látásmód és prófétai erő, valamint a múltba és jövőbe tekintés képességét mutatta fel utolsóként a próféták közül. Szókratész a jövő emberét készítette elő, az érteni képes embert, a fogalmakban, az absztrakt gondolatokban tájékozódni képes embert. Buddha, Keresztelő János és mások évezredek zárókövei. Szókratész elővételezte a jövő emberének egy sajátos tulajdonságát, az értelmes és tudatosan cselekedni tudó embert. Jézus Krisztus reprezentánsa annak az új embernek, aki saját munkája eredményeképpen képességeket hordozhat magában arra, hogy megértse a spirituális és anyagi világot egyaránt. A Krisztus előtti idők embere egyoldalú ember volt, aki csüngött a szellemi és lelki világ ismeretén, de egyoldalú ember az is, aki esküszik az érzéki világ egyedülvalóságára. A kiegyensúlyozott emberképet Jézus képviseli. Az egyik is és a másik is jelen van benne, s azóta potenciálisan minden emberben individuálisan benne van.
Tekintsünk komolyan ezekre az eseményekre: a Ganges (India) vidékén Buddha tanítványaival és követőivel, mint Szókratész ellen képe. Görögországban Szókratész tanítványaival és híveivel, mint Buddha ellenképe.
A szintézis már jelen van ebben a világban. Jézus Krisztus személyében és szellemében. Vele kezdődött az emberiség fejlődésének jó híre, az öntudatos, egyoldalúságtól mentes ember kiépülése. Ne essünk abba a tévedésbe, hogy azt állítsuk: most már minden rendben van. A jézusi szellem évezredes munkát vár az emberiségtől. hogy az Isten akarata szerinti ember kialakuljon, a saját emberi munka révén, Jézus szellemében. Ez a jézusi szellem, mely az idők fordulóján megjelent a Földön, az ember számára. Leszí valóban emberré az embert, az emberi munka által. Ez valóban jó hír. örömhír, ahogy Márk evangélista mondja.
A részvétnek és a szeretetnek a tana, mely Buddhánál oly nagy mértékben domináns szerepet kap, nem maradt meg akkori állapotában, hanem Jézusban kiteljesedett. Az ami Buddhánál érzés formájában jelen volt, Jézusnál erőként jelentkezik, s ez minden emberben be kell, hogy következzék. Vagyis az az őszinte érzés, ami Buddhában s követőiben is jelen volt, azaz a részvétnek és a szeretetnek az érzése, nemcsak mint érzésnek kell jelen lennie bennünk, hanem mint erőnek. Nemcsak szomorúnak kell lennűnk, ha embertársunkat csapás éri, hanem segíteni is kell rajta. Nemcsak együtt érezni vele szerencsétlenségében, hanem vele együtt készeknek kell lennünk életét újra felépíteni. Ez kevés embernek sikerül, kevesen vannak, akik erre elég erősek, akik a részvét és a szeretet erejét gyakorolni tudják. De ez a cél, s akik - kevesen bár - erre képesek. azok valóban keresztények. S amikor mi unitáriusok azt valljuk, hogy Jézusban látjuk az Isten akarata szerinti embert jelen lenni világunkban, akkor ez tulajdonképpen arra int minket, hogy a részvét és a szeretet erejét tartsuk fontosnak és keresztényi emberi magatartásnak. Ezért szép és gyönyörűséges unitárius keresztény embernek lenni.
Jézus előtt lezárult egy lelkiekben gazdag múlt. Ezért azonban nem kell sopánkodnunk. Adatott ugyanis egy nagyon nehéz de gyönyörűséges pálya: az öntudatos, magát egyre jobban megismerő, énjében felnövekvő emberi munkaterület, amelyhez az Isten országa új erői jelen vannak, megszerezhetők munkával, odaadással. Ma még a múlt idők maradványaiból fogyasztjuk azt a kenyeret, amit hitnek nevezünk, s nagyon fontosnak tartjuk. De holnap már tanúi lehetünk a nagy átalakulásnak, annak, hogy mind az anyagi világ, mind a szellemi világ megértéséhez és felfogásához, tudatos átéléséhez megadatik számunkra a képesség. A hit átalakul képességgé, tudássá, ismeretté. Ez a nagyszerű jövő vár az emberiségre! Az az erőfeszítés, amelyet ma az élet legkülönbözőbb területén felmutatunk, segít abban, hogy gondolataink számára pl. már egészen természetes legyen az, hogy van Isten, lelki és szellemi világ, van fejlődés, mellyel öröm költözik a szívünkbe és elménkbe.


Régi és új összevetése a gyógyítás, gyógyulás terén

A természettudósok és természetfilozófusok véleménye szerint Isten nem jól teremtette ezt a világot s benne az embert. Ha a teremtés munkáját ők végezhették volna el - mondták magukról a századfordulón a természettudósok - sokkal jobban csináltak volna mindent. Például a gyógyítás terén rendkívül szegényesek voltak a lehetőségek a régebbi korokban. Gazdag viszont a jelen, mivel ma a gyógyászat eszközeivel mindent jobban lehet csinálni, mint pl. Jézus idejében. (Megjegyzem, hogy a mai természettudomány, közte a gyógyászat, sokkal szerényebb véleményeket vall, mivel sokkal több ismeretnek van birtokában, mint a századforduló idején.)
E kérdés kapcsán is magunk elé kell állítanunk azt a követelményt, hogy az evolúciót, a fejlődést komolyan kell venni. Csak ennek a fejlődési tendenciának a folytonos jelenléte révén jut el az emberiség, s általában a világ, a maga céljához. Mindenekelőtt tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy az ember testi és lelki organizációja, e kettőnek együttműködése egészen más volt régen, mint ma. Régen “lazább" volt a kapcsolat a test és a lélek között, ma erőteljesebb, merevebb. Amikor “lazább" volt a kapcsolat, jobban és eredményesebben lehetett hatni az ún. pszichikai-spirituális gyógyászat “eszközeivel". Régen az effajta gyógyászat volt a gyakoribb, vagyis a pszichikai-spirituális gyógyítás. Jézus kora előtt és Jézus korában nem volt semmi rendkívüli dolog abban, hogy ilyen módszerekkel gyógyítanak, és nem is tekintették csodának az ilyen gyógyítást. Csak az újabb időkben, pontosabban: csak az újabb 1000-1500 esztendőben tekintik csodának a lelki eszközökkel végzett gyógyítást.
Abban az időben, amikor ez természetes gyógymód volt, az történt. hogy a gyógyító alkalmas eszköz volt a gyógyító erők közvetítésére. Hangsúlyozom: eszköz volt a gyógyító erők közvetítésére. Például az egyiptomi gyógymód abból állott, hogy a betegeket a templomban (templomi alvás) elaltatták. Az “orvos" rendelkezett azzal a képességgel, hogy az alvó beteghez gyógyító erőket “rendeljen". A zsidó próféták is gyógyítottak, alkalmas eszközök voltak ugyanis arra, hogy “altatás" nélkül olyan lelki hatást gyakoroljanak a betegre, hogy ezt a hatást a beteg lelke a beteg testrészhez vezette, s meggyógyult. A próféták természetes képességként tudták alkalmazni gyógyító tevékenységüket. Ebben nem volt semmi csodás elem. Ezt tudták a főpapok, az írástudók, és tudták a nép fiai. Ha egy magát prófétának tartó személyiség nem tudott gyógyítani, nem volt hitele, hiába beszélt, hiába intette az isteni törvény betöltésére népét, nem volt foganatja beszédének.
Mégis az történt, hogy noha a főpapság s környezete természetesnek tekintette a lelki gyógymódot és az ahhoz való “tudományt", Jézusra mégis ferde szemmel néztek, vele szemben ellenséges érzülettel viseltettek, nem ismerték el az ő gyógyításának valós voltát. Ugy nem lehet gyógyítani, ahogy Jézus gyógyít - mondották.
Hogy gyógyított Jézus? Nem spirituális-pszichikai gyógyítás volt az övé? De igen! Volt mégis valami különbség a kettő között? Nagy különbség volt. Alapvető különbség volt. S ezt az alapvető különbséget nem percipiálták az egyház akkori képviselői. Már pedig amit ők mondtak, az volt az irányadó vélemény és magatartás. A nép hallgatott rájuk, hiszen az intézmények, melyek életüket irányították, az ő kezeikben voltak.
Hogy is gyógyítottak az akkori “orvosok", azok akikre áldásukat adták az egyház képviselői. Ugy gyógyítottak, hogy közvetítették az isteni világ gyógyító erőit a beteghez. Olyan “orvosok" voltak ők, akik megtanulták annak tudományát, hogy miképpen lehetnek jó eszközök a gyógyító erők közvetítésére. Az volt a gyógyszer, amit közvetítettek. Amikor ma a gyógyszergyárakban gyártott gyógyszert bevesszük, azt cselekedjük, hogy engedelmeskedünk az orvos intencióinak, aki “tudója" annak a tudománynak, hogy X gyógyszer milyen betegséget gyógyít. Formailag tehát a mai orvos is csak közvetít. Jézus nem így gyógyított.
De visszatérve az akkori orvosok tudományára, meg tudjuk állapítani, hogy komoly és tiszteletreméltó tudomány volt a tudományuk, s nagyon komoly felkészülés állott mögötte. Az akkori orvosi egyetemeken (abban az időben úgy hívták, hogy misztériumiskolák) a hallgatók, akik erre alkalmasaknak mutatkoztak, olyan erőket kaptak a kezükbe, olyan módszerek birtokába jutottak, amelyekkel a gyógyító erők az érzékfeletti világból rajtuk keresztül hatottak a betegre, tehát a gyógyító erők közvetítői, médiumai voltak. Nagyon tiszteletre méltó helyük volt a társadalomban. Amikor tehát egy ilyen orvos kezét a betegre tette (kézrátétel görögül: keirotézia), akkor nem a maga lelki erőivel hatott, hanem az érzékfeletti világból közvetítette a gyógyító erőket. Az effajta gyógyítás nem ment csodaszámba, hanem inkább természetes volt.
Egy alkalommal Jézustól jelet kértek. Ő erre azt mondta, hogy nem adatik néktek más jel, csak Salamon jele és Jónás prófétának jele. Vagyis Salamon jele, mikor a képességet isteni adományként magával hozza az ember. Salamon esetében a bölcsességet, mely minden tanulás és gyakorlás nélkül adatik, van és használni lehet. Jónás próféta jele azt jelenti, hogy a misztériumiskolák tudományát a beavatás révén szerzik meg. Jézus egyiket sem gyakorolta. Egészen más természetű volt az ő “tudománya". Jézus letéteményese, hordozója és egyben alkalmazója volt Isten országa azon új erőinek, melyek révén bekövetkezett és megvalósult az isteni gondviselésnek az az új aktusa, hogy az isteni világból olyan erők adattak az emberi világ számára, amelyek addig nem tartoztak az emberi természethez. Ez az új erő Jézusban koncentráltan volt jelen. Ez egyúttal jele annak, hogy ez az új isteni erő most már emberi erőként minden ember számára megszerezhető a fejlődés folyamatában, évezredek következetes munkájával. Ez magától nem válik képességgé, csak emberi munkával válik saját énünk tulajdonává.
Jézus tehát hordozója Isten országa új erőinek. Nem az volt tehát jelentős, hogy gyógyított, hanem az, hogy anélkül gyógyított, hogy a misztériumiskolákban, az akkori orvosegyetemeken, ehhez megszerezte volna a képesítést. Mit láttak az egyház képviselői, akik őrködtek a “törvény" betöltésén a farizeusokkal együtt? Azt látták, hogy íme fellépett egy ember, akinek számára az az erő, amely a magasabb érzékfeletti világokból adatik meg, s amely az “orvos" közvetítésével hat gyógyítólag a betegre, ez az erő természetes, személyes, szívbéli, önmagában hordozott és alkalmazható erő. Csak úgy előveszi önmagából. Ezt nem tudták felfogni. Pedig megmondotta Keresztelő János: Isten országa elközelített. Jézus pedig megmondotta: Isten országa íme itt van.
Ugyancsak Keresztelő János vallott erről az új erőről ekképpen: nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam. Pedig Keresztelő János is volt valaki! Tudta például azt, hogy amikor ő vízzel keresztel, akkor arra a régi tiszta elemre történik utalás, amelyet az ember születésekor magával hoz az isteni világból. Ez azonban nem a kész ember csírája. Ez csak egy időre elegendő. Isten országának új erői jönnek, immár eljöttek s Jézusban jelen vannak, az emberiség számára is megszerezhetőkké váltak. Jézus ezt az új erőt teljességgel magában hordozta, mi csak rész szerint hordozzuk magunkban. De eljön majd a teljesség az emberi fejlődés nagy ívében, amely számunkra - az emberi tevékenység sok évezredes láncolatában - munkálkodásunk arányában adatik majd meg.
Jézus tehát nem az érzékfeletti világ gyógyító erőit közvetíti a beteghez, hanem a maga emberi bensőjének, személyes emberségének, szívbéli szeretetének, lelki nagyságának, szellemi potenciáljának erejével hat, nem közvetít, hanem önmagából merít és ad. Nem médium, nem eszköz, hanem alany, akiből cselekedetek származnak, a gyógyítás is például. Ez mutatja az emberiség útját, egyben feladataink nagyszerű és magasztos tartalmát. Isten országa új erői jelen vannak Jézusban. Evangélium kezdődik az ő fellépésével, jó hír, örömüzenet arról, hogy a régi elmúlt s jelen van az új. Az idő betelt. “Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, mondván: Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban". (Márk. 1,14-15.) Vagyis hinni lehet abban, hogy kezdődik valami új, kezdődik az evangélium kora, korszaka. Olyan új erők váltak sajátosan emberi erőkké, amelyek addig nem tartoztak hozzá. Feltárul a szemlélő előtt saját emberi hovatartozásának útja. Olyan perspektíva tárul fel minden ember előtt, amely a legnagyobb reményekre jogosít.
Feltétele van azonban annak, hogy az ember jézusi emberré váljék. A feltétel az, hogy ő maga is akarjon, higgyen, a jóban és a tisztességben érezze magát otthon.
Az az új erő tehát, amely Jézusban az emberiség életében jelen van, valójában csak akkor tevékeny, ha maga az ember ezt a tevékenységet megteremti magában. A só itt van a világban, ezzel a sóval azonban sózni kell. Az új erők itt vannak, de ezeket az új erőket vennünk kell, magunkkévá kell tennünk. Lásd: Márk ev. 10. 46-52 verseket: akarni kell, hinni kell.


