
ISZLÁM-KERESZTÉNY PÁRBESZÉD
Bagdad, anno Domini 781

Amikor a muzulmán hód ítók Szíria, Irak és Per
zsia földjére léptek, virágzó keresztény kultúrával
találkoztak. A hellenista műveltség egykori sze l
lemi fellegvá rai a hellenizálódott keresztény mű

veltségnek és tudom án ynak is közp on tjaivá let
tek. Csa k a fontosa bbakat emlí tjük: Antiochia,
Caesa rea, ar-Ruhá (az ókori Edessza, ma: Urfa),
Nisz ibisz, Ha rrán és a perzsa Gondésá púr. Az ira
ki és perzsiai területek keresztényeinek többsége
nesztoriánus volt. Onálló nemzeti egyházszerve
zetet építe ttek ki, élén a saját katholikosszal, ké
sób b pedig a teljesen független patri archával.

Az omma jjáda kalifátu s bukása után az abbá
szida uralkodók székhelye Bagdad lett. A bagdadi
kalifák mértéktartó tiszteletet mutattak az iszlám
általmegtűrt monoteista vallások hívei és vezetői

iránt. Ezt birodalom-építő érdekből tették. Miután
a patriarchátus székhe lye is Bagdadba költözött,
gya kran megfordult a nesztori ánusok nagy egy
házszervező patriarchája, I. Tim étheosz a harma
dik abbászida kalifa, AI-Mahdi ud varában . A ka
lifa társaságában politikai, filozófiai és iroda lmi
tém ák mellett megvitatt ak va llási kérd éseket is.
Ezek a megbeszélések nagyrészt tudatosan alakí
tott és mindkét fél részéről alaposa n átgo ndo lt val
lásfilozófiai d isputák voltak, melyekről irodalmi
formába öntö tt - esetünkben a keresztény fél né
zeteit részletesen kifejtő - összefog lalás is készült.

A va lláso k közötti párbeszéd, a d ialógu s ko
runk divatos tényked ésévé vá lt. Ezek a megbe
szé lések azo nban gya kra n nem mennek tú l az
óva tos tapogatózásokon , ud varias és üres formu
lák ism ételgetés én, amelyekkel a tényleges és lé
nyeges kérd éseket megkerüljük.

Az I. Tirn ótheosz és AI-Mahd i párbeszéd ét
azé rt is érdemes áttanulmá nyoznunk, mert lát
hatjuk belőle, hogya vita egy koron komoly val
lási tartalmak körül forgott és hitvallás jellege
volt. Tartalmi felépítése és előadási form ája a ka
tekizmusra emlékeztet. Anélkül, hogy közeledtek
volna az áll áspo ntok. s talán mindkét fél saját val
lásának hitében megerősödve zárta le a maga ré
széről a vit át, annyi mindenesetre nyilvánvalóvá
válik szá munkra, hogy miközben a másik érve it
tudatosítjuk, mélyebb en és alaposabban megis
merjük sa ját keresztény hitünknek igazságát.

A következő ford ítás R. Caspar több kéziratot
egybevető kritikai arab szöveggondozása (lslarno
christiana 3, 1977, 125-152.) alapján készült.

NÉMETH PÁL
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Vallási p,árbeszédJ amely al-Mahdi
abbászfda kalifa es I. Timótheosz
nesztoriánus keresztyén katholikosz
között zajlott

A Teremtő, Élő és Beszélő lsten nevében1

Azoknak kérdéseknek és felele teknek a rövid
összefoglalása, melyekről Tim ótheosz? katholi
kosz? beszélt al-Ma hdi na k," a hívők fejedelmé
nek? társas ág ában különböző alka lmakkor.

- Igy szó lt al-Mahdi : Egy olya n ember, aki
nek akkora tudása van, mint neked, nem mond
hat ja ez t: Az lsten női sze mé lyt vett maga mell é,
avagy fiú t nem zett vele.

- Ezt feleltem: Ki merészein e ekkora károm
lást szólni lsten ellen, mint ez?

- így szólt: Akkor mit hiszel Krisztusról?
- Ezt feleltem : 6 lsten Igéje, aki a miénkhez

hasonló emberi testben jelent meg a mi megvál
tásunkra.

- így szó lt: Akkor miért mon dod, hogy 6 az
lsten Fia?