A tanítványok felkészítése

Jézus földi működésének színterén nyomon követhetjük azt az egyértelmű tevékenységét, mellyel tanítványait, szűkebb-tágabb környezetét igyekezett az új erő birtokába juttatni. Annak az új erőnek a birtokbavételéről van szó, amely én-jében erősíti meg az embert, individuális mivoltában, lelki-spirituális bensejében.
Az emberi én, az emberi benső, a lelki, illetve spirituális erők jelenléte az egyes emberekben, Jézus fellépésével, Isten országa új erőinek megjelenésével korszerű követelmény volt, olyan korszerű tevékenység, mely a “normális" embert jelentette. Aki a régit e1 tudta hagyni, le tudta tenni, az alkalmassá vált az új erő felvételére. Régi értelemben szegénnyé kellett válnia az embernek, hogy az újat birtokba vehesse. (Lásd: Máté 5.3. “Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa''.)
Természetesen valami újnak a megjelenése nem egyik napról a másikra történik, úgyszintén az újnak a beépülése az emberi bensőbe nem egy-két év, évtized vagy évszázad, hanem évezredek szorgos munkájának az eredménye lehet csupán. A Jézus előtti évszázadokban is voltak olyanok, akik emberi bensejüket megerősítették, akik én-jükben nagyon erőteljesen megépültek, személyiségekké, individuumokká váltak, másképpen azonban, mint Jézus, illetve Jézus fellépése következtében az ő követői.
Jézus fellépésével Isten országának erői korszerű építő elemeivé váltak minden embernek. Jézus fellépése előtt pontosan megállapított iskolázással, mely a misztériumiskolákban volt elsajátítható, váltak a kiválasztottak hordozóivá ezeknek az én-erőknek, lelki-spirituális erőknek. A Jézus előtti időkben, ha valaki ezeknek az én-erőknek a birtokába jutott, ezt valamilyen formában “megszenvedte", mivel az akkori emberiség testi organizációja nem volt még alkalmas arra, hogy hordozója legyen a megnövekedett lelki-szellemi embernek. Azok, akik a Jézus előtti évszázadokban hordozói voltak ilyen felfokozott lelki-spirituális erőnek, én-erőnek, hallatlanul kiemelkedő személyiségek voltak, de egyúttal sebezhetők is bizonyos értelemben, mivel korukat meghaladták emberi kvalitásaikban. Az ilyen esetekre kapunk utalást a görög irodalomban, amikor azt olvassuk Homérosznál, hogy Achilles a sarkán volt sebezhető, de ilyen jetiegű sebezhetősége volt Oedipusnak, sőt Sigfridnek is. A próféták esetében az történt, hogy amikor “a szellem megszállottjai"-vá váltak, olyanok voltak, mintha nem is itt a földön élnének. Az elragadtatás állapotába kerültek. Ez az állapot egy-két órán át tartott, s véget érvén egészen normális emberekké váltak, végezték tovább mindennapi tevékenységüket, földet műveltek. állatot gondoztak stb. (Emlékeztetőül: nagy lélek, gyönge testben! - mondja a közmondás.)
Isten országának erői Jézussal minden ember számára korszerű és elérhető, megszerezhető erőkké, képességekké váltak. Aki ennek az új erőnek a hordozójává kezdett válni, az volt nevezhető “normális" embernek. Aki ezt elutasította, visszamaradt, lemaradt, korszerűtlenné vált ember lett. Az ilyenek gondolkodásukban megmerevedtek. Ezek közül kerültek ki Jézus ellenfelei is. Tehát: Jézus földi működésének színterén nyomon követhetjük azt az igyekezetét, hogy övéit ennek az új erőnek a hordozóvivő tegye.
Olvassuk figyelmesen ebből a szempontból Márk evangéliumából azt a jelenetet, amikor Heródes lefejezteti Keresztelő Jánost. (Márk 6. 14-31.) “...és azonnal hóhért küldvén a király, megparancsoló, hogy hozzák el annak fejét. Ez pedig elmenvén, fejét vevé annak (Keresztelő Jánosnak) a börtönben, és előhozó a fejét egy tálban és adó a leánynak; a leány pedig az anyjának adó azt. A tanítványai pedig (Keresztelő János tanítványai), amikor ezt meghallották vala, eljövének, és elvivék a testét, és sírba tevék. És az apostolok összegyülekezések Jézushoz... " Márk evangélista egyenesen apostoloknak nevezi Jézus tanítványait, holott tulajdonképpen az első pünkösd eseményei után nevezhetők ők apostoloknak. Az evangélistának azonban nyilván jó oka volt Jézus tanítványainak az apostol nevet adni, már itt e helyen, mivel ezzel hangsúlyozza, hogy a küldetésükre történik itt felkészítés (apostol az, aki elküldetett] “...és elbeszélések neki mindent, azt is, amit cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ő pedig - vagyis Jézus - monda nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé..." (Megjegyezzük közben, hogy Keresztelő János tanítványai Jézus tanítványaivá váltak, tagjai lettek egyrészt az ő szűkebb, másrészt az ő bővebb tanítványai közösségének.)
Látjuk e helyen, hogy Jézus miként készíti fel a tanítványait küldetésükre. Előkészítésüknek egy fázisa az, hogy Jézus egy puszta helyre, egy magányos helyre küldi őket, hogy kissé kipihenjék magukat. Vagyis a magányba vonulásról van szó, erről a rendkívül jelentős aktusról, amikor is a tanítványok végiggondolhatták magukban mindazt, amit Keresztelő János tanított és cselekedett. Azt tanította ugyanis, hogy Isten országa megérkezőben van, és hogy ő maga ugyan vízzel keresztel, s ezzel az ember eredeti tisztaságára történik utalás, amelyet a megtérés idején valamennyire érzékelni tud a bűnbánó ember. Valójában azonban nem ez az embert megépítő módszer, hanem annak az eljövetele viszi előbbre az emberiség ügyét, akinek ő nem méltó sarujának szíját megoldani, és aki tűzzel és szentszellemmel keresztel. Ez a magányba vonulás, amelyben Jézus tanácsára e helyen része van a tanítványoknak, a tisztább látásnak az alkalmát és eredményét kínálja, felkészülés a küldetésre. Ez a felkészülés hozzásegíti a tanítványokat, hogy megértsék saját küldetésüket, de hozzásegíti őket az új lelki erők szerzéséhez is. Vagyis gyarapodnak ismeretekben és gyarapodnak lelki-spirituális erőkben, én-erőkben.
Másfajta előkészítési módszert is találunk Jézus tevékenységében. a tanítványok felkészítésében. Márk evangéliuma 3-ik részében, a száradt kezű beteg meggyógyítása után, a következőket olvashatjuk (Márk 3.7... stb. versek): “Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé... ". Egy másik helyen (Márk 4. 35-41.) szintén a hullámzó tengerről van szó, amely elsüllyedéssel fenyegeti a hajót. melyben a túlsó partra igyekeznek a tanítványok, miközben Jézus alszik vala a hajóban. A tanítványok megrémülnek a szélvihar jöttén s felköltik Jézust, aki “megdorgáló a szeleket'', majd a tanítványokat is: “... Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?..."
Már előjáróban megállapíthatjuk, hogy naivság volna bárki részéről is - aki valamennyire ismeri a jézusi küldetést - arra gondolni, hogy Jézus szerint annak az embernek, embercsoportnak a hajója nem süllyedhet el vihar esetén, aki, illetve akik erős hittel utaznak a tengeren. Ha nagy a vihar, elsüllyed a hajó a hitetlenekkel és a hívőkkel együtt. Másról van tehát szó. Arról, hogy a tanítványok előkészítésének folyamatában a lelki erők miként állnak helyt a legnagyobb nehézségek közepette is; még precízebben: a már rendelkezésre álló lelki erők, a megszerzett lelki erők kibírják-e a terhelést. A lélek, az emberi lélek ugyanis nagyon érzékeny, valósággal hullámzanak benne az érzések és a gondolatok, az ösztönök és az indulatok, a türelmet felváltja a türelmetlenség, az összeszedettséget az elernyedés állapota. A lélek hasonlít a hullámzó tengerhez mondották a régiek. A lélek nagy útvesztő, hangoztatták azok, akik a lélek útjait ismerték valamennyire. Önmagunk benseje nagy bizonytalansági tényezőket hordoz magában - tartották a görögök, s ajánlották útikalauzul az Ariadne-fonalat, hogy a nagy labirintusban, az emberi lélekben, az ember megtalálja a helyes utat.
Amikor tehát arról olvasunk az evangéliumokban, hogy Jézus és tanítványai a tengeren vannak, a tóparton vannak, vagy éppen a viharos tengeren utaznak egy hajóban, akkor tulajdonképpen a lelki erők gyakorlásáról van szó, hogy megerősödjék küldetésében az ember, a tanítvány, hogy tapasztalatot gyűjtsön és egyre erősebbé váljék benső emberségében.
További útmutatásokat is találunk Jézusnál, abban a tevékenységében, hogy felkészítse tanítványait küldetésükre. Márk ev. 3. 1319. verseinek tanúsága szerint “Aztán felméne a hegyre,(Jézus), és magához szólító, akiket akar vala; és hozzá menének. És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni..." Önként adódik az értelmezés, hogy a “hegyre" menés az életút megnehezedését jelzi. Hegyre menni nehezebb mint a magányban megpihenni, illetve megnyugodni, vagy a tengeren a hajóban utazni, vagyis nem kis feladata a tanítványok seregének a meglévő lelki erők és képességek továbbfejlődésének munkálása. Az idézett locus magára Jézusra is erőteljesen rávilágít. A ,,hegyre" megy, amikor a tanítványokat, a tizenkettőt kiválasztja azok közül, akik a tanítványok táborának nagyobb közösségét alkotják. Jellemző kitétel az idézett helyen a következő: “...magához szólító, akiket akar vala...; és kiválasztó a tizenkettőt". Jézus tehát “a hegyen" van, amikor kiválasztja tanítványait, a tizenkettőt. Úgy is mondhatjuk, hogy küldetésének magaslatán van e tevékenysége alkalmával. Azokat választja ki, akiket akar vala. Nem sejti, hogy kik alkalmasak arra, hogy tanítványai legyenek, hanem tudja, hogy kik azok, akiket elhív. És azokat akarja maga mellé állítani az emberiségért végzendő nagy feladat elvégzésére. A tevékenységnek magas fokán áll, ott ahol a szó és a tett egybecseng, és hamóniában végzi fennkölt küldetését.
Legnehezebb azonban a küldetés betöltése, amikor “haza'' megy az ember. Márk. ev. 3.20-21. versei meghökkentenek, így hangzanak: “Aztán hazatérének. És ismét egybegyűle a sokaság. annyira, hogy még nem is ehetének. Amint az övéi ezt meghalták, eljövének, hogy megfogják őt; mert azt mondják vala, hogy magán kívül van .”
Olyan esettel találkozunk, amikor azt mondhatjuk, több kifejezést is használva, hogy íme Jézus hazament, otthon van tehát, sőt azt is mondhatjuk, hogy a saját házában van, de tovább fokozhatjuk az evangélium alapján s azt mondhatjuk, hogy íme magán kívül van.
Elgondolkozván ez utóbbi probléma felett, azon ti. hogy Jézus otthon van, azaz hazatér, sőt, hogy magán kívül van, arra a megállapításra jutunk, hogy itt a legnehezebb ponthoz jutottunk Jézus esetében, aki Isten országának erőit hordozza. Csak kérdéseket tehetünk fel: vajon abban a természetes emberi helyzetben, amelyben tudatos módon s egyre tudatosabb módon tevékenykedik valaki, el lehet-e jutni az emberi fejlődés legmagasabb csúcsára? Vagy pedig az a helyzet, hogy túl kell lépnünk önmagunkon. Túl kell lépnünk jelenlegi önmagunkon - ez bizonyos. De vajon ki kell lépni magunkból, ki kell bújni bőrünkből, ha valóban meg akarjuk ismerni igazi emberi valónkat? A mi igazi emberi valónk az a láthatatlan lelki és szellemi ember volna, amelyet csak lelki és szellemi észlelő szerveinkkel élhetünk át, ami igen-igen nehéz feladat. De hogy ez is megadatik nekünk, illetve az emberiségnek, bizonyosnak látszik,“mert a jézusi életmű következetes alkalmazása arra tanít, hogy az O cselekedeteit kell magunkban és magunkon végrehajtanunk. S ha ő ,.haza" tért. s hazatérvén magán kívül volt, akkor nem vagyunk messze a felismeréstől hogy lelki-szellemi valónk, vagyis az örökkévaló, a halhatatlan ember áll velünk szemben, abban a szituációban, amikor az ember érzi, hogy Istenből való az ő halhatatlan lénye, és hogy Isten ő benne lakozik.
A továbbiakban elemezzük Jézus ama tevékenységeit, melyek a tanítványok további felkészítését szolgálják, illetve melyek Jézus három esztendőre terjedő munkásságának a későbbi évszázadokra és évezredekre mutató hatásait konkretizálják.
Jézust gyakran nagy sokaság vette körül, bármerre járt Judeában és Galileában. A sokaságot legtöbbször példázatokban tanította, ezt a hagyományos formát használta azoknak az igazságoknak a megismertetésére és elterjesztésére, melyek küldetésének betöltésére vonatkoztak. A példázatok élő, eleven képekben juttatták kifejezésre a tanítás lényegét, s ezeket a sokaság közel érezte a maga lelkéhez, mert ösztönös képessége volt arra, hogy ilyen formában kapcsolódjék a képek által hordozott igazságokhoz, vallási és erkölcsi tanításokhoz. A magvető példázatával tudtuk ezt legjobban érzékeltetni. A magvető tevékenységét, a magvetést megelevenedve élték át. Arra nem volt képességük, hogy absztrakt módon éljék át, mint ezt ma tesszük. Ennek a példázatnak átélése tulajdonképpen azt jelenti, hogy megelevenedett bennük a tényleges művelete a szántás-vetésnek, a magvetésnek, de lelkükben egyszerűen, ténylegesen, valóságosan átélték annak hatását, amit a jó mag, a jó talaj, a rossz talaj jelent kint a valóságos életben s bent az emberben. Ösztönösen élték át, anélkül, hogy elemezték volna ezt a hatást. Élő, eleven hatás, benyomás, ösztönzés volt ez az átélési forma, átélési képesség, mely egyértelműen bizonyította számukra azt, hagy munkálkodniok kell a mindennapi életben, szántani és vetni kell, a földet jól meg kell művelni, mivel csak akkor terem a szükségletek kielégítésére. Ezzel együtt átélték azt, hogy a lélek számára is biztosítva van a magvetés, az isteni világból állandóan megadatik a segítség, az áldás nem marad el, amennyiben megfelelő lelki magatartással vesszük az isteni világnak ezt a segítségét és áldását.
A tanítványoktól többet kívánt Jézus annál, amire a sokaság képes volt. Nem ösztönös átélését kívánta tőlük a földi és a lelki realitásoknak, hanem megértését. Ez a nagy előrelépés a fejlődésben. Látszólag úgy néz ki, hogy visszafejlődés az az állapot, amivel itt találkozunk. Nevezetesen elenyészik, szükséges, hogy elenyésszen az emberben az az ösztönös “képesség", mellyel akarva-akaratlanul átéli a földi realitások és a lelki realitások működését, mozgását, tevékenységét egy időben. A tanítványok ennél előbbre tartanak már, legalább is ez Jézus célja. Előbbre jutásuk következtében képesek arra, hogy megértsék a példázatot, melyet Jézus megmagyaráz nekik. A sokaságnak azonban nem adatott meg a megértés (Lásd Máté 12.14: “És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely azt mondja: Hallván halljatok és ne értsetek; és látván lássatok és ne ismerjetek").
A tanítványok tehát szókratészi módon, a mindennapi értelem szerint közelítik meg és képesek érteni a dolgokat. Ez az előrelépés, ez a fejlődés iránya. Az ösztönös képesség helyébe, mellyel évszázadokon, évezredeken át az emberek a valósághoz, a tényekhez, embertársaikhoz és az isteni világhoz kapcsolódtak, egy másfajta megközelítési mód lép, nevezetesen a megértés, a dolgok és tények megközelítésének szókratészi módja. Ez előrelépés, noha elszakadás az isteni világtól és annak átélésétől, de ennek mintegy rekompenzációjaként megadatik az embernek a megértés képessége, ha munkájával ezt önmagának biztosítja. E képesség csíra formájában megtalálható az emberben - korábban csak látens formában volt meg most azonban aktivizálódik a megértés mint képesség, s ebben van az előrelépés. Ez a megértés azonban már nem ösztönösen biztosítja az eredményt, vagyis a megértést magát, hanem csak odaadó, kemény munka végzése következtében. Ez jellemzi az új embert, aki előttünk van a görög-latin korban, Jézus fellépése idején. Természetesen mindkettő jelen van: a régi ösztönös képességeket hordozó embertípus is, az új embertípus is, aki a megértés képességét hordozza magában. A régit el kell hagyni, le kell tenni, az újat fel kell venni, gyakorolni kell magunkat az újban. (Boldogok a lelki szegények...) Régi értelemben szegényekké kell válnunk. Jézus tudta és látta, hogy a sokaság még a régi fajta képességekkel kapcsolódik a tényekhez, ezért példázatokban beszél nékik. Tanítványainak megmagyarázza mondanivalóit.
Azonban a kereszténység, vagyis Jézus tevékenysége, az evangélium szelleme éppen abban nyeri el embert építő tevékenységét, hogy hozza azt az újat, mellyel megoltalmazza az embert az egyoldalúságtól.
A régi ember egyfajta egyoldalúságban élt. Ösztönös képességeivel élte át a tényeket, a földi és a lelki-isteni valóságokat. Az értelmi képességekkel élő ember is egyfajta képességekkel közelíti meg a tényeket és valóságokat, a megértéssel. (Ennek nagy reprezentánsa Szókratész).
Jézus, küldetésének megfelelően, arra neveli az embert, hogy tudatos tevékenységgel, a megértés képességével értse a tényeket, a dolgokat, de arra is. hogy ugyancsak tudatos tevékenységgel átélje a lelki, az isteni világ tényeit és valóságait. Ez a fajta ember már nem egyoldalú.
A mai emberek többsége is egyoldalúan éli át a világot, mégpedig a földi, reális tények megértésének képességével. Meg kell szereznünk a másik fajta képességet, melyet Jézus magában hordozott, mint Istenországának erejét és képességét, s akkor az egyoldalúságtól mentesek leszünk.
Erre nevelte tanítványait a názáreti Jézus. A példázatok megértését fontosnak tartotta, de nem végső célnak, nem elegendő eredménynek. Arra törekedett, hogy egy magasabb értelemben, nagyon tudatos tevékenységgel átéljék, átélhessék a tanítványok az isteni világ tényeit, tehát nemcsak a teremtett világot, hanem a teremtő erőket; nemcsak a teremtő erők munkájának következményét, nemcsak a dúsan áradó folyamatokat, hanem a forrásokat is.
Ezt a magasabb rendű “megértést" állítja tanítványai elé Jézus a négyezrek és az ötezrek megvendégelésének történetében. Márk evangéliuma 8-ik részének 1-től 21-ig terjedő versei arra mutatnak rá, hogy nem elegendő a mindennapi megértés annak a küldetésnek a betöltéséhez, amelyet ő (Jézus) képvisel, s amelyet a tanítványoknak kell tovább vinniük. Márk 8.r. 17-21 verseiben szemrehányást tesz nekik, ezeket mondván: .,Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem látjátok-e be és nem értitek e? Mégis kemény-e a szívetek? Szemeitek lévén, nem láttok-e? És füleitek lévén, nem hallottok-e? És nem emlékeztek-e? Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki: Tizenkettőt. Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: Hetet. És monda nékik: Hogy nem értitek hát?"
Természetesen Jézus nem marad a szemrehányásnál, hanem egy teljesebb és mélyebb átélését a tényeknek - az ehhez szükséges képességek megszerzésével együtt - állítja követelményképpen a tanítványok elé. Tanítja őket, hatást gyakorol reájuk, reámutat a lélekben rejlő lehetőségek kiaknázására Gazdagítja bennük a lelki-szellemi erőket (magányba vonulás, a tenger viharának-a lélek viharának lecsendesítése, majd hegyremenés és hazatérés), azért, hogy egyre magasabbra emelkedjenek a tények mindkét oldalának felfogásában. átélésében.
A kenyérszaporítás problémáját sokféle képpen magyarázták az évszázadok folyamán. Mondták azt a teológusok, hogy azok a négyezrek, illetve ötezrek azért részesülhettek mindannyian a kenyérből, mert tulajdonképpen hoztak magukkal kenyeret, s azt most elővették, amikor szép sorban letelepedtek. Elővették a magukkal hozott kenyérdarabkákat és elfogyasztották. Amennyiben erre gondolunk, akkor csak egy külső díszletet látunk az egészben, egy külsődleges ceremóniát csupán. Ha így történt volna nem írták volna le az evangéliumokban.
Született olyan magyarázat is, hogy mágikus kenyérszaporítás történt, vagyis öt kenyérből, illetve hét kenyérből bőséges mennyiségű kenyeret varázsolt elő Jézus, vagy Jézus és a tanítványok. Ilyet a fekete mágia “tudományával" kapcsolatosan szoktak emlegetni, ez egy egészen más világ. Erre nyílván azt mondaná Jézus: “Az én országom nem e világból való".
Jézus Isten országának erőit hozta, hordozta magában, s ezeket az erőket a természetes élet szolgálatába állította. A jóságnak és a szeretetnek a szolgálatában munkálkodott, nem bűvészkedett, nem folytatott varázslatot, hanem éppen küzdött ezek ellen. A magában hordozott jó erőket és képességeket tovább gyarapította. Rá is vonatkozik a mindenkori élethelyzetnek az a törvényszerűsége, hogy önmagunk megépítése komoly munkával lehetséges csak. Ugyanezt kívánta elérni tanítványainál is, azért tanította, oktatta, buzdította őket ismereteivel és példaadásával, hogy mélyebb megismeréshez és gazdagabb átéléshez jussanak el az élet minden vonatkozásában.
A kenyérszaporítás történetében erőteljesen kidomborodik ez a magasztos cél. A tanítványok lelki-szellemi magasságok átélésének részeseivé válnak, tanúi lesznek annak, hogy az a szellem, amelyet Jézus hozott, a kereszténység, a lelki-szellemi erők tárháza. Ezek a lelki-szellemi erők elindultak Jézus tevékenysége folytán, s természetesen a tanítványok munkája folytán is az embereket megépítő útjukra. Ezek az erők nemcsak Jézusban és nemcsak a tanítványokban vannak jelen, nemcsak bennünk kell, hogy jelen legyenek. Ahogy telnek az évtizedek, évszázadok és évezredek, ezreknek és ezreknek a lelkébe kell beépülniök.
Az a lelki kenyér, amelyet Jézus hozott, s amelyet a tanítványok, az apostolok adnak tovább a következő századokban és évezredekben, ezreknek és ezreknek a lelkéig kell hogy eljusson. Jézus lelkéből árad ez a lelki kenyér, onnan indul el. Isten országának erőit bízta rá a mindeneket teremtő és megtartó Isten, s ő tovább adta az övéinek, a tanítványainak, s a tanítványok tovább adják ezreknek és ezreknek, a jövendő emberiségnek.
Természetesen még további érvek is alátámasztják ezt a természetes és értelmes magyarázatát a kenyérszaporításnak. Az az érv is emellett szól, hogy azokban az évszázadokban és évezredekben, melyek Jézust megelőzik, ha egy embercsoportról beszéltek, s ezt az embercsoportot a rá jellemző tulajdonsággal együtt emlegették, egy kifejezést használtak, mégpedig az “ezer" szót. Így a negyedik kultúrkorszak embereit “negyedik ezernek" nevezték, az ötödik kultúrkorszak embereit pedig “ötödik ezernek". Ezek olyan terminus technikusok, melyek mindig voltak, ma is vannak, és nyilván a jövőben is lesznek
A Krisztus előtti időkben, s azóta is tudta és tudja a kultúrtörténet, hogy különböző kultúrkorszakok voltak, illetve vannak. Ezek a következők: óindfai, óperzsa, egyiptomi-kald-asszírbabilóniai-óhéber, görög-latin, s a görög-latin után a jelenlegi, az új korral kezdődően. 2--3 ezer esztendő mindegyik. Jézus korában tehát a negyedik kultúrkorszakról beszélhetünk, a “négyezrek"-ről, a négyezrek után természetesen az ötödik kultúrkorszak kezdődik, vagyis az “ötezrek" .
Az evangélium, vagyis Isten országának ezek az erői, melyeket Jézus reprezentál, a negyedik kultúrkorszak embereinek, s tovább, az ötödik kultúrkorszak embereinek szólnak, nékik adattak. Jézus úgy plántálja tanítványainak. övéinek, a reá hallgatóknak s az ő példáját követőknek a lelkébe, hogy annak a korszaknak az emberei (a négyezrek) épülnek általa. S épülnek majd a következő korszakok emberei is (az ötezrek), mivel ez szükséges ahhoz, hogy az egyes emberek a fejlődés vonalában álljanak, hogy magukat ezzel a lelki-szellemi kenyérrel táplálják. Az emberiség fejlődésének ez az evangéliumi szelleme, ennek a szellemnek a lelki kenyere az, amitől függ az emberiség jövendő élete, Isten akarata szerinti gyarapodása.
A négyezrek és az ötezrek megvendégelése tehát úgy ábrázolja az akkori jelent, mint amelynek megadatott a fejlődéséhez szükséges lelki kenyér Jézus tevékenysége által, aki Isten országának erőit vette, gyarapította magában, s adta tovább övéinek, az egész emberiségnek. Ebben a történetben feltárul a tanítványok lelki szemel előtt, s ennek nyomán a mi lelki szemeink előtt is az a jövendő, amelyik megkapja a számára szükséges lelki kenyeret. Ez a lelki kenyér van, nincs körülötte semmi tétovaság és bizonytalanság, ez a lelki kenyér rendelkezésre áll. Jézus reprezentálja az Isten akarata szerint megépült embert, az ő nyomdokaiban megépülnek közvetlen tanítványai, és a későbbi korok tanítványai hasonlóképpen. Az emberiségnek van lelki kenyere, s ez mindenkinek megadatik, aki érette elvégzi a szükséges munkát.