- Ezt feleltem: Erről tesz bizonyságot az Evan
gélium, a Törvény és a Próféták. Ez azonban nem
testi fiúságot jelen t, han em öröktől fogva való
csodá la tos isteni sz ű letést, melynek mód ja érte
lemmel fel nem fog ha tó. Mert az lsten lényét
nem tudjuk felfogni , így annak mód ját sem, ho
gya n lehet róla tulajdonságokat állítani. Mi egy
szeruen csak hiszünk benne aszerint, amint azt az
ő kétségtelen igazságot tarta lmazó k önyveiben"
találjuk. Ha hasonlatt al kívá nunk élni, olyan ez,
mint a szó megszületése a l élekből és a fény ki
áradása a Na pbó l.

Második kérdéskör
- így szólt: De nem állítjátok-e, hogy 6

Máriától született?
- Ezt felelte m: Tek intettel arra, hogy 6 az

Ige, az Atyától öröktől fogva születe tt, i dőtől

kor szaktói függetlenül, emberi mivolt ára nézve
azonban konkrét és me ghatározott időben Szűz

Máriától sz ületett nemi érintkezés, és szüzessé
gének elvesz tése nélkül.

- így sz ólt : Az, ho gy teh erbe ese tt nemi
érintkezés nélkül, meg van írva és k ő zismert,"

de miképpen szülhe tett úgy, hogy közben meg
maradt a szüzessége?

- Erre ez t feleltük: A természetünk rendje
sze rint nem esik teherb e az asszony nem i érint
kezés nélkül, sem nem szül úgy, hogy közben
megm arad a sz üzessége, d e az lsten hata lma
felől tekintve mindkét dolog könnyűnek látszik,
mert amint lehetővé tett e, hogy nemi érintkezés



nélkül teherbe essen, lehetővé teszi azt is, hogy
úgy szüljön, hogy közben megmarad a ,szüzes
sége. ASzentírásból vesszük a példát: Eva úgy
jött ki Adám oldalából. hogy az nem hasadt meg,
a tennészetbó1 vett példa szerint a napkorongból
származik a fénysugár s az mégsem hasad meg.

Harmadik kérdéskör
- Így szólt: De hogyan születhet az örökké

való idóbeli szüléssel?
- Ezt feleltem: Nem örökkévaló lényege"

szerint, hanem emberi lényege szerint született
Máriától."

- Így szólt: Eszerint akkor Ő kettő.
- Ezt feleltem: Azzal, hogy hisszük és vall-

juk, hogy egy, nem pedig kettő, nem arra tekin
tünk, hogya két lényeg kettő, mert hiszen ez a
kettő egy Krisztus, egy Fiú (miképpen az ember
egy)" felépítésében, megjelenésében, személyé
ben; azonban mégis kettő, mivel lelki része rej
tett és szellemi, testi része pedig külsö és anyagi.
Ugyanígy Isten Igéje emberi mivoltával egy sze
mély anélkül, hogya két lényeg elkülönülne
vagy összevegyülne.

Negyedik kérdéskör
- Így szólt: Nem mondta-e a Krisztus, hogy

"én elmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátok
hoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez"?" Ha
Atyja volt neki, nem lehetett az Istene is, és vi
szont, mivel ez ellentmondás.

- Ezt feleltem: Ő az őAtyja az Ige lényege sze
rint, és tó1eszületett nem az idóben. Mint ahogy
az ember lelki, nem pedig testi lényegénél fogva
értelmes éló1ény. Ezért az élet és az értelem a lélek
számára nem két lényegiség, mert a testnek nincs
két lényegisége, hanem csak az által, hogy össze
tartozik a lélekkel. Ugyanígy az Isten lényegénél
fogva Atya az Ige számára és azáltal, hogy az Ige
Máriából vett emberi testtel egyesült, Atya az em
lített emberi lény számára és ő (Isten, lényegénél
és egyesülésénél fogva az említett emberi lény
számára) név az Ige számára, de a kettő egy Krisz
tus. Ezért mondotta, hogy az Isten az ő Atyja és
Istene. Es ezt azért mondta, hogy istenségének és
emberségének igazságát megmutassa.

Ötödik kérdéskör
- Így szólt: Hogyan nemzett Ő, aki áttetsző

lélek, a nemzéshez szükséges testrészek és szer
vek nélkül?