Isten Fia. Ember Fia.

Márk evangéliumában, Máté evangéliumában (Máté 16.13-23. és Márk 8.27-30) és Lukács evangéliumában (9.18-27.) azt kérdezi Jézus a tanítványoktól: ,,Kinek mondanak engem az emberek?" {Márk), “Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Sok pedig felelének: Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Monda pedig: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus monda néki: Boldog vagy Simon, Jónásnak fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám...'' “...De én is mondom néked, hogy Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat..." “...Ezt követően kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell mennie, és sokat szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt, kezdé feledni, mondván: Mentsen Isten, Uram. Nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán, bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra...".
Amit Péter mond, Jézus nagyra értékeli és helybenhagyja. Ő tudatosan felismeri küldetését, magáról tudja, hogy Isten akaratából Isten országának erőit hozta, s ezt a küldetést egyre erőteljesebben teljesíti, s ezeket az erőket egyre bizonyosabban hasznosítja, bemutatja, azokról bizonyságot tesz övéi előtt, mindazok előtt, akik kapcsolatot teremtenek vele. De hogy Péter ezt felismeri, ezt tartja jelentősnek. Midőn azt mondja Péter Jézusnak: “Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia" - Jézus így válaszol: “Boldog vagy Simon, Jónásnak fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám" . Vagyis így nem szólhat a közönséges, a mindennapi ember. Így csak az szólhat, akiben szóhoz jut az a legrejtettebb benső, az a legnagyobb érték, ami Istenből, a mennyei Atyából jelen van az emberben, ami megszólalván a legnagyobb felismerésekre teszi képessé az embert. Jézus megfogalmazása szerint az “én mennyei Atyám" : benne van az emberben, minden emberben: az Atya-erő. Ez az Atya-erő azonban a tudatos felismerés számára, az emberiség eddigi és mai fejlettségi állapotában, ritka mint a fehér holló. Itt működik bennünk, de még nem tartunk ott, hogy tudatosan számot is tudjunk adni magunknak jelenlétéről. Ez a minden emberben jelenlévő Atya-erő nyilatkozott meg Péterben, amidőn azt mondotta: “Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia".
Jézus egyre erőteljesebben tesz bizonyságot arról, hogy tisztában van saját küldetésével, s azokat az erőket, képességeket, Isten országának erőit, melyeket kapott. magában hordozott, fölhasználja az emberiség, az egyes emberek építésére. Ez azonban csak akkor válik az emberiség, az egyes emberek üdvére, előmenetelére, ha az emberek kapcsolódnak ehhez az új erőhöz, azt magukba beépítik s emberségüket ezáltal mind teljesebbé teszik.
Jézus ebben a jelenetben is bizonyságot tesz arról, hogy mind több embernek kívánja felnyitni a szemét, hogy látván lássanak és hallván halljanak, s szerezzenek tudomást arról a magasztos tényről, hogy a mennyei Atya gondviselő szeretetében tartja az emberiséget. az egyes embereket. Jézus éppen azzal a küldetéssel tevékenykedik, hogy a felemelkedéshez szükséges erőket reprezentálván, azokat beépítse a világba és az emberiségbe. Ehhez az embereknek is nagy munkát kell végezniök. Péter helyesen ismerte fel Jézus küldetését, s ez Jézus számára is jelentős mozzanat. Ugyanakkor rámutat Jézus az Atya-erőre, amely minden emberben megvan ugyan. de megnyilatkozása a tudatos felismerés számára igen ritka. Péterben megnyilatkozott ez az Atya-erő. Azonban nem sokkal később, miután Jézus arról beszél tanítványainak, hogy mégis sokat kell szenvednie, s elkövetkezik az az idő, amikor megöletik, majd harmadnapon feltámad, Péter azt mondja néki: “Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te veled". Midőn ez elhangzott Péter ajkairól, nyomban megszólal Jézus, és azt mondja néki: .,Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra"
Vagyis a Péterben megnyilatkozó, a tudatos szférában jelentkező Atya-erő íme csak rövid ideig van úgy jelen, hogy ennek megfelelően lásson és értsen Péter, általában az ember. Péternél is hamarosan visszaáll az az állapot, amikor nagyon átlagember módján ítéli meg a dolgokat, főleg Jézus küldetését. Ezért annak a Péternek, akit az imént még nagyra értékelt Jézus, ennek a Péternek azt mondja: Távozz tőlem Sátán. Reámutat ez erőteljesen az ember feladataira.. . !
A Czézárea Filippi jelenet Márk evangéliumában (Márk 8. 2730.), valamint Máté evangéliumában egyaránt megtalálható (Máté 16.13-23.), valamint Lukácsnál is, a 9. r. 18-22. verseiben és természetesen mindhárom evangéliumban a hozzá tartozó kontextusokban.
Figyelemmel kell lennünk arra, hogy Márk evangéliumában a következőképpen teszi fel Jézus a kérdést: “Kinek mondanak engem az emberek?". Ugyanez a kérdés Máté evangéliumában így hangzik: “Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?". Lukácsnál pedig ekképpen: “Kinek mond engem a sokaság?".
Péter válaszát Márk evangéliumában ekképpen kapjuk: “Te vagy a Krisztus"; Máté evangéliumában: “Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia"; Lukács evangéliumában: “Az Isten ama Krisztusának".
Mindhárom evangéliumban elhangzik tehát Péternek az a felismerése: Te vagy a Krisztus. És mindhárom evangéliumban Jézus tiltja nékik, hogy ezt elmondják másoknak is, hogy erről szóljanak bárkinek is. (Márk 8.30; Máté 16.20.; Luk. 9.2.)
Külön megismételjük a Máté evangéliumában olvasható kérdését Jézusnak: “Engem, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?" és ugyancsak Mátétól idézzük Péter válaszát: “Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia".
Hangsúlyoznunk szükséges azt is, hogy mindhárom evangéliumban, midőn Jézus szenvedéseiről beszél ebben a jelenetben, magát ember Fiának nevezi. (Márk 8.31.; Máté 16.27.; Lukács 9.22.)
A teológiának súlyos kérdései vetődnek fel e helyen. Mindenekelőtt a Krisztus-probléma, a Krisztus nevezet, s ezzel kapcsolatosan az a tilalom, mely Jézus ajkairól hangzik el. Ebben megtiltja tanítványainak, hogy bárkinek is elhirdessék, miszerint felismerésükben ő a Krisztus.
Vajon miért ez a tilalom, és milyen tartalmat hordoz a Krisztus nevezet? Mit jelent az Ember Fia és mit az Isten Fia kifejezés!?
Itt idéznünk kell az Unitárius Káté 5. kérdését, mely így hangzik: Hogyan jutottunk tisztább valláshoz? Felelet: A vallástörténelem tanítása szerint tisztább valláshoz úgy jutottunk, hogy Isten küldött felvilágosult, bölcs valláserkölcsi tanítókat, akik az értelemmel megegyezőbb, tisztább vallásos meggyőződésre vezettek. A történelem folyamán Istennek ilyen küldöttei voltak: Zarathusztra, Konfuciusz, Buddha, Mózes" . S ehhez tegyük hozzá a most tárgyalt témában előforduló neveket: Illés, Jeremiás és Keresztelő János, vagy egy a próféták közül.
Ezekkel a kiváló és bölcs tanítókkal kapcsolatosan meg kell jegyeznünk, hogy ők valamennyien Isten küldöttei voltak, mégpedig olyanok, akik a vallási élet követelményeit megfogalmazták. A vallási élet követelménye az volt, hogy Isten akaratát be kell tölteni. Ahhoz azonban, hogy valaki Isten akaratát betölthesse, azt meg is kellett ismernie. Isten akaratát pedig azokban a régi időkben az átlagember direkt módon egyáltalán nem volt képes megismerni. Csak ezek által a bölcs és kiváló személyiségek által volt erre képes.
De nemcsak a vallási élet, követelményeit kellett megismerniük, illetve adatott meg számukra, hogy megismerjék, hanem meg kellett ismerniük ezeknek a régi embereknek, népeknek azokat a kötelességeket is, amelyek a másik emberrel szemben felmerültek. Az egyik ember viszonyát a másik emberhez az erkölcs szabályozza. Ezek az ún. erkölcsi törvények-normák a nagyon régi Kr. előtti időkben különösebben nem szabályozták az egyes ember kötelezettségeit a másikkal szemben, mivel a régi ember nem érezte magát különálló individuumnak. Egynek érezte magát azzal a közösséggel, amelynek tagja volt.
Az Ótestamentum tanítása szerint a zsidó nép erős vérségi köteléke fontos volt, mert ez a kötelék konzerválta a vérségi kapcsolat révén tovább öröklődő képességet, s ugyanakkor erőteljesen előírta, hogy elsősorban a közösségen belül merülnek fel számára az erkölcsi követelmények. Így volt ez - a sajátos különbségek figyelembevételével - a Kr. előtti időkben más népeknél is, sőt a görög világban szemlélhetjük az egy népen belüli városállamokat, s még a városállami intézmény előtt, a különböző törzsi kötelékeket és az ebből fakadó kötelezettségeket. A lényeg az, hogy ezeknek a népeknek a valláserkölcsi vezetői valóban bölcs és felvilágosult emberek, Isten küldöttei voltak. Miképpen szerezték meg bölcsességüket. felvilágosultságukat? Az akkori idők intézményeiben szerezték a szükséges ismereteket. Az intézmények neve, melyekben az isteni világra és az emberi világra vonatkozó tudományukat elsajátították. misztériumiskola volt. Ma is vannak intézmények, melyek a mai korszerű ismereteket nyújtják. Felsőfokon: főiskolák, egyetemek, akadémiák. és még sok tudományos intézmény. A régi misztériumiskolákban az volt a cél, hogy a tanítványok megismerjék az isteni világot és annak törvényszerűségeit, vagy úgy is mondhatjuk, hogy meg kellett ismerkedniük a lelki világ és a szellemi világ mibenlétével. annak minél teljesebb megismerése volt a cél. Ezek a bölcs és kiváló vezetői a régi idők emberiségének éppen azáltal lettek bölcsek és felvilágosultak, hogy a misztériumiskolákban megismerkedtek az isteni világ. a lelki és szellemi világ erőivel, törvényszerűségeivel.
Hosszú előkészületek előzték meg a tulajdonképpeni megismerését az isteni világnak. S ha ezekben az előkészítő időkben megállták a helyüket a tanítványok, akkor következhetett a nagy “bemutató előadás" . A vezető - görög kifejezéssel: a hierophant -. a régi indiai nomenklaturában: a guru “beavatta'' őket az isteni világ, a lelki és szellemi világ ismeretébe. Ez úgy történt, hogy három és fél napra (nem több és nem kevesebb) mélyen alvó állapotba helyezték őket. Ezt úgy képzelhetjük e1, ha valóban végéig gondoljuk, hogy milyen is az az állapot, amikor mélyen alszunk. Meg kell vallanunk, hogy azt az állapotot, amikor mélyen alszunk, semmilyennek sem tudjuk elképzelni, illetve azt tudjuk megállapítani, hogy nem tudunk róla semmit. Viszont érezzük, hogy a jó és mély alvás után kipihenten, megnyugodva ébredünk, mintegy új erőre kapva foghatunk hozzá napi feladataink végzéséhez.
A misztériumiskola vezetője mélyalvási állapotba helyezte a tanítványokat, ami sokkal több volt mint a mi mélyalvási állapotunk. Az az állapot olyan volt, hogy még az élet maga is csak egy cérnaszálon kapcsolódott az ágyban maradt testhez. Szinte alig élt. Az előkészületek révén viszont ilyen állapotában a tanítvány átélte - éppen ebben rejlett a felkészítés - az isteni világot, a lelki és szellemi világot, annak törvényszerűségeit és erőit. (Lásd a kumráni leletekről szóló könyvben pl. az esszénus közösség szabályzatát, amelyben a fenti természetű követelményekből valamennyit megtalálunk, vagy Kodolányi János: Az égő csipkebokor c. regényét, amelyben Mózes beavatásáról ír. De egy könyvtárnyi anyag található a kérdésről a lekülönbözőbb nyelveken. Érdemes ebből a szempontból Moody: “Élet az élet után" című könyvével is megismerkedni, mivel utalást kapunk arra nézve, hogy a lélek mit tud átélni a testen kívüli állapotában, ami ma természetesen egészen más, mint a régi időkben, az előkészületek után.)
A tanítvány tehát, a vezető segítségével, testen kívüli állapotában átélte az isteni világ rejtelmeit. S amikor visszahozták testébe, visszaemlékezett arra, amit átélt, s ezt képes volt elmondani, erről képes volt bizonyságot tenni. Tudója és ismerője lett az isteni világnak, a lelki és szellemi világ törvényszerűségeinek és erői mozgásának, mibenlétének. Természetesen csak abban az esetben, ha jól felkészült a “vizsgára". A visszaemlékezés volt a fontos. Ez sohasem történt meg csak úgy magától. Ha ma a mély alvás állapotából felébredünk, semmire sem emlékezünk vissza, azaz némelykor vannak úgynevezett álmaink, amelyek kétségtelenül az alvási állapot termékei, de ezek megbízhatatlanok, illetve inkább reflektálják a mi evilági életünket, mint az isteni világ gazdagságát.
Tehát az volt éppen a felkészítés célja, hogy a mély alvás állapotából, három és fél nap múltán visszatérő, felébredő tanítvány be tudjon számolni az isteni világról. A vezető ismerte az isteni világ törvényszerűségeit, tényeit, erőit, tehát mellébeszélésnek nem volt helye, de különben is, aki az ilyen felkészítésben részt vett, az morálisan intakt volt, tehát fel sem vetődhetett a csalás. Azaz szigorú törvények védték a misztériumtitkokat, az isteni világról való ismeretek megszerzésének útját-módját, mivel azzal vissza lehetett élni. Mindig voltak emberek, akik a szerzett képességet felhasználhatták egyéni, önző érdekek szolgálatában. Volt tehát rossz irányzata is ennek a különben szent tevékenységnek. Ezért a misztérium tudománya nagy védelem alatt állott. Aki elárulta ezt a tudományt, vagy aki kibeszélte, sőt éppen rosszra fordította, az a törvény értelmében halállal lakolt. 
A neves görög drámaírót, Herakleitoszt bíróság elé állították, mivel azzal vádolták, hogy drámáiban a misztériumiskolák tevékenységére utaló részeket szólaltatott meg. Csak úgy tudta magát megvédeni a halálos ítélet alól, hogy bebizonyította: misztériumiskolát nem abszolvált, annak titkait tehát nem ismerhette. Azt megjegyezzük, hogy Herakleitosz “magától" hordozott magában ilyen ismereteket az isteni világra vonatkozólag. Ezek az ismeretek nem voltak különösebben gazdagok, de mégis utaltak arra, ami elkövetkezendő volt, aminek be kellett következnie. Hogy minek kellett bekövetkeznie, ezt Jézussal kapcsolatosan fogalmazzuk meg.
Jézus tanítványai is tisztában voltak azzal, hogy a régi idők beavatottjai milyen tudás birtokában voltak, és azt is tudták, hogy milyen módszerek alkalmazásával jutottak ezekhez az ismeretekhez. Azt is tudták azonban, hogy a prófétai híradások az Ótestamentumban, de más népek kultúrájában is arról szóltak, hogy meg fog születni a Messiás, görögül a Krisztus, aki magában fogja hordozni a mennyek országát, az isteni világ erőit, annyit abból, amennyi az emberré levéshez szükséges. Amikor ez elkövetkezik, akkor már nem lesz szükség arra, hogy a vezető, a hierophant, a guru segítségével a tanítvány ismereteket szerezzen, “beavattassék" az isteni világ titkaiba.
Az isteni világ titkai nyilvánvalókká válnak éppen azáltal, hogy a Messiás, a Krisztus magában hordozza azokat az erőket és képességeket, amelyeket addig csak úgy tudtak megismerni, hogy szinte ki kellett lépniük magukból. Jézus, aki a Messiás, aki a krisztusi küldetés hordozója, arról tesz bizonyságot, hogy mostantól fogva nem kilépni kell önmagunkból, hanem éppen önmagunkba kell néznünk kutató, kereső tekintettel és módszerrel, hogy megismerkedjünk az isteni világgal, az isteni világ lelki és szellemi mivoltával, az isteni világ természetével és erőivel.
Amikor tehát Péter azt mondja: “Te vagy a Krisztus!", akkor egy a tényeknek megfelelő felismerés birtokában van, melyet - Jézus szerint - nem a test és vér jelentette meg Péternek, hanem az “Én mennyei Atyám" . Vagyis a minden emberben benne rejlő tiszta isteni erőnek köszönhetően lehet felismerni - ha az bennünk aktivizálódik - az isteni világ mibenlétét. Péternél ez belépett a felismerés szférájába, de szinte el is illant azonmód, mint ahogy lenni szokott a frissen megismert, megtanult, megtapasztalt tényeivel az érzék feletti világnak. Amikor Jézus arról kezdett beszélni, hogy mennyit kell szenvednie, sőt meghalnia, már nem a korábbi Péter van jelen, már nem érti az új jelenlétét a maga világában, visszaesik a megszokott kerékvágásba. Pedig arról van szó, hogy mindenkinek, akinek adatott, hogy az isteni világ szószólója, hírnöke és átélője legyen, annak  át kellett mennie a szenvedések sokaságán, sőt át kellett mennie a halálon, de úgy kellett átmennie a halálon, hogy abból visszatérése is legyen. Azok akik a beavatás útjára léptek, s akik ezen a vizsgán megfeleltek, átélték a “halál" élményét, amikor három és fél napon át kiléptek önmagukból.
Jézussal, a Messiás megjelenésével, Krisztussal ez az önmagunkból való kilépési kényszer megszűnt, most már önmagunkban élhetjük át az isteni világnak azt a mineműségét, amennyi az emberré levéshez szükséges. S minket embereket, érző, értő, ítélő, megismerő, önmagunkról az öntudatosság képességével számot adó embereket megismerhetjük, ha azokat a lelki építő elemeket, amelyeket Jézus hordozott magában - mivel őbenne Isten országának erői jelen voltak - magunkba beépítjük. Azon a fokon, amelyen ezt Jézus magában hordozta, előttünk áll az Isten akarata szerinti ember. a megépült, az isteni világot ismerő ember, természetesen az anyagi világot is ismerő ember, s ezeknek az ismerteknek a birtokában a halál átélése egy természetes folyamat.
Jézus nem úgy élte át a halál élményét, mint a beavatások helyén a tanítványok, hanem úgy, hogy tudván tudta, hogy Lelke, szelleme elhagyja az ő testét, s mivel mindezt tudatosan élte át, halálfélelme eliminálódott ezáltal. Ha mi is így át tudjuk majd egykoron élni a halál tényét, elvész annak félelme, mert megbizonyosodunk arról, amiről Pál apostol is ír: .,Azért akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk". S az a lényeges ebben, hogy mindezt nemcsak sejtjük, nemcsak hisszük, hanem tudjuk. Ma a legtöbb ember alig hogy sejti ezt, vannak akik hittel hiszik, ami már több mint a sejtés, és természetesen vannak, akik meggyőződéssel vallják azt, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, amiből az a leglényegesebb, hogy vagyunk itt a földi anyagi világban, és vagyunk e földi anyagi test letevése, elvesztése után. Ez a földi halál, ami természetesen nem jelenti az ember megsemmisülését.
Jézus tehát megtiltotta tanítványainak, hogy elbeszéljék, hirdessék, szétvigyék a hírét annak, amit benne felismertek, vagyis - Péter megfogalmazása szerint - azt, hogy “Te vagy a Krisztus'. Azért tiltotta ezt, mert az isten választottjai, küldöttei birtokában voltak azoknak az ismereteknek, melyek az isteni világ mibenlétére, lelki és szellemi valójára és ennek erőire vonatkoztak, s ezek az ismeretek, tapasztalatok védelem alatt állottak. Halálbüntetés járt azokra, akik kibeszélik, elárulják ezt a “tudományt", mert a hozzá nem értők visszaélhetnek vele. Tisztában volt Jézus azzal, hogy azok, akik az ő környezetét alkotják, akik az akkori életet felügyelték és vezették, a réginek állnak a szolgálatában, a régit ismerik, és a legfőbbek ismerik a misztériumiskolák tapasztalatait és azt a törvényt is, amely védelmet biztosit - halálbüntetés terhe mellett - a misztériumismereteknek és tanoknak. Mondták is, sokszor mondták az írástudók, a nép vénei, a farizeusok, a sadduceusok, a főpapok, hogy ez az ember sok jelet tesz, s mindig feltett szándékuk volt őt megfogni és elpusztítani.