- Ezt feleltem: Úgy, ahogy elkészül valami a
gyártásához szükséges részek és eszközök nél
kül. Mert világosan látjuk, hogy a Nap megszüli
a fénysugárt a szűléshez szükséges szervek nél
kül. Osszefoglalva: A lelki lény nemzése lelki,
mint ahogya testi lény nemzése testi.
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Hatodik kérdéskör
- Így szólt: Hiszel az Atyában, a Fiúban és a

Szentlélekben?
- Ezt feleltem: Igen.
- Igy szólt: Három Istenben?
- Ezt feleltem: Ezek az elnevezések nálunk

az egy Isten személyeit jelölik. Mint ahogy a
hívők fejedelme, az ő beszéde és lelke egy, nem
pedig három kalifa, hisz nem válik tőled külön ~

beszéded és a lelked. Ugyanígy az Isten az O
Igéjével és Lelkével egy Isten, nem pedig három,
mert nem válhat külön tőle az ő Igéje és Lelke.
Ugyanígy a Nap a maga sugaraival és melegével
egyetlen Nap, nem pedig három.

Hetedik kérdéskör
Amint az Isten örökkévaló, ugyanúgy örök

kévaló az ő Igéje és Lelke. Es ha külön válna Is
tentől !lz ő Igéje és Lelke, ,akkor nem lehetne
többé Elő és Beszélő Isten. Es ha ő nem volna a
beszélő értelemnek és az életnek forrása, akkor
nem ajándékozhatta volna meg ezzel az angya
lokat és az embereket. Igy szólt Dávid próféta:
"Isten Beszéde által teremtetett az ég, és az ő szá
jának Lelke által annak minden seregei~12 és
"Isten Igéjét magasztalom"." Ezt mondta Ezsai
ás: "Isten Igéje megáll örökké."14 Az Evangéli
umban pedig ezt találjuk: "Az Isten Ige, nem mú
lik el soha, minden őáltala lett és az élet óbenne
volt"," tehát a Lélek. Így szólt Krisztus a tanít
ványaihoz: "Tegyétek tanítványokká a népeket
és kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek nevében/t" (Mert nem vethe
tő össze a szolga azzal, akit szolgálnak, és az Is
ten sem azzal, akit istennek vallanak)

Nyolcadik kérdéskör,
Mert mind az Ertelemnek. mind az Igének,

mind a Léleknek megvan a saját tulajdonsága,
mégsem válnak külön egymástól az isteni lé
nyeg tekintetében. Az Ige az Ertelemből szüle
tik és a Lélek belőle árad ki, mint ahogya vilá
gosság a Naptól származik, és a melegség belőle

árad ki. Ugyanúgy, mint ahogy az alma illata
nem az alma egy bizonyos helyéró1 árad, íze pe
dig egy másik helyéről,hanem a teljes almából
árad a teljes illata és származik a teljes íze, anél
kül, hogy külön válna az íze és az illata, vagy ez
a kettő külön válna az almától. Jóllehet az íze
nem azonos az illatával, és ez a kettő nem azo
nos az almával, hanem ez a három egymáshoz
tartozik az elkülönülésben és elkülönül egy
mástól az összetartozásban. Ugyanígy az Atya, a
Fiú és a Lélek három isteni személy, egy lényeg,
amelynek három szükségszerű tulajdonsága
van. Egy Isten, akinek három belső nyilvánvaló
tulajdonsága van.



- Így szólt: Ha nincs elkülönítés közöttük.
akkor azzal, hogy a Fiú emberi testtel egyesült,
emberi testtel egyesült az Atya és a Lélek is.

- Ezt feleltem: Miként a szó egyesül a beszéd
del, az írással, a papírral, amelyre fel van írva, az
értelemmel és a lélekkel viszont nem, jóllehet nem
is különül el tó1ük, ugyanígy az Isten Igéje egye
sült az emberi mivolttal, az Atya és a Lélek viszont
nem, jóllehet nem is különül el tőlük. Ezért senki
sem mondhatja: Hallottam valakinek az értelmét
vagy a lelkét, hanem csak azt mondhatja, hogy
hallottam a szavát. Ismeretes, hogy a szó az érte
lemtó1és a lélektől elválaszthatatlan.

Kilencedik kérdéskör
- Így szólt: Ha Krisztus, aki a fő és vezető

számodra, körülmetéltetett, te miért nem vagy
körülmetélve?