Jézus tudta, hogy még sok a tennivalója, mert azt a nagy művet, amely az ő feladata, még nem végezte el. Idő kell ahhoz s emberek, akik magukévá teszik. Ezért annak kibeszélését, hogy ő az ember archetípusát, az isten akarata szerinti ember ősképét magában hordozza, vagyis, hogy ő a Messiás, a Krisztus. ezt a felismerést nem kell még a nyilvánosság elé tárni. Majd eljön annak az ideje, aminthogy el is jött. S szenvedett sokat, és megkínozták kegyetlenül, és a kereszten meghalt, de úgy hogy tudta, mi történik vele. S az is nyilvánvalóvá vált, hogy a halálból új életre kelt az a lélek és szellem, egy teljességgel megépült, kiteljesedett individualitás, személyiség, amely vagy aki, a földi test letevése után is individualitás és személyiség. Mint ahogyan Isten szent lénye is individuális és személyes. aki tudja magáról, hogy ő van, s akinek teremtményei között az ember szintén individuális és személyes lény.
Mi emberek is, mindannyian individuális és személyiséget képviselő lények vagyunk, akiknek itt a földön, éppen e földi testben való lakozásunk a legnagyobb privilégium, mert ebben az életben, ebben az isteni világtól “elszakadt'' állapotában életünknek tudjuk átélni a szabadságot. Ha nem szakadtunk volna el az isteni világtól, akkor nem lehetnénk individuumok, és természetesen nem lehetnénk szabadok sem. A szabadság állapotában, az isteni világtól való leválásunk állapotában megadatott a nagy támasz számunkra. Az a nagy támasz, melyet Jézus (a Krisztus) hordozott magában, s amely minden ember tulajdonává válik. Ebben rejlik az Isten csodálatos gondviselése, aki az idők teljességében, akkor tehát amikor arra szükség volt, elküldötte az ő Fiát, a megépült ember-ideált, az ember archetípusát, az ember ősképét, s az Ő jelenléte a garancia, hogy az isteni világ nercismerése átalakul, s lesz belőlünk Istent ismerő és embert megbecsülő ember.
Az Isten gondviselése folytán. ahogy azt az Unitárius Káté tanítja, felvilágosult és bölcs emberek születtek, jöttek, jelentek meg, akik az értelemmel megegyezőbb, tisztább vallásos meggyőződésre vezettek. Az utat, melyet megjártak, ismernünk kell, ismernünk lehet. Hallatlanul nehéz út volt, évezredeken, tízezer esztendőkön át tartott. A misztérium tudományát kellett elsajátítaniuk, az isteni világ ismeretére kellett szert tenniük. Sok szenvedéssel járt ez, és át kellett élniük a halál élményét, a három és fél napos mély alvási állapotot, amikor az élet is csak egy cérnaszálon tartotta őket itt e földi világban. És visszatérve e földi világba. számot kellett adniuk arról a csodálatosan gazdag isteni világról, melynek megismerésére sikerrel vátlalkoztak.
Jézus fellépésével, a Messiás, a Krisztus eljövetelével a módszer megváltozott, a cél nem. Most már nem kellett a felkészülésnek azt a módszerét alkalmazni, midőn a tanítvány mintegy kibújt saját bőréből s belépett az isteni világ gazdag rejtelmeibe, hanem már önmagába kell behatolnia, mert Isten országa elérkezett, Jézusban jelen van, önmagunkban átélhetővé vált.
A tilalom tehát, amelyről Jézus szólott, egy kompromisszumot fogalmazott meg, egy kényszerhelyzetnek helyes felmérése a nagy ügy érdekében. Sokszor próbálkoztak Jézust elfogni, megölni, a szikláról letaszítani, de “még nem jött el az ideje", amint azt az evangéliumokban olvashatjuk.
Az evangéliumokból azonban nyilvánvalóvá válik számunkra, ha azokat megismerjük, hogy Jézus feladatának tekintette a történelem színpadára kihoznia azt, ami addig a színfalak között és mögött történt. Feladatának tekintette, hogy mindenki számára felfedje az Isten megismerésének útját-módját. Az ehhez szükséges benső erőket magában hordozta, Isten országának erői benne voltak. Az emberiség számára eljött a lehetőség, hogy önmagát oly mértékben megépítse bensőleg, hogy megismerje és átélje Istent, az isteni világ törvényszerűségeit, a lelki és szellemi világ tényeit és erőit. S természetesen annyiféle fokozata van és Lesz ennek, ahány ember van a világon. És megadatik az a lehetőség is, hogy a saját emberségén kívüli világban is felismerje Isten jelenlétét, az isteni világ mibenlétét, a lelki és szellemi világ működését. Ez az isteni világ nem a mi világunktól elkülönülő világ. Ez az isteni világ és az anyagi világ mely utóbbi érzékeink számára feltárul, és a valóság erejével hat ránk - egységet alkot, s ennek az egységes világnak mindkét arculatát ismernünk kell.
A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy a korabeli értelmezés szerint mit jelent az Ember Fia kifejezés, és mit jelent az Isten Fia kifejezés. Az isteni gondviselés jelenlétét az emberiség életében ugyanis helyesen akkor szemléljük, ha megállapítjuk, hogy Isten megteremtette ezt a világot és benne az embert, mégpedig úgy, hogy egyúttal beleteremtette ebbe a világmindenségbe, s természetesen az emberiség életébe a fejlődés törvényszerűségét is. A fejlődésnek ez a törvényszerűsége végig kitapintható az emberiség életében.
Idézzük fel, hogy a kultúrhistória az emberiség fejlődését a különböző nagy korszakok egymásutánjában hogyan szemléli és szemlélteti.
Óindiai kultúrkorszak. Kr. e. a 8-7-6-ik évezred. Az indiai kultúra embere megérezte énjének jelenlétét magában, tehát én-érzete uo1 t. Ennél az én-érzetnél sokkal fontosabbnak tartotta a szellemi. az isteni világ felé orientálódni, amelyet elveszettnek érzett, de amelybe visszavágyott, s ez a vágy volt az uralkodó érzés benne. Értéktelennek, illúziónak, látszatnak tekintette az őt körülvevő anyagi világot. Lelki vezetőitől, a beavatottaktól azt várta, hogy a szellemi világokba vezessék vissza őt. Az istenség átélése - Brahman névvel illették az istenséget - volt a fontos. S ennek az istenségnek a papjai, a Brahminok, urai voltak életnek és halálnak, korlátlan tisztelet vette körül őket. Ennek az indiai kultúrának a foglalata a VÉDÁK könyve. Írásba foglalása a 3-ik kultúrkorszakban történt meg, addig az emlékezet őrizte; az emlékezet ugyanis a régi-régi időkben sokkal elevenebb volt, mint később, különösen mint manapság.
Óperzsa kultúrkorszak. Kr. e. a 6-5-4-ik évezred. Az óperzsa kultúra emberének már erőteljesebb én-érzete volt, mint az előző korszak emberének, de még mindig csak én-érzet volt ez. Egyre jobban megmutatkozik, hogy kezdenek ;,otthonosak" lenni ebben a világban. Éppen ennek köszönhetően, nem az jellemzi őket elsősorban, hogy elvágyakoznak ebből a világból, hanem inkább az, hogy kezdik meghódítani ezt a világot. A földművelés - komolyabb formában - e korszak embereinek a vívmánya. Bölcs tanítójuk, nagy vezetőjük, az óperzsa kultúrának az inaugurátora, Zarathusztra. Természetes számukra az isteni világ, de figyelemre méltónak tekintik az anyagi, érzékelhető világot. A szellemi világot Ormozd személyesíti meg, az anyagi világot Ahriman. A cél az, hogy az anyagi világot Ormozd segítségével legyőzzék - a legyőzés megváltoztatást jelent. Ormozd és Ahriman küzdelméből, az óperzsa kultúra emberének meglátása szerint Ormozd kerül ki győztesen. Ez azt jelenti, hogy az istenségtől elszakító erők nem arathatnak végleges diadalt.
Egyiptomi-kald-asszír-babilóniai-akkád-óhéber kultúra. Kr. e. 4-3-2-ik évezred. Ebben a korszakban tovább halad az érzékelhető. látható, megfogható anyagi világnak a meghódítása. Én-érzetük egyre erőteljesebb. Tanulmányozzák a csillagvilágot, annak pályáját, s azt mondják, hogy a csillagvilág külső kifejeződése a világot kormányzó istenségnek, a csillagok pályája tulajdonképpen írás, s ezt az írást az istenek írták. Ennek tanulmányozása és megértése az istenek szándékainak megértését jelenti, az emberre nézne is. Kezdik megismerni azt az isteni művet, mely maga a teremtett világ, s ennek a teremtett világnak a létrehozatala isteni bölcsességet mutat. Tanulmányozzák ezt a bölcsességet. Megszületik a geometria. A szellem és az anyag találkozása hatalmas alkotásokban mutatkozik meg (piramisok, hatalmas szobrok, s maga a Sfinx). Az egyiptomi-kald stb. kultúra nagy alapító, inauguráló egyénisége Thot, kit istenségként tiszteltek. A görögök Hermésznek nevezték Thotot, sőt Hermész Trismegistosnak, háromszorosan nagy Hermésznek.
Ennek a kultúrkorszaknak utolsó évezredében, Kr. e. 1800-tól, jelentkeznek a zsidó pátriárkák - Ábrahám, Izsák és Jákob -, majd néhány száz év múlva, Kr. e. 1200 körül, Mózes. Az óhéber nép Jákobbal az élen Egyiptomba települ (elég népes csoport), s ott elszaporodnak, majd Mózes vezetésével visszatérnek a régi hazába. Ekkor születik meg a Tízparancsolat. Általában lényeges az, hogy az egyiptomi kultúra hatását megkapja az óhéber nép is. Az óhéber népnek azonban sajátos küldetése, hogy az Egynek a megértése (az egy Isten) tisztán szellemi eszközökkel, a gondolkodás képességével megragadtassék. Az Isten megragadása, megértése a gondolkodás eszközével. Az absztraháló, az elvonatkoztatás képességével rendelkező ember megfogalmazza érthető nyelven az Isten valóságát, akinek formája, alakja nincs, tehát képekben vagy szobrokban ábrázolni nem lehet és nem is szabad. Ebben a korban jelentős a vérségi kötelék, mivel a vér örökíti át a képességeket.
Görög-Latin (római) kultúrkorszak. Kr. e. első évezred és Kr. u. az első évezred kb. a második évezred feléig, Az 1400-as évek. vagyis a 15-ik század már a reneszánsz százada. egyúttal az 5-ik kultúrkorszak kezdete, amelyben ma is élűnk, s amelyre szintén mintegy két és félezer esztendőt “tervezhetünk" . A görög-latin korszak rendkívül jelentős. (Különben mindegyik jelentős a maga sajátos feladata szempontjából, ill. az elvégzett munka szempontjából.) A görög-latin korszak mégis azért jelentős, mert itt már nagyon otthon érzi az ember magát ebben az érzékelhető anyagi világban, s mind lobban hozzáfog az őt körülvevő világ tanulmányozásához, megértéséhez. Nem a megérzés vezérli már tevékenységében, hanem a megértés. Úgy is mondhatjuk, hogy az emberiség belépett az értelmi Ié1ek korszakába, tehát önmaga megismerésének (és általában a világ megismerésének) nagy lépései ezek az idők. Ebben a kultúrkorszakban beáll egy olyan állapot az ember életében, amikor képes megragadni az isteni, a szellemi, a lelki világ valóságát és képes megragadni, megérteni az anyagi világ valóságát és értékét.
Ábrázolják ezt a korszakot Janus istenség képével is. A kétarcú istenség, a Janus-arc azt jelenti, hogy egyaránt képes visszatekinteni és előretekinteni. Képességeit illetően középen áll az ember! Az is e korszak jellegzetességéhez tartozik, hogy mind erőteljesebben gyarapodik a környező, megfogható világ feltárása, megértése, megismerése, s ennek arányában kezd megfogyatkozni azoknak a száma, akik az isteni világ megismerését vagy az azt helyettesítő hitet magukban hordozzák. Természetesen figyelembe kell vennünk azt, hogy az isteni világ ismerete a régi időkben természetes folyamat volt, mivel természetes módon kapcsolódott az ember az őt teremtő Isten lényéhez, mint a gyermek az édesanyjához.
A kisgyermek kapcsolatát édesanyjához nem kell megtanítani. Ez egy természetes adottság, melyet a kisgyermek használ, anélkül, hogy erről magának számot adna. Mikor megnő, akkor már tanítani kell a szükséges ismeretekre. Így van ez az emberiséggel is. Az óindfai, az óperzsa, az egyiptomi kultúrkorszak embere sokat kapott természetes úton-módon, s ahogy teltek az évezredek, egyre többet kezdett tevékenykedni. Vezérelte eleinte a megérzés, majd az erőteljesebb érzésvilág, aztán mind jobban a dolgok és jelenségek értése, majd megértése. A mi korunkban, az 5-ik kultúrkorszakban, eljutottunk odáig, hogy nemcsak megérti az ember ezer és ezer jelenségét ennek a környező világnak és a maga személyes életének, hanem ezekkel a tényekkel és jelenségekkel tudatosan szembe is néz. A tudati félek korszakában él ma az emberiség, amikor nemcsak hinni, hanem érteni is akarja, hogy amit elébe adnak, miért képezi a hit tárgyát, sőt tudatos szellemi tevékenységével elemzi is azt. Megragadja, szétszedi és összerakja, analizálja és szintetizálja. Azaz, itt meg kell állnunk egy pillanatra! Ma már vagy még ott tart a mai ember, hogy többet analizál, mint szintetizál. Több a tevékenységében az elemzés, mint a gondolkodás eszközeivel való összeillesztése a tényeknek és dolgoknak.
Ebben a korszakban, a görög-latin kultúrkorszakban születik meg Jézus, időszámításunk kezdetén, amikor nagyjából visszatekintő és előretekintő képességei dolgában középen áll az ember, az önállósuló, az énjében megerősödő ember. Ekkor születik meg Jézus, akiről a különböző kultúrkorszakokban szóltak azok a kiválasztott elmék, nagy egyéniségek, akik felismerték a világ fejlődési törvényszerűségét. Jézus születése semmihez sem hasonlítható új elemet hoz be az isteni világból az emberi világba, mégpedig úgy, hogy ez az új elem az egyes ember, a személyiséggé fejlődő ember, az énjében megerősödő ember tulajdonává válhatik - minden ember tulajdonává.
Nagyon fontos megértenünk, hogy az ősrégi múlt embere benne gyökeredzett a teremtő erőkben, léte azoktól függött, de a fejlődés éppen abban mutatkozik meg, hogy kezdett elszakadni ettől az őt létrehozó isteni világtól, kezdett önállóvá válni. Még csak kezdeti lépéseket tesz önállóan, s el is bukik nemegyszer, megüti magát mint a kisgyerek, de feláll, és az önállóságnak, az egyéni tevékenységnek egyre több jelét mutatja fel magában. A teremtő erők elbocsátják az embert, s az ember egyre nagyobb szabadság birtokába jut. (Persze tudjuk mi azt, hogy csak szellemi tevékenységünkben vagyunk szabadok, s nem más tekintetben.)
Jézus azokat az új erőket hozza magában, melyek ennek az önállóvá váló embernek az önépítkezéséhez szükségesek. Ezeket az új erőket minden kényszer nélkül magunknak kell beépítenünk magunkba. A régi emberiség, pl. az ótestamentumi nép, a mindennapokra felbontva megkapta még, hogy mit kell tennie, hinnie, hogyan kell ünnepelnie és így tovább. Jézus megjelenésével ez meg szűnt. Az új típusú ember szabad emberként vívja a maga harcát. azért, aki lenni akar. Morálisan és istenismeret dolgában adva van az énépítkezéshez szükséges lelki és szellemi tégla. Magáévá teszi-e ezt. vagy elutasítja, tőle függ. (Persze azért nem ilyen élesek a határok. mert pl. az ember megérzése igazságérzetként időnként jelen van, ami nem éppen tudatos tevékenység, de nagy áldás.)
Amikor az embernek erre a maga szabad tevékenységére mutatunk rá, akkor egyúttal rámutatunk az Ember Fia kifejezés tartalmára is. Ember Fia az, aki a maga tevékenységével megépíti önmagában saját személyiségét, önmaga tudatos énjét. Évezredek során folyik ez a munka. S ezt a munkát az ember letagadhatatlanul végzi és eredménye is van. Amit az ember így kiküzd magánalt az az övé. az ő alkotása, az ő gyermeke. Ez az Ember Fia, amiről szólnak az evangéliumok, s ami, mint lelki technikus terminus - vagyis valláserkölcsi szakkifejezés - azokban az időkben, amikor Jézus élt, s természetesen előtte és utána is, ismeretes volt azok számára, akik ilyen kérdésekkel foglalkoztak. Tehát nem egy embernek a gyermekéről van szó, amikor az Ember Fia kifejezéssel találkozunk az Evangéliumokban, s még kevésbé arról, hogy Jézus Józsefnek a fia, hanem arról a tevékenységről, amellyel az ember önmagát formálja. Akivé válok, az egy részében az én alkotásom, az én teremtményem - ezt juttatja kifejezésre az Ember Fia, mint bibliai nomenklatúra. Az ilyen ember már egy személyiség, öntudatos egyéniség és elnyeri jutalmát. Lelkiismeretes tevékenységének arányában ugyanis isteni áldásban részesül. S ez az áldás az, amit az Evangéliumokban Isten Fia-ként ismerünk meg. Hogy mit tartalmaz ez az Isten Fia kifejezés, azt Jézus életében szemlélhetjük.
Korábban említettük, hogy Buddha az övéit vissza akarta vezetni abba a lelki-szellemi világba, amelyből vétettek, Szókratész pedig otthonossá kívánta tenni ezt a világot tanítványai számára. Amaz nosztalgia az emberiség múltja, egyben ama világ után, melyből vétettünk, emez pedig nagyfokú előremutatás ama világ iránt, e földi világ iránt, melyben kifejlődhetik az értelmes és tudatos ember maga, személyiségének minden nagyszerűségével. A buddhai út csökkenti az Ember Fia kifejlődését az emberben, a szókratészi út viszont - így önmagában - akadályozza egyrészt a teljesebb Ember Fia kialakulását, még inkább az Isten Fia elnyerését.
Jézus élete és tevékenysége éppen abban korszerű és emberért való, mivel magában hordozza azt a fajta képességet, mellyel megértjük ezt a világot, melyben földi életünket leéljük. Tudatosan felfogjuk és megismerjük azt, amelyből lelki-szellemi valónkkal a földre születtünk, s amelyben ezeket a lelki-szellemi értékeinket mint tálentumainkat itt, és csakis itt gyarapíthatjuk. Jézusban szemlélhetjük azt, akivé válhat az ember saját tevékenysége nyomán - ez az Ember Fia tartalma.
S ugyancsak Jézusban szemlélhetjük, hogy milyen áldások várományosa az az ember, aki megépíti önmagát a jézusi útmutatás szerint, hordozójává válik ugyanis az Isten Fia lelki adománynak. Ez az Istenfiúság megmutatkozik bennünk abban az ajándékban, melyet Pál apostol az effezusbeli gyülekezethez intézett levelében érint. midőn azt mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Az Istenfiúságnak egyik jele bennünk a hit érzése, valósága, ereje és gazdagsága. De az Istenfiúság jele mibennünk az is, amidőn megérzéseink jelenlétéről teszünk említést. Sok olyan pillanat adódik életünkben, amikor döntenünk, választanunk kell. Ha ilyen esetekben el tudunk csendesülni, magunkba tudunk szállni, akkor jelentkezik - szótlanul bár, de nagyon érezhetően mégis - bennünk a megérzés, amely azt sugallja, hogy ezt az utat válaszd és ne amazt; cselekedd ezt és ne azt: állj emerre az oldalra és ne amarra; indulj ezen az úton és ne azon. A megérzés, amely mikor kifejlődik, igazságérzet lesz mibennünk, olyan elem, amely az Istenfiúság jegyét viseli magán, ami Isten áldása a mi számunkra. Természetesen még azt is hozzátehetjük, hogy a megérzés támasza a lelkiismeret és a szeretet.
Mindkettő olyan valami, ami tisztán reáhangolja az embert az isteni út járható és üdvözítő voltára. Nem kell röstellnünk magunkat. amikor megérzéseink vannak, de nehogy azt higyjük, hogy ezek nem vihetnek tévelygésre. Lehetnek ezek kísértők is, rejtőzködhet bennük kísértő tendencia is, de az ember legtöbbször megérzi, hogy tiszta dolog-e ez, vagy a kísértés próbál-e meg. Jézus. amikor Péter megfogalmazásában azt hallja, hogy ,,Te vagy a Krisztus. Istennek Fia", azt válaszolja Péternek, hogy “boldog vagy Péter, mert ezt nem a hús és a vér jelentette meg néked. hanem az én mennyei Atyám". Mi is részesei lehetünk ennek az atyai forrásnak. Olvasandó: Máté ev. 5. r. 33-48 versei: “...hallottátok, hogy megmondatott..."




A makarizmák

A címben szereplő kifejezés, - makarizmák - jelentése: a boldogságról szóló tanítások. A Hegyi Beszédben ugyanis arról tanít Jézus, hogy kik a boldogok. A teológiában, az eredeti görög szövegre való utalással, a boldogságról szóló jézusi tanításokat makarizmáknak nevezzük.
Eredetiben, tehát görögül, így hangzik a boldogságról szóló tanítás első tétele (Máté 5.3.): makarioj hoj ptóxoj tó pneumati, hóti auton estin hé bazileja tón uranón.
Magyarul (Károk-fordítás): boldogok a le1ki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Magyarul az Ökumenikus Tanács fordításában: boldogok, akik szegények Lelki értelemben, mert önék a mennyek országa.
Az eredeti görög kifejezés: makarioj (többes szám) = boldogok; makarios (egyes szám) = boldog.
A makarios kifejezést különben névként is használják görög nyelvterületen. Ciprus szigetének mint külön államnak az 1950-es években Makarios érsek volt az elnöke.
Máté evangéliumában (Máté 5.3-11.) a boldogságról szóló tanítás kilenc (9) tételével találkozunk. (Megjegyezzük, hogy egyes elemzések nyolc tanításról szólnak, holott kilenc van.)
A jobb megértés érdekében rövid szó szerinti elemzését kell adnunk a Hegyi Beszéd első tételének.
Az eredeti görög szöveggel kezdjük: makarioj hoj ptóxoj tó pneumati, hóti autón estin hé bazileja tón uranón.
Most idézem magyarul szó szerinti fordításban: boldogok, akik koldulják (keresik) a szellemet, mert önmaguk által önék fesz a mennyek országa. További szó szerinti fordítás: boldogok a szellem koldusai, keresői, mert önmaguk áltat, vagy saját erejük révén övék lesz a mennyeknek országa. Amint idéztem, a Károli-fordítás így hangzik: boldogok a lelki szegények, mert önék a mennyeknek országa.
Már itt megjegyezzük, hogy mindegyik tételben benne van ez a görög kifejezés: hóti autón, vagy hóti autoi, ami azt jelenti magyarul: saját maga által, saját tevékenysége által, saját erejéből. Valami olyasmi történik tehát az emberrel, ami saját tevékenységének az eredménye. A mai terminológiában is használjuk ezt a görög kifejezést, amikor azt mondjuk: autó-mobil = ön-mozgó, vagyis valami benne rejlő önindítás révén jön létre az eredmény: szalad az autó. Ezt a tényt, ti., hogy önmagunkban hordozunk valamifajta erőt, ami által mi magunk hozunk létre magunkban valami eredményt, a boldogságról szóló jézusi tanításban figyelembe kell vennünk, mivel a lényeget érinti. Természetesen nem esünk abba a tévedésbe, hogy azt mondjuk: a régiek nem tudtak görögül, vagy éppen, hogy nem tudtak volna magyarul. A régiek nagyon jól tudtak görögül, jobban, mint mi. És magyarul is tudtak, legalábbis azok, akiknek magyar volt az anyanyelvük. Miért emlegetjük ezt a nyelvtudást, és miért vetjük egybe a ma használatos bibliai szöveget az eredeti görög szöveggel. Azért, hogy egy lényeges szempontra reámutassunk. A magyar szövegben ugyanis azt mondjuk: boldogok a lelki szegények, a görög szövegben viszont sehol sem szerepel ez a szó, hogy Ie1ki, vagy lélek. Amire mi azt mondjuk magyarul, hogy lélek, a szóban forgó bibliai szövegben (Máté 5.3.) az van, hogy szettem (görögül: pneuma). A lélek görögül: pszükhé. Az eredeti görög szövegben mindenhol pneuma-val találkozunk. Miért nem fordították magyarra a szó igazi jelentésének megfelelően a pneumát szellemnek. Ma ez a kérdés a tudományban nem vetődik fel. Van pszichológia = lélektan. S van a szellemi tevékenységgel foglalkozó tudomány, pl. a logika, és sok más.
Miért hát ez az érdekes felcserélése a fogalmaknak, a kifejezéseknek? A magyarázatért Kr. u. 869-re kell visszamennünk. Kr. u. 869ben tartották a VIII-ik Egyetemes Zsinatot Konstantinápolyban (mint konstantinápolyi a II-ik). Az ide vonatkozó VIII. Egyetemes Zsinat jegyzőkönyve (lásd: a Központi Hittudományi Intézet Könyvtára) a következőket mondja:
“Mind az Ó-, mind az Újszövetségi törvény azt tanítja, hogy az embernek értelemmel és szellemi képességgel rendelkező egy lelke van, ezt a tanítást erősítik meg az összes atyák és egyházi doktorok; vannak azonban olyanok, akik azt állítják, hogy az embernek két lelke van, és e téves tanításukat hibás érvelésekkel erősítik meg. Éppen ezért ez a szent és egyetemes zsinat ennek a hittel ellenkező tanításnak a szerzőit, követőikkel együtt nyomatékosan kiközösíti. Aki pedig ezután a zsinat tanításával ellentétes felfogást mer vallani. kiközösítés alá esik".
Ez az ún. Photius-Ignatius-féle vita, mely egy kb. 5 évszázadon át fennálló kérdésben döntött a fenti módon a 3 éven át tartott konstantinápolyi zsinaton, melyet II. Adorján (Hadrianus) pápa hívott egybe, s foglalkozott a lélek és a szellem problémájával.
Miről volt szó e vita kapcsán. Arról volt szó, hogy az ember hármas tagozatú lény-e, vagy pedig kettős tagozatú. Jézus előtt, Jézus idejében és utána is évszázadokon át azt vallották, úgy tudták, hogy az ember hármas tagozatú lény, vagyis, hogy az ember testből, lélekből és szellemből áll. Pál apostol is ezt vallotta, vagyis a trichotómia elvét, hogy az ember három részből áll. Az Újszövetségben soha sem tévesztik össze a lelki, illettre a szellemi tevékenység megnevezését, a pszüchét és a pneumát. A VIII. Konstantinápolyi zsinat ezzel szemben kimondta, hogy az ember két részből áll: testből és lélekből.
A trichotómia elve azt vallotta, hogy szubsztanciálisan más a lélek és más a szellem. Ahogy azonban teltek az évszázadok, s az emberi képességek a külső világ megismerésére és meghódítására fordították erőiket - s ebben a tevékenységükben nagyon tiszteletreméltó eredményeket értek el -, ennek arányában mosódott el a középkori ember felismerésében és tudatában a különbségtétel lehetősége a lélek és a szellem között. A különbségtétel képességének ez az elenyészése jutott kifejezésre a 869-ben tartott konstantinápolyi zsinaton, amikor kimondották, hogy szubsztanciálisan nincs külön lélek és szellem, hanem lélek van az emberben. Tehát az ember testből és lélekből áll. (Ma már azt állítja a materialista tudomány, hogy mindennek alapja az anyag, s ennek terméke, tükröződése a lélek, a lelki-szellemi tevékenység.)
Ettől az időponttól kezdve tilos volt pl. az Istentől kapott jóra vezérlő erőt, szent szellemnek nevezni, neve szentlélek lett. A latin egyházakban ugyan maradt a Spiritus Sanctus, a germán egyházakban a Heilige Geist, az angolszászoknál a Holy Gost, de már nálunk nem lehetett Szent szellem, hanem szentlélek, mivel mi a kereszténységet 869 után vettük fel, amikor már a 869-es kánon tiltotta a szellem kifejezés használatát.
Természetesen önmagában véve a kifejezés nem jelenti azt, hogy a latin, illetve a római eredetű népek, valamint az angolszász nemzetek, akik a szent szellem kifejezést ma is használják nyelvükben, érzékelni tudják a különbséget a lélek és szellem között. Nem is igen foglalkoznak annak kimutatásával, hogy van-e külön lélek, illetve van-e külön szellem. A lényeg ott keresendő, hogy bizonyos egyházi érdekek a hangsúlyt a befogadó, a passzív lélekre helyezték, s nem az aktív, a kereső, a folyton kutató és értékelő szellemre, szellemi tevékenységre. A középkori egyház nem kívánta híveitől az aktív szellemi részvételt, sem az egyházi-vallási-hitbéli, sem a társadalmipolitikai életben. Kívánta azonban és megkövetelte a vezetés tekintélyének kritika nélküli elfogadását, az engedelmességet. Ilyen lelki atmoszférába jól beleillett a makarizmák leegyszerűsített értelmezése, mely magyarul így hangzik: boldogok a lelki szegények, mert önék a mennyeknek országa.
Ha az eredeti görög szöveget vesszük alapul, mely magyar fordításban így hangzik: boldogok, akik koldulják a szellemet, akik keresik a szellemet, mert így saját erejük által, önnön tevékenységük áltat övék lesz a mennyek országa, akkor világossá válik, hogy nem a lelki szegénység, a tudatlanság, a tétlen belenyugvás, a tájékozatlanság, vagy éppen az együgyűség állapotába való belenyugvás jelenti a boldogságot. A mennyek országának megismerését, a mennyek országa erőinek és képességeinek tulajdonba vételét az aktív szellemnek valamilyen munkája, mégpedig a saját emberi munka eredményezi. Tehát az ember önmagában, a maga benső ereje által megszerezheti és átélheti a mennyek országát, Isten országát, életének ebben a földi öntudatos állapotában. S ez a boldogság!
Kimondották ugyan 869-ben, hogy az emberben nincs jelen semmiféle szellemi szubsztancia, hanem csak lelki elem, de az élet végül is nem ehhez igazodott. A XVI. század embere már nem nyugodott bele abba, hogy minden további nélkül elhiggye és magáévá tegye, amit elébe adnak a hit dolgában. Érteni akarta, s a lehető legtudatosahban megvizsgálni azt, amit hitvallás formájában készen kap. Maga Dávid Ferenc vallotta, nagyon erőteljesen: “Mindeneket megpróbáljatok, s, ami jó, azt megtartsátok" . Ez nem csupán a befogadó léleknek, hanem egyúttal az aktív szellemnek a munkája már. Ez az aktív szellem öntudatossá teszi az embert, megerősíti énjében, felfogásában, látásmódjában, munkálja benne a meggyőződés elvét.
Fel kell vetnünk a kérdést, hogy vajon a Kr. előtti időkben természetes tulajdonsága volt az embereknek ez az aktív szellem, mely keres, kutat és eredményeket ér el?! Mondhatjuk, hogy voltak ilyenek, de inkább a fokozatos fejlődés elvét kell meglátnunk, mely a mindennapi életben gyümölcsöket termett, de évszázadok és évezredek kellettek ahhoz, hogy ez az aktív szellem természetes tulajdonává váljék az emberiségnek. Jézus Krisztus magában hordozta az ehhez szükséges erőket, Isten országának erői benne lakoztak, s ennek segítségével át tudta élni ebben a megfogható, érzékelhető, anyagi világban és az egész világmindenségben az isteni erőket, s természetesen a legfőbb személyt, magát az Atyát.
Mi a fejlődés folyamatában építjük meg magunkban ezt az aktív szellemet. Az emberiség kezdeti állapotokból indult el, mígnem eljutottunk oda, ahol ma vagyunk, amikor ki-ki közülünk az öntudat magas fokán bizonyságát tudja adni a maga én-voltának. Nyilvánvaló, hogy egy olyan további fejlődés előtt állunk, amely még erőteljesebb én-tudatot eredményez számunkra. A Kr. előtti időkben inkább csak én-érzete volt az embereknek, mely inkább befogadó, mintsem aktív lelkület volt. Mikor Jézus fellépett, lépten nyomon arról tett bizonyságot, hogy ő maga egy addig nem tapasztalt erőt hordoz magában. Isten országának ereje volt ez, és alkalmassá tette őt arra, hogy önmagában átélje ezt a benne jelen lévő Isten országának erejét. Azóta ez az ország, Isten országa, más szóval a mennyek országa mindenki által megszerezhetővé vált. Mindenki számára, aki Jézus szellemében és útmutatása nyomán él e földi világban. O az a szegletkő, amelyen mint alapon, megépülhet az új ember, aki önmagában átélheti Istennek országát.
A régi időkben Istennek országát csak akkor élhették át, akik erre felkészültek, ha önmagukból kiléptek, ha a földi érzéki világ eszközeit mintegy kikapcsolták, kioltották magukban. Ma éppen a felfokozott öntudat és a szellemi képességek segítségével élhetjük át itt ebben a földi világban a mennyek országát.
Egy alkalommal, amikor a farizeusok jelet kívántak Jézustól - ettől tették függővé mellé állásukat s elismerésüket az ő küldetése tekintetében - Jézus azt mondta nékik, hogy nem adatik néktek más jel, hanem ha Salamon jele és Jónás jele.
A Salamon jele azt a képességet jelentette, melyet az ember születésekor ajándékul kap a teremtő Istentől. Ez a képesség - a Salamon király féle bölcsesség - olyan, amely adatik, megvan, az ember csak használja, s használván átéli Isten és az isteni világ erőinek a létezését. Salamon király rendelkezett ezzel a kiváló képességgel, nem azért azonban mert kemény munkával megszerezte ezt a képességet, hanem azért mert ajándékul kapta Istentől. Ezt a fajta képességet nevezték abban az időben, Jézus korában s az előtte való ezer esztendőben, Salamon jelének. Ha tehát valakin rajta volt a Salamon jele, vagy Salamon bélyege, nagy tisztelettel vették körül, mivel az ilyen ember belelátott a lelki, a szellemi, az isteni világ rejtelmeibe, s az ilyen ember számára nyilvánvaló volt Isten létezése, az isteni világ erőinek és törvényszerűségeinek a létezése.
A másik, amit Jézus a farizeusoknak mond: a Jónás jele. Erről már történt említés. Arról van szó, hogy az akkori főiskolákban, az ún. misztériumiskolákban, hosszas előkészítés után mély alvás állapotába helyezték a tanítványt, s a 3 és fél napos mélyen alvó állapotában átélte a lelki, a szellemi világ tényeit és erőit, majd öntudatra ébredése után visszaemlékezett a látottakra, illetve átélt élményeire. Ez volt a beavatás az isteni világ rejtélyeibe, kilépés önmagunkból, mivel más módja nem volt a mennyek országa, az Isten országa átélésének, ez volt a Jónás jele. Minden ókori népnek, s a még korábban élt népeknek is megvolt a maga módszere arra, hogy ezeket a nagy és tiszteletre méltó dolgokat műveljék, hogy Isten országa tényeiről ismereteket szerezzenek maguknak s az ilyen ismeretek kijelentését, hírül adását nagy tisztelettel vették azok, akiknek lelkében volt fogékonyság ezek iránt a szent dolgok iránt.
Jézus fellépésével ez a módszer megváltozott. Nemcsak megváltozott, hanem új lépett életbe. Annak bizonysága Jézus élete és tevékenysége, hogy Isten országát, a mennyek országát nem magunkon kívül kell átélni, hanem önmagunkban. Ez mint korszerű lehetőség adatott meg az emberiség számára. Akik keresik a szellemet, akik önmagukban létrehozzák a szellem jelenlétének bensőséges otthonát, azok önmagukban, saját erejükkel és képességükkel átélik Isten országát, Isten országa erőit, a mennyek országát. ..Nem én, hanem Krisztus éne bennem' - mondja Pál apostol, a tényeknek és reális valóság felismerésének birtokában.
Ma csak idegenforgalmi látványosság Görögországban az eleuzísi szentély, vagy Szombathelyen az egyiptomi eredetű. de görög közvetítésű Isis szentély. Azért csak idegenforgalmi látványosság minden ilyen szentély, illetve misztériumiskola, mivel valamikori módszerük az isteni világ tényeinek a megismerésére immáron nem alkalmas. Ma nem tud kilépni az ember magából a régi módon, ellenben meg tud erősödni emberi bensejében, szellemi tevékenységében, öntudatos én-voltában annyira, hogy átélheti az isteni világ tényeit és erőit önmagában. Boldogok akik keresik a szellemet. mert ők önmagukban, a maguk erejével magukénak mondhatják a mennyek országát. S ez boldogság!
A Jézus korabeli, illetve a Jézus előtti időkben a héber vallásos iratokban sokszor fordul elő az a kifejezés, mely így hangzik: a Malchut. Jelentése: az ország. A héber tanítások szerint ez az ország tulajdonképpen maga az anyagi világ, a természeti világ. Ebben az anyagi, természeti világban - mondották - nem lehet átélni az Isten országát, a mennyek országát. És akkor fellép Jézus, és azt mondja, hogy boldogok azok, akik a maguk erejével, önmagukban átélik a mennyek országát, a tehető legéberebb, a legfelfokozottabb éber állapotában életüknek. Ezt nem tudták megérteni.
Az esszénusok már a Kr. előtti első és második században tanították, hogy el fog jönni Istennek ama küldötte, aki itt ebben a földi világban átéli önmagában a mennyek országát. Jézus eljött és hozta magában azokat a benső erőket, melyek az emberiség számára a felemelkedést és az önmagában való megépülést jelenti.
A makarizmák első tételéből nyilvánvalóvá válik, hogy az egyes embernek rendkívül jelentős szerepe van önmaga boldogsága megépítésében. Természetesen fontos, hogy az embernek legyen befogadó képességű lelkülete, de ugyanilyen fontos, hogy lelkének tartalmát aktív szellemi képességeivel képes legyen elemezni és értékelni.
Jézus Krisztus ezt a gazdagabb lelket és ezt az aktív szellemet hozta és képviselte, és szellemében képviseli ma is. Ennek beépítése önmagunkba jelenti kereszténnyé válásunk ismérvéit, kritériumait.
A makarizmák 2-ik és következő tételeiben Jézus azokra a konkrét esetekre vonatkozóan tárja fel a lehetőségeket, melyek életünk legfontosabb tényeire vonatkoznak.
A makarizmák 2-ik tétepe így hangzik: “Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak".
Vagyis megadatik az a lehetőség, hogy az ember valóságként fogadja a szenvedés, a betegség jelenlétét saját életében; olyan valóságként azonban, mint amelynek átélhetjük. megtapasztalhatjuk a végét is. A betegség, a szenvedés megpróbálja az embert, s arra való, hogy annak hordozása fokozza a belső erőket, és a győzelem adassék eredményül: “Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak" . Természetesen tudatában kell lennünk annak, hogy messze vagyunk a tökéletességnek attól a fokától, amelyet Jézus testesít meg, éppen ezért egy folyamatot jelent mind a “sírás', mind a megvigasztaltatás. A szenvedés, a betegség, a gond és a baj hozzátartozik az életünkhöz, de megadatik a győzelem, a megvigasztaltatás is, amennyiben Isten országának azokat az erőit, melyeket Jézus hozott a mi emberi világunkba, megszerezzük magunknak, beépítjük életünkbe, testi organizációnkba, lelki és szellemi mivoltunkba.
A makarizmák 3-ik tétele azt mondja: .,Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet".
A szelídség hangsúlyozása azért fontos, mivel jelen van az ellentéte. Jelen van életünkben, lelkünkben a szenvedélyeknek és az indulatoknak a sokasága. Egyértelmű feladat ezeknek a megzabolázása, az emberi benső harmonizálása, hisz e megzabolázás és harmonizálás nélkül szétesik benső lelki és szellemi mivoltában az ember. Amennyiben igyekezete sikerrel jár, az ember átéli a szelíd és alázatos lelkület csodálatos erejét. A szelíd és alázatos lelkület hallatlanul nagyfokú erőt jelent, olyat amely méltóságot ad az embernek és magabiztosságot. Ezek az erők hozzásegítik az embert földi missziójának teljesítéséhez: .,Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet", azaz mi is hozzájárulhatunk, sőt feladatunk is hozzájárulni a Föld missziójának beteljesüléséhez, tehát az ember földi fejlődése és kiteljesedése végbe mehet itt a Földön.
A Makarizmák 4-ik tétele ezt mondja: “Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek".
Tanúi vagyunk mindannyian annak, hogy miként éljük át a testi éhséget és szomjúságot. Testi organizációnk oly bölcsen van felépítve, hogy spontán. a mi akaratunktól függetlenül reagál a szükségletek kielégítésére. E szükségletek nélkül nem tudnánk élni itt ebben a földi világban. Ahhoz, hogy éljünk táplálkoznunk kell. ételt és italt kell adnunk szervezetünknek, s nagy szerencsénkre a mi emberi organizációnk spontán, automatikusan felveti számunkra ezek kielégítésének ellenállhatatlan követelményét.
Az emberi fejlődés éppen abban áll, abban mutatkozik meg. hogy az ember eljuthat, az embernek el kell jutnia oda, hogy éppen olyan vehemens módon és magától értetődően érezze az igazság utáni éhséget és szomjúságot, mint amilyen vehemenciával érzi a testi éhség és szomjúság kielégítésének szükségét. Ma nem éljük át az igazság iránti éhséget és szomjúságot, vagy csak nagyon kis mértékben, illetve el tudunk tekinteni felette, ha egyéni önző érdekünk így kívánja. A fejlődés folyamatában el kell jutnunk oda, amikor ez megváltozik, és olyan módon kívánjuk kielégíteni lelki-szellemi emberségünknek ezt a hiányosságát - az igazság beteljesítését -. mint a testi éhséget és szomjúságot. Formailag a kétféle szükséglet kielégítése között persze nagy a különbség. A lelki és szellemi élet területén nem fog spontán, automatikusan jelentkezni az igazság kielégítése iránti érzés vagy szándék. Ez csak akkor teljesedik be, ha nagyon tudatos tevékenységgel végezzük el ezirányú feladatunkat. Ennek viszont meg lesz az a nagy eredménye, hogy az igazság beteljesítése mintegy szokásunkká válik. Nem a közömbösöké tehát a jelen és a jövő, hanem azoké, aki éhezik és szomjúhozzák az igazságot.
A makarizmák 5-ik tétele nagyon emberi vonásokat tartalmaz. Természetesen mindegyik emberi vonásokat tartalmaz, de ez még fokozottabb mértékben. Azért van ez így, mert arra utal, hogy valami, ami tőlünk indul el, visszaérkezik hozzánk: “Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek ".
Emberi életünknek nagy figyelmeztetése rejlik ebben az 5-ik tételében a boldogságról szóló tanításnak, vagyis az evangéliumi, a keresztényi életelveknek, a krisztusi emberségnek. Az ugyanis. hogy ha adunk, akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy kapunk, és mindennek felismeréséhez nem kell valami különös képesség. Az értelmes ember, az élet mindennapi követelményeit felmérni tudó ember, a lelkiismeretét elevenségében használó ember az életnek ezt a törvényszerűségét fel tudja ismerni, annak értékét meg tudja becsülni. Ha könyörülő vagyok, ha megbocsátó vagyok, ha megértő vagyok, ha irgalmas vagyok, én is könyörületet. megbocsátást, megértést, azaz irgalmasságot kapok viszonzásképpen embertársaimtól. Nagyon fontos életelv: ettől függ az emberiség együttélése ezen a földön. Vagyis ami kiáramlik abból a mérhetetlen tengerből, ami a lelkünk, az vissza is áramlik ebbe a tengerbe.
A makarizmák 6-ik tétele így hangzik: “Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják".
A fejlődés útja hatalmas távlatokat nyit meg az ember előtt. Olyan nagy mértékben megépülhet, hogy határozottan átérzi és átéli, felfogja és nagyon tudatosan maga elé állítja küldetésének, hivatásának gazdag mezejét. Ez akkor következik be, ha Jézus követésében, Isten országa erőinek megszerzésében olyan eredményes tud lenni, hogy valósággal vérévé válik ennek a jézusi életeszménynek a hordozása és megvalósítása önmaga és embertársai javára. Már a nagyon régi időkben, Jézus korában is tudták azok, akikre ez tartozott, hogy az ember vérében jut kifejezésre legnyilvánvalóbban és legeminensebb módon a maga igazi énje, embersége. A szervezetben áramló vérnek a központja pedig a szív. Fontos ezért, hogy amit a szív kifejez, aminek központja, az jól funkcionáljon, vagyis ép, egészséges, tiszta legyen. Akinek a szíve tiszta, akinek a vére tiszta, akinek az érzései és lelki megnyilvánulásai, tetteinek rugói tiszták, magasztosak, azok valóságosan átélik önmagukban ennek a tisztaságnak a valóságát, Jézus úgy mondja, hogy azok Istent meglátják. Felemelő és felmagasztosító érzés fakad lelkünkben, amikor a magunk számára mintegy rögzítjük ezt a nagy igazságot, hogy ez a benső tisztaság teszi lehetővé számunkra, hogy átéljük magunkban az isteni elemet.
A makarizmák 7-ik, 8-ik és 9-ik tételei a messzi jövőbe mutatnak. A 7. tétel szerint a fejlődésnek azon a magasabb fokán. amelynek várományosai vagyunk, átélhetjük az istenfiúságot. Majd a 8-ik értelmében átélik az emberek azt a háborúságot, amelyet azok részéről kell elszenvedniük, akik lemaradnak a fejlődés folyamatában. A 9-ikben pedig azokról van szó, akik tudatában vannak annak, hogy amiért szidalmazzák, háborgatják és rágalmazzák őket, az tulajdonképpen az ember és a világ megváltását hozza el, a krisztusi emberség s az isteni gondviselés jóvoltából.



Az esszénusok


1947-ben Jeruzsálemtől mintegy 25 km-re, a Holt-tenger partján levő Kirbet Qumrán (kumrán) romjainak környékén, beduin pásztorok régi kéziratokat találtak. A tekercsek a Kr. e. I. és II. századból valók, keletkezési idejük Makkabeus Jonathán. vagyis Hadrianus császár uralkodása körüli időszakra tehető. Több nyelven íródtak, a héber, arámi és görög mellett latin, arab és szabateus szövegek is felismerhetők. Tartalmuk ószövetségi tárgyú, és a szövegek több mint 900 ével idősebbek, mint az eddig ismert legrégibb ótestamentumi kéziratok. A dokumentumokat általában minden szakember hitelesnek ismeri el. Megállapították, hogy a tekercsek jórészt az esszénusok vallási törvényeit tartalmazzák
E mozgalom híveinek a története a Kr. előtti II, századig nyomozható. Foglalkozik velük több történetíró is, így: Josephus, Philó és Plinius. Leírásaikból megtudjuk, hogy a zsidóság kebelén belűl egy vallásos irányzat képviselői voltak. A mózesi törvényekhez ragaszkodtak és szigorú önmegtartóztatásban éltek. Egyes ótestamentumi szakírók szerint Keresztelő János is ezen irányzathoz tartozott. Híveik az igazságot keresték mindenben, és Istent teljes szívükből imádták. Figyelemre méltó a sok rokon vonás, amelyek az evangéliumok szövegével és az azokban tükröződő jézusi életelvekkel megegyeznek.
Ma még nem tudható, hogy Jézusnak a gondolatvilágára milyen mértékben gyakoroltak hatást ennek az irányzatnak a hívei, de talán az elkövetkező évek kutatásai s a további leletek feldolgozása fényt deríthet e rendkívül izgalmas kérdésre. Ha a tekercsek további tanulmányozása megerősítené, hogy szellemi tartalmuk kapcsolatos az evangéliumok szövegével, úgy az is minket, unitáriusokat fog igazolni Jézus emberségéről vallott hitünkben.
Az esszénusok vallási közössége, vagy szektája a Kr. előtti első században élte virágkorát. Főleg Palesztinában találkozunk velük. Vezetőjük Jesu ben Pandira magyarul: Jézus a Pandira fia. Ezt a Jézust, aki Pandira fia, s aki egy nemes és nagyszabású személyiség volt, természeresen nem szabad összetéveszteni a názáreti Jézussal. amint azt a talmudista irodalom hellyel-közzel teszi. Jesu ben Pandirát azok, akik abban az időben az esszénusok tanaiban istenkáromlást láttak, eretnekséggel vádolták, majd elítélték, halálra kövezték és egy fára felakasztották, hogy büntetését még ezzel a szégyennel is tetézzék.
Az esszénusok, élükön Jesu ben Pandirával, a lelki talajt készítették elő a kereszténység számára. Az a cél lebegett előttük, hogy az “idők teljességének" bekövetkezésekor, vagyis Jézus Krisztus eljövetelekor legyenek emberek, akik megértik őt, s kapcsolódni tudnak hozzá. Mert lehet bármilyen magasztos egy eszme, amelyet valaki hirdet és példáz, ha nincs aki magáévá tegye, pusztában hangzó szóvá válik. Az esszénusok ezt a nagy előkészítő szerepet vállalták és teljesítették is becsülettel. Evégett közösségük olyan életmódot követelt tagjaitól, amely a lélekben a legmagasabb szellemi értékeket fejlesztette ki, s ezáltal teljes újjászületést eredményezett. Akit felvettek a maguk zárt szektájába, szigorúan megvizsgálták, hogy egyáltalán alkalmas-e arra a tiszta és megigazult életre, amelyet minden esszénusnak el kellett érnie: aztán bizonyos próbaidő után ünnepélyes fogadalmakat kellett tennie, hogy életmódja titkát avatatlanoknak el nem árulja.
Életmódjukra vonatkozóan kimerítő tájékoztatást ad Philo “A szemlélődő életről" c. könyve. (Lásd még: G. R. Mead: Fragmente eines verschollenes Glabuens. Lipcse, 1902. Max Altman kiadás.) Mint érdekességet, idézzünk néhány mondatot ebből a könyvből: “A közösség tagjainak a lakása a lehető legegyszerűbb, csak a legnagyobb meleg és hideg ellen nyújt védelmet. A lakások nincsenek olyan közel egymáshoz, mint a városokban, mert nemigen szereti a szomszédságot az, aki a magányt keresi; de nincsenek is annyira távol, hogy a nekik olyan kedves társas érintkezést megnehezítené, és hogy a rablótámadások esetén ne siethetnének egymás segítségére. Minden házban van egy megszentelt helyiség, amelyet templomnak, vagy monostornak hívnak; kis szoba, kamra vagy cella, amelyben a magasabb élet titkait keresik... Birtokukban vannak régi írók művei is, akik azelőtt iskoláikat vezették, és akik magyarázatokat hagytak hátra az allegorikus írásokban lefektetett módszerekről. A szentírások magyarázatai az allegorikus elbeszélések mélyebb értelmére vonatkoztak..."
Jesu ben Pandirának volt öt kiemelkedő tanítványa: Mathai. Kakai, Netzer, Boni és Thona. Ez öt tanítvány közül az egyik. Netzer, egy esszénus kolóniát alapított Názáretben. Az Egyiptomban való menekülés és az onnan való visszatérés után a Máté evangélium Jézusa ennek a Netzer-féle esszénusságnak az atmoszférájába kerül Názáretben. Az Evangélium megfelelő hangsúlyozással utal is erre: “Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjég e... És oda jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni." (Máté 2,19-23.)
Újra hangsúlyozva, hogy az esszénusok a lelkek előkészítői voltak az eljövendő Jézus Krisztus megértése érdekében. vizsgáljuk meg azt a szerepet, amelyet a Máté szerinti evangélium létrejövetelénél betöltöttek.
Emlékeztetünk arra, hogy Dávid királynak a többi között két olyan fia volt, akik az evangéliumokban is szóhoz jutnak: Salamon és Nátán. Salamon, aki a “bölcs" jelzőt is megkapta, atyja - Dávid halála után király lett, Nátán pedig ugyanebben az időben főpap. A négy evangélium közül kettő: a Máté és a Lukács szerinti evangélium közli Jézus őseit; azt a nemzetségtáblázatot, amelyből határozottan kitűnik, hogy Jézus a Dávid házából származott. Emellett a közös vonás mellett azonban nagy eltérés is mutatkozik a két evangélium nemzetségsorozatában. Az eltérés onnan van, hogy a Máté evangélium a salamoni ágon, a Lukács-evangélium pedig a nátáni ágon való jézusi ősöket sorolja fel. Tehát Jézustól vissza Dávidig nem is egyezhetik a két evangélium nemzetség-táblázata; Dávidtól Ábrahámig viszont szó szerint megegyeznek. vagyis ugyanazokat az ősöket sorolják fel. Máté azonban csak Ábrahámi, Lukács ellenben az Ábrahám előtti ősöket is sorra veszi Noén és Ádámon keresztül. el egészen az Istenig. Hogy ezzel mit akar mondani Lukács, most nem tartozik fejtegetésünk tárgyához. Máté evangéliuma 42 generációt említ, Lukácsé pedig 77-et.

Máté evangéliuma 1,17 így hangzik: “Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelig tizennégy nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig tizennégy nemzetség." Összesen tehát - könnyen megállapíthatjuk - háromszor tizennégy, azaz 42 nemzetség.
Nos, itt van az a pont, ahol a Máté-evangélium írója által követett módszer és az esszénusok “tudománya" összetalálkozik, s ez rendkívül érdekes megállapításokra nyújt lehetőséget.
Közbevetve újra jegyezzük meg, hogy az esszénusok a Kr. előtti első században élték virágkorukat, s hivatásukat Jézus Krisztus eljövetelével befejezték. Az, ami mint esszénusság tovább élt, már korszerűtlen dekadencia volt. “Tudományukat", ami nem a mai intellektuális gondolkozás talaján termett, annak a kornak a teológiai intézeteiben, a már többször is említett beavatási misztériumiskolákban sajátították el.
Miben állott ez a tudomány. Először is megismerték a héberség, illetve az ábrahámizmus szerepét, mégpedig szellemi szemlélet útján, tehát nem az írott feljegyzésekből. Azt tapasztalták, s ezt tanították is: az isteni világ egy képességcsírát oltott bele Ábrahámba, mintegy a testi organizációjába, amely alkalmassá tette őt arra, hogy átélje önmagában az istenséget - természetesen még csak kezdeti formában. Ez különben egy rendkívül fontos kultúrtörténeti időpont, hiszen a régi korok legnagyobbjai csak úgy tudták átélni az istenséget, ha mintegy kiléptek önmagukból belső lelki és szellemi mivoltukkal. Ma, mint azt már több ízben megfogalmaztuk, az a korszerű és helyes, ha önmagunkban éljük át az istenséget.
Az a képességcsíra, melyet az isteni világ beleoltott Ábrahám testi organizációjába, generációkon keresztül a vérben öröklődik tovább mondták az esszénusok, s 42 generáció kell ahhoz, hogy ez a mag teljességében kivirágozzék, hogy éretté váljék s gyümölcsöt hozzon az egész emberiség számára. Amikor ez a 42 generáció betettnek mondható - Ábrahámtól számítva - jön el az a valaki, aki magában kifejezésre juttatja, manifesztálja azt a tiszta isteni csírát, amely Ábrahámba beleoltatott s amely alkalmassá teszi arra, hogy teljes fenségében átélje az istenséget önmagában. Ez lesz az Isten felkentje, a Messiás, a Krisztus.
Nem a levegőbe bámultak bele az esszénusok, amikor ennek hangot adtak. Magukban élték át, mégpedig úgy, hogy a szükséges iskolázással, a lelket megtisztító gyakorlatokkal - amely lelki gyakorlatokra nézve érdekes nyomokat tárhat fel az újabb kumráni leletei-; egyike-másika - kiküszöbölték magukból azt, amit őseiktől örököltek, s így bennük tisztán az maradt meg, amit Istentől kaptak. Az esszénusok azt tapasztalták, hogy ennek eléréséhez 42 generáció hordalékát kell lehámozniuk magukról. Örököl az ember valamit apjától, anyjától - mondották -, valamit nagyapjától, nagyanyától s így tovább. Minél feljebb haladunk visszafelé magunkban az ősök során. annál kevesebb átörökölt tulajdonság található. akár jó, akár rossz legyen az, s a 42-ik generáción túl már semmi örökölt dolog nincs bennünk. Ezen a ponton megszűnik az átöröklésnek minden nyoma. Valójában a lelki tisztulásnak 42 fokozatán mentek keresztül az esszénusok, mígnem eljutottak oda, hogy semmi átöröklési ballaszt, semmi lelki teher, semmi mellékes dolog nem maradt már bennük, minden ilyet kiküszöböltek magukból, s eljutottak odáig. hogy lényüknek bensejét, mintegy központi magvát rokonnak érezték az istenséggel, akiből származott. Ekkor már így szólott az eszszénus-tanítvány: “Fölemelkedtem az én Istenemhez, amikor ezt a 42 fokot megjártam."
A fenti fejtegetés mutatja az esszénus felfogást: 42 generáción keresztül a véren át való leáramlásban érik az isteni csíra, amely aztán gyümölcsöt teremhet az egész emberiség számára. S megfordítva: 42 generáción visszafelé menve lehet eljutni az istenséghez, ha megfelelő lelki tisztító gyakorlatok által ehhez a művelethez hozzálátunk.
Azt is mondhatjuk: az esszénusok nemcsak arra emlékeztek, ami velük történt születésük és haláluk között, hanem megszerezték a képességet annak átélésére, amit bennük az elődök jelentettek. Kiterjedt tehát az emlékezetük az ősök hosszú sorára, éppen 42 generációra. Mellékesen megjegyezhetjük, hogy a kétfajta embertípus - a Prometheus és az epimetheus embertípus - közül az esszénusok nem az előrenéző, tehát nem a Prometheus-féle embert testesítették meg, hanem a visszanéző, az epímetheus embert (lásd: Goethe Pandora-ját).
A Máté-evangélium ennek az esszénus szemléletnek a jegyében keletkezett.
Nem rossz módszer ma arra törekedni, hogy legalább a magunk 20-30 vagy 70 esztendejének élményeit, eseményeit megvizsgáljuk, s ami nem jó, attól magunkat megtisztítani igyekezzünk. Mindannyiunkra ráférne?!
Mózes első könyve 10. részének 8-9-10. verseiben Nimródról olvashatunk, Noé dédunokájáról. Ez a Nimród alapította különben Ninive városát Asszíriában. Nagy földterületek felett uralkodott már Asszíriába jutása előtt, s “hatalmas vadász" hírében állott. Egy Talmud-legenda elmondja, hogy Nimród álomban figyelmeztetést kapott arról, hogy hadvezérének most született fia “sok királyt és uralkodót fog trónjától megfosztani". Ezt elkerülendő, Nimród kiadta a parancsot, hogy öljék meg az újszülöttet. A hadvezér azonban meg akarván menteni fiát, maga járult az uralkodó elé, kézen fogva egy gyermeket, aki azonban nem az ő fia volt. Saját fiát 3 éven keresztül egy barlangban rejtegette, s e 3 év alatt - a legenda szerint - a csecsemő saját jobb keze ujjából szopta a tejet. Ez a megmentett gyermek Ábrahám volt, akit az Ótestamentum a zsidók ősatyjának nevez, s akiről megírja a Máté-evangélium, hogy a kezdetén áll annak a nemzetségsorozatnak, amely adta az emberiségnek Jézust.
A Talmud-legenda - nagy valóságérzékkel - a maga korának kifejezési módján, vagyis képekben, kereken megmondja, hogy Ábrahám önmagából meríti a táplálékot, jobb keze ujjából szopja a tejet. Szellemi táplálékról van itt szó, s ezt azért teheti meg, mert neki megadatott az a képesség, amiről már szóltam, s amiről tudtak az esszénusok is. Ilyenformán Ábrahám az első, aki, az Istennek önmagunkban történő megismeréséhez, a képességét úgy igazán emberi módra használni kezdi. Ez a képesség öröklődik tovább nemzedékről nemzedékre, tanították az esszénusok. Ez az átöröklés azonban csak első látszatra egyszerű, valójában nagyon bonyolult.
Itt csak vázlatosan ismertetjük az erre vonatkozó esszénus felfogást, ami egyúttal fényt derít arra a hármas beosztásra is, amelyet a Máté-evangélium használ, s amely szerint a nemzetségsorozatban, Ábrahámtól kezdve, minden tizennégy generáció után egy határkő emelkedik magasra. Így az első tizennégy nemzetség után Dávid, a második tizennégy nemzetség után a babiloni fogság, a harmadik tizennégy nemzetség után Krisztus jelenti a határkövet, ami jelzi, hogy valami fontosabb dologról van itt szó, mint pl. a tizedik, vagy a huszadik generáció elkövetkezésénél.
Egészen nyilvánvaló, hogy ha a 42 generációnak ilyen háromszor tizennégyes csoportba való beosztása nem volna fontos, akkor nem is említené az evangélium. Az evangélium azonban ilyen felosztásban közli, s teszi azért, mert precizitásra törekszik. Komoly tudás rejlik emögött. Az esszénusok nagyon határozottan vallották, hogy ha az egyes ember fejlődését vizsgáljuk, akkor ez a fejlődés hétéves periódusokban halad előre. Az első hét évben a gyermek fizikai teste fejlődik elsősorban: azok a szükséges erők mozdulnak és helyezkednek el a gyermek testében, amelyek a fizikai ember kialakulását vannak hivatva szolgálni. A második hét énben főleg az életerők kialakulásának, illetve fejlődésbe indulásának vagyunk a tanúi. Annak az életelemnek a kifejlődéséről van szó, amelyet akkor érzékelünk kellőképpen, ha az élettelen ásványvilág mellé odaállítjuk az élő embervilágot. A harmadik hét énben a léleknek az erői fejlődnek elsősorban. Természetesen a többi is, azon módon, ahogy az indítékot megkapta a maga idejében.
Ehhez hasonló törvényszerűség uralkodik az emberiség fejlődésében is a nemzedékeken keresztül - mondották az esszénusok. A generációk sorozatában azonban az átöröklés nem úgy megy végbe, hogy bizonyos képesség vagy adottság apáról fiúra száll. P. generációk sorozatában a képességek nagyapáról unokára szállnak - tanították az esszénusok. Tehát azok az erők, amelyek a fizikai test fejlődését, kiformálódását szolgálják, az egyes ember esetében főleg az első 7 évben, az egyetemes emberiség esetében nem 7 hanem 14 generációt követelnek. Tehát a népeknek is van kisgyermek-, serdülő- és ifjúkoruk stb. Az esszénusok szerint Dávidig, a babiloni fogságig, Krisztusig, vagyis háromszor tizennégy, összesen 42 generáción keresztül vonul a maga célja felé az a fejlődési vonal, amely hivatva van kitermelni a testben, életerőkben és lelki képességekben kész, tökéletes embertípust, Jézust.
Az esszénusok szerint az, ami jó, ami tökéletes, ami kész, az nem áll elő egyik napról a másikra. Nem csodák, váratlan isteni beavatkozások amelyek benne feszülnek és építenek a világmindenségben, az egyetemes emberiség életében, hanem a következetes. szívós, a bölcsességgel teljes, nagy és hatalmas isteni gondolatok, amelyek mikor realizálódnak, mikor megvalósulnak - az évszázadok és évezredek nyelvén beszélnek, s kikristályosítanak valamit, amit méhükben hordoznak.

Itt önkéntelenül is eszünkbe jut az első magyar hexaméter két sora:
Próféták áltat szólt régen néktek az Isten, Azt kit ígért íme, végre megadta Fiát.
Valóban a prófétáknak sok szelíd és megannyi ostorozó szava kellett ahhoz, hogy az isteni akarat megvalósuljon. Mennyit kellett sulykolni önmaga tévelygéseivel és ellenséges népek igájával, Salamon dicsőségével és a babiloni fogság gyötrelmeivel azokat a bizonyos generációkat.
Vajon meg tudjuk-e becsülni azt az evangéliumi szellemet, amelyet a mi szerető jó Atyánk megadott nekünk Jézus által, s építő kövekké válnak-e bennünk az ő evangéliumának igazságai!?



Az isteni akarat megismerésének formái

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy Jézus megjelenését a történelem színpadán, milyen konkrét “bizonyítékokkal" támasztja alá az Újtestamentum, illetve két evangélium, Máté és Lukács evangéliuma.

A bizonyítékok kifejezést azért tettük idézőjelbe, hogy ezáltal két dologra utaljunk. Egyrészt arra, hogy ezek az evangéliumi bizonyítékok Jézus születésével kapcsolatosan nem tárgyi bizonyítékok. Másrészt ezáltal szeretnénk kiemelni különösen hangsúlyos jelentőségüket, vagyis azt, hogy a teológiában vannak olyan ,,bizonyítékok", amelyek a lelki-szellemi világ történései. Ezek megközelítése másfajta képességet tételez fel, mint a tárgyi bizonyítékok esetében. Nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy az emberek sokaságának ez nem bizonyíték, viszont azt is “tudni lehet" , hogy vannak olyan megközelítési lehetőségek, amelyek jelen vannak a teológiával foglalkozók körében. Ezek a szív, a lélek és a szellemi erők együttes adottságaiból tevődnek össze, s nevezzük hitnek, hitbeli átélésnek. hitélménynek. szellemi élménynek, és így tovább. Legfőbb jellemzőjük, amennyiben tényleges átélések, s nem mondvacsinált “élmények", hogy nem ellenkeznek a gondolkodó ember józan értelmével.
Egy példát is felhozunk. Amikor ma azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, abban, hogy van Isten, ez a kijelentés az egyik gondolkodó embernél visszautasítást vált ki, a másik gondolkodó embernél természetes gondolatnak minősül. Mind a kétfajta emberi reagálás magán viselheti a belső mozgást, az alakulás ismérveit, sőt az átalakulást magát is. Jele ez annak, hogy az emberi lélek, az ember befogadó képessége nem merevedett meg, mint pl. ahogy nagyjából megmerevedett az emberi testi formája. Bármennyit tornászunk ugyanis, a testi formánk a megszokott formát őrzi meg továbbra is.
Természetesen nem zárható ki - a gondolkodás törvényszerűségeinek alkalmazása esetén - az a következtetés, hogy évezredek folyamán az ember testi formája is átalakul, átalakulhat. Most azonban az ember lelki-szellemi képességének nagyon is plasztikus alakulását látjuk és tapasztaljuk. Ez nagyon megnyugtató - az unitárius gondolkodás számára természetes -, és arra következtetünk, hogy minőségileg tovább fejlődik ez a tendencia.
Vegyük tehát sorba azokat a bizonyítékokat, amelyek a lelki-szellemi világ történései, és az ember belsejében játszódnak le, mint lelki-szellemi híradásai az isteni világnak - és mind Jézus születésére vonatkoznak.
Máté 2.1-22-ben olvashatjuk, hogy a keleti bölcsek Jeruzsálembe érkeztek, hogy tisztességet tegyenek a “zsidók új királya előtt" (nem koronás királyról van szó, hanem a Messiásról, aki a lelkek királya, ura, vezetője). Heródes udvarában kérnek eligazítást, aki hivatja a főpapokat és írástudókat, megtudakolandó, hogy “hol kell a Krisztusnak megszületnie". (Máté 2.4.) A főpapok és írástudók kiolvassák az írásokból, hogy a judeai Betlehemben; mert így írta vala meg a próféta. (Mik.5.2-4.) Egyúttal Heródes kéri a keleti bölcseket, hogy miután megtalálták a zsidók új királyát, térjenek vissza Jeruzsálembe, mondják el néki is, hogy hol található, mert ő maga is elmegy tisztelegni előtte. Most jön a lényeg: “És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba." (Máté 2.12.) Majd tovább: “Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket." (Máté 2.13.) “Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Urnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földére; mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala." (Máté 2.19-20.) “Mikor pedig hallá (ti. József), hogy Judeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem, minthogy álomban megintették. Galilea vidékére tére." (Máté 2.22.) Így kerülte el Jézus a bethlehemi gyermekgyilkosságot.
A három királyok álomban kaptak intést-figyelmeztetést arra nézve, hogy mit cselekedjenek, vagy mit ne cselekedjenek, és ők ezt az álomban kapott intelmet komolyan vették, és magukat ahhoz tartották. József pedig háromszor kapott intést-figyelmeztetést álomban. hogy mit cselekedjék, hogy meneküljenek Egyiptomba, illetve térjenek onnan vissza és Názáretben telepedjenek le. József az intést mind a három alkalommal komolyan vette, és annak megfelelően járt el.
Isten gondviselése, akaratának megismerése az álom útján jut tudomásukra a keleti bölcseknek és Józsefnek, s miután ők megértették az Isten akaratának megnyilvánulását, egy pillanatig sem kételkedtek annak helyes volta felől. Érezték és tudták, hogy ez az álomban kapott intés a szülők és a gyermek javát szolgálja, s mindjárt hozzá is tehetjük: az egész emberiség javát szolgálja. Az emberiség fejlődésének végtelen folyamatában különböző formákban jut hozzá az egyes ember, illetve az emberiség a szükséges útmutatásokhoz; az isteni vezetés különböző formákban nyilatkoztatja ki önmaga akaratát. Boldog ember, akinek megadatik a felismerés és az alázatos engedelmesség.
Az isteni akarat megismerésének ez a formája, mely az álomban jut kifejezésre, messze múltra tekint vissza. A Kr. előtti második évezredben már találkozunk ezzel a jelenséggel - az Ótestamentum örökítette meg. József történetéről van szó. ahol szintén az álom útján válik nyilvánvalóvá Isten akaratának megismerése. (Mózes I. 37. 1-36., Mózes I. 39. 1-23., Mózes I. 40. 1-23., Mózes I. 41. 1-57.)
Jákob 12 fia közül József és Benjamin voltak a legkisebbek; idősödő atyjuk legutolsó házasságából születtek ők ketten. Atyjuk nagy szeretettel és gyöngédséggel tekintett rájuk. Ez kihívta idősebb testvéreik féltékenységét és irigységét. Ezt még tetézte. hogy a 17 éves József, mikor bátyjaival együtt juhokat őrzött, testvéreiről nem éppen hízelgő híreket vitt haza atyjuknak. Bátyjai haragját még azzal is kihívta maga ellen, hogy saját álmait mondta el és magyarázta, fejtette meg idősebb testvéreinek. Két ilyen esetet olvashatunk Mózes I. könyve 37. 6-10. verseiben.
Az egyikben azt álmodja József, hogy a mezőn kévéket kötöttek, s az ő kévéje középen állott, a testvéreié pedig körülötte, s a körülötte álló kévék meghajoltak József kévéje előtt. A testvérek ingerülten tették fel a kérdést: “Avagy király akarsz-e lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-e rajtunk?". Más álmát is elmondta József: “...a nap és a hold és tizenegy csillag meghajolt előttem".
A továbbiakban elég gyorsan peregtek az események. Józsefet testvérei eladták izmaelita kereskedőknek (Mózes I.37.28.), akik tovább vitték Egyiptomba, ahol Putifár, a fáraó főembere vette meg őt. József kitűnően vezette Putifár házát, tehetsége és egyéni kvalitásai hamar nyilvánvalókká lettek, de éppen ennek “köszönhetően" csakhamar börtönbe került. A börtönben együtt volt a fáraó főpohárnokával és fősütőmesterével, akik álmot láttak, s ezeket József megfejtette. (Mózes I. 40. 1-23.) A főpohárnok azt álmodta, hogy egy szőlőtőt látott, s azon három szőlővessző volt, mely bimbózott, kivirágzott és gerezdet érlelt gyors egymásutánban, ő pedig kezébe vette a fáraó poharát, abba belefacsarta a szőlőszemeket és átnyújtotta a fáraónak. József megfejtette a főpohárnok álmát: három nap múlva a fáraó visszahelyez hivatalodba, mivel kiderül ártatlanságod. Kérlek téged - mondotta József - jó dolgodban ne feledkezzél meg rólam, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt.
A fősütőmester azt álmodta, hogy három kosár kalács volt a fején. Az első kosárban lévő süteményeket a madarak megették a fejéről. József megfejtette ezt is: három nap múlva kiszabadulsz a börtönből, de ez azt jelenti, hogy a fáraó felakasztat téged, és a madarak leeszik rólad húsodat az akasztófán. 
Minden úgy történt, ahogy József álomfejtése szólt. A főpohárnok azonban megfeledkezett jó dolgában Józsefről. Két év telt el, mígnem a fáraó is álmot látott. (Mózes I. 41. 1-40.) A fáraó azt álmodta, hogy a folyóparton sétált, és íme a folyóból hét szép és kövér tehén jött ki, és legelt a nádasban. Nemsokára hét rút és ösztönér tehén jött ki a folyóból, és ez a hét rút és ösztövér tehén elnyelte a hét szép és kövér tehenet. Más álmot is látott a fáraó. Azt, hogy íme hét gabonafej (kalász) nevelkedett egy száron. mind teljes és szép. Majd hét vékony és kiszikkadt gabonafej nevekedett egy száron, és ez a hét vékony és kiszikkadt gabonafej elnyelte a hét szép és teljes gabonafejet. A fáraó reggelre kelve nyugtalan volt, és hamar egybehivató az ország minden jövendőmondóját és minden bölcsét, akiknek elmondta álmát, de senki sem akadt közülük, aki megmagyarázta volna, hogy mit jelent a fáraó álma. Természetesen mindenki próbált valamilyen magyarázatot adni, de ezektől nem nyugodott meg a fáraó lelke.
S ekkor megszólalt a főpohárnok, s bűnbánó lélekkel elmondta, hogy van a börtönben egy ifjú rab, aki ártatlannak tartja magát, s ártatlan is, és aki megfejtette az ő és a fősütőmester álmát is, és úgy teljesedett be álmuk, ahogy azt a fiatalember megfejtette. A fáraó hamar hivatta Józsefet, aki megfejtette a fáraó két álmát. (Mózes I. 41. 17-42.)
A fáraó két álma egy és ugyanazon jelentésű, amit isten cselekedni akar, azt jelentette meg a fáraónak. A hét szép és kövér tehén, valamint a hét szép gabonafej hét bőven termő esztendőt jelent. A hét ösztövér és rút tehén, valamint a hét vékony kiszikkadt gabonafej pedig az éhségnek hét esztendejét jelenti, amelyek egymás után következnek.
“A fáraónak tetszék e beszéd és minden ő szolgáinak." (Mózes I. 41. 37.) S megbízta a fáraó Józsefet a munkával: “Mivelhogy mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható és bölcs ember" . A továbbiakban olvasható, hogy miként teljesítette József a megbízatást és miként találkozott testvéreivel, kik Judeából eljöttek gabonát vásárolni.
Fel kell figyelnünk arra, hogy jelentős dolgok történnek az álomlátás és ezek megfejtése nyomán. Mózes könyvében (Mózes I. 41. 28.) egyértelműen megfogalmazódik, hogy az álomban “amit Isten cselekedni akar, megmutatta a fáraónak" .
Most térjünk vissza újra Máté evangéliumához, Jézus születésének történetéhez. A kis Jézus születésétől 12 év telik el, amikor újra jelentős eseményről olvashatunk az evangéliumban, mégpedig Lukács evangéliumában, mert ezt a jelenetet egyed ü 1 Lukács evangélista írja le.
A 12 éves Jézus szüleivel együtt, az ünnep szokása szerint, elmegy Jeruzsálembe. Szülei azelőtt is, minden esztendőben legalább egyszer elmentek a jeruzsálemi nagytemplomba, de Jézus most megy először a jeruzsálemi nagytemplomba.
Az ünnep elteltével szülei visszaindultak Názáretbe, azokkal együtt, akiknek úti céljuk szintén Názáret volt. Egynapi járóföld után vették észre, hogy gyermekük nincs velük. és nincsen a rokonok és ismerősök között sem, akik népes karavánban, hosszan elnyúlt menetben gyalogoltak hazafelé. Sehol nem találták gyermeküket. Visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék őt.
“Három napig keresték. mígnem megtalálták őt Jeruzsálemben a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodónak az ő értelmén és az ő feleletein. (Lukács 2. 43-47.) És meglátván őt, elcsodálkozónak, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek. Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyám dolgai? De ők nem érték e beszédet, amit ő nékik szóla'' .
Végül így fejezi be Lukács e történetet: “,És aláméne velük, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartó mind ezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotfában, és az Isten és emberek előtt vala kedvességben". (Lukács 2. 51-52.)
A 12 éves Jézus története jelentős része Lukács evangéliumának, s természetesen Jézus életpályájának. De először szóljunk a szüleiről: egynapi járóföld után észreveszik, hogy gyermekük nincs velük. Keresik őt visszafelé menet a jeruzsálemi úton, és keresik őt Jeruzsálemben, keresik három napon át. Az evangélista nem ír arról semmit, hogy e három napon át lepihentek volna Jézus szülei, hogy a szokásos éjszakai pihenésre hol hajtották le fejüket. Nem ír arról, hogy elaludtak, és arról sem, hogy álmukban valami útmutatást kaptak volna, valami jelet, amely nagy bánatukban segítette volna őket. Nincs semmiféle álom, pedig biztos, hogy legalább két éjszakát eltöltöttek Jeruzsálemben, keresvén reggeltől késő estig elveszített gyermeküket. Álom azonban nincs, álomban semmi segítség nem adatik számukra. Nagy bánatukra nem hoz gyógyírt éjszakai pihenésükben valami jótékony álomlátás. Ilyesmiről szó sincs.
Szétnézhetünk a templomban is, ahol a doktorok között ült Jézus, vagyis a vallási törvények tudói és ismerői között. Hallgatta őket Jézus, és kérdezgette őket. És a doktorok, a vallási törvények tudói és ismerői elálmélkodtak az ő értelmén és az ő feleletein. Ezek a doktorok nemcsak egy félórán át hallgatták a 12 éves Jézust. Nyilvánvaló: azért van szó három napról, mivel három napon át találkoztak vele a templomban, s három napon át mindennap csodálkoztak az ő értelmén és az ő feleletein. Szó sincs azonban arról, hogy valami magyarázatot kerestek és kaptak volna pl. álomban a látottak és tapasztaltak felől, arról, hogy miféle csodagyermek csöppent közéjük, mivel magyarázzák a hallottakat és Látottakat. A tényeket írja le az evangélium, azt hogy ,.elálmélkodtak az ő értelmén és feleletein". Úgy látszik. volt min csodálkozniuk és álmélkodniuk. nagyon is éber állapotukban.
Hogy és miként lehet ennyire értelmes egy 12 éves gyermek. honnan ez a sok ismeretanyag, ami megnyilatkozik feleleteiben s egyáltalán. hogy lehetséges az, hogy ilyen kijelentés hangozhatik el egy 12 éves gyermek ajkairól, hogy: “...nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyám dolgai?". S közben sehol egy olyan utalás e történetben, hogy valamilyen forrásból merített volna feleleteihez támaszt. Semmi álom, semmi álomlátás az ő esetében sem.
Ellenben annál egyértelműbb az utalás arra, hogy értelmez, hogy feleleteiben a doktorok is egyenlő partnert pillantanak meg, sőt annál is többet, hiszen álmélkodnak az ő feleletein. S ha csak annyit tartalmazna a 12 éves Jézus mindegyik felelete, amennyit ők maguk is tudnak és ismernek, azon ugyan miért csodálkoznának. De elcsodálkoznak. Értelmesebb ez a 12 éves gyermek mint ők! Talán állítják ezt, vagy kérdezik? Mindenesetre elcsodálkoznak, elálmélkodnak az ő értelmén és feleletein.
Mi is állítjuk is, kérdezzük is: nagy dolgok bontakoznak itt ki? Nagy dolgok bontakoznak itt ki! Pedig még nincs itt az idő, de már íme az új embernek milyen nagy benső értékei bontogatják szárnyaikat.
Az álomlátó ember - s itt azokra a példákra gondoljunk, amelyeket József történetéből és a kis Jézus szüleinek történetéből felhoztunk - nagymértékben kötve van a felsőbb vezetéshez, az isteni világ erőinek vezetéséhez. Ez a vezetés érvényesül jelentős és jelentéktelen események idején elsősorban azért, mert a fejlődés útján elindult embernek nagy szüksége van a vezetésre, önmagában még nem hordozza azokat az erőket, amelyekre szüksége van életének egyszerű és bonyolult alakulásában.

A 12 éves Jézus íme már nagymértékben önmagából merít.

 