- Ezt feleltem: Krisztust nyolc napos korában
körülmetélték a Mózes törvénye szerint. A körül
metélés a Mózes törvényének kezdete. Azután
harminc éves korában megkeresztelkedett. A ke
resztség viszont az ő törvényének a kezdete. A ke
resztséggel érvénytelenítette a körülmetélést.

Tizedikkérdéskör
- Így szólt: Ha érvénytelenítette Mózes tör

vényét, akkor ellene volt neki.
- Ezt feleltem: Amint a Nap fénye, mihelyt

megjelenik, érvénytelenné teszi a csillagok fé
nyét, noha nincs köztük ellentét; és a kemény
eledel érvénytelenné teszi a szoptatást, jóllehet
a szopós gyermek eledele nem lehet korábbi el
lentéte önmagának. Ugyanígy érvénytelenítette
Krisztus a Tórát az Evangéliummal, még sincs
ellentét a kettő között.

Tizenegyedik kérdéskör
- Igy szólt: Ha Krisztus kezdettől fogva egé

szen mennybemeneteléig a Jeruzsálemi Templom
irányában borult le imádkozás közben, akkor te
miért kelet felé borulsz le, amikor imádkozol?

- Ezt feleltem: A leborulás követelménye ere
detileg az, hogy az imádkozó földre borulva hó
dol az Isten előtt a menny királyságában. A menny
királyságának földi mása a Paradicsom, a Paradi
csom pedig Keleten van. Továbbá Krisztus teljessé
tette a törvényt érettünk azzal, hogy Keresztelő

János által való megkeresztelkedése óta életbe lép
tette az ő törvényét. Midőn cselekedett és tanította
tanítványait az ő törvényére és megparancsolta
nekik, hogy tanítsanak meg minket mindezekre,
meg is tanították az összes hívőknek az imádsá
got Kelet felé.

Emellett szól még az is, hogy amikor az em
berek előszörborultak földre Isten előtt, az kelet
felé történt, mivel Ádám a Paradicsomban bo-
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rult le Isten előtt (a Paradicsom pedig Keleten
van), és követték ebben az ~ leszármazottai any
nyira, hogy szokássá lett. Es mi már Kelet felé
imádkozunk keresvén ősi hazánkat, amelybőla
bűn miatt kiűzettünk, mióta eljött Krisztus és
megváltott minket a bűntől. Mert ő azért "jött,
hogy visszatérítse az eltévedtet'" - amint mon
dotta. Aztán midőnmegváltott minket a bűn sö
tétségéből, a világosság irányába fordította ar
cunkat, ez pedig Kelet.

Tizenkettedikkérdéskör
- Így szólt: Ha Krisztus imádkozott és földre

borult, akkor nem lehet Isten.
- Ezt feleltem: Emberi mivoltában imádko

zott és borult le, hogy megtanítson minket an
nak cselekvésére. amire szóban megtanított. Ez
nem azért volt, mintha szüksége lett volna imád
ságra, hisz ő emberként nem vétkezett, Istenként
pedig nincs szüksége imádságra, sem arra, hogy
leboruljon valamely vétek vagy szükség miatt.

Tizenharmadik kérdéskör
- Így szólt: Miért mondtad, hogya Krisztus

anyától született férfi nélkül, és hogy csodákat
tett, és hogy megfeszíttetett, meghalt, és hogy
feltámadt és felment a mennyekbe, és hogy eljön
ítélni élőket és holtakat?

- Ezt feleltem: Azért, mert erró1 tesznek tanú
bizonyságot a Próféták és az Evangélium. (Ézsai
ás ezt mondja.) "Ime a szűz teherbe esik és fiút
szül.?" Es így kellett lennie. Es ő az, aki örökké
való lénye szerint Atyjától született anya nélkül,
most az időben emberi mivolta szerint anyjától
született apa nélkül, hogy tanúskodjék a máso
dik, nyilvánvaló születése az első, elrejtett szüle
téséró1.Aztán így szólt a próféta: "Immánuelnek
fogják hívni." Ennek értelmezése: Velünk az Is
ten. A csodáiról pedig ezt mondta a próféta: "Ez
az ő Istenük, eljön és megszabadítja őket. Akkor
a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei hal
lanak, és ugrándozik a sánta, mint a szarvas és
megoldódik a néma nyelve."!"

Fájdalmairól és haláláról ezt mondja a pró
féta: "Megöletik majd vétkeink miatt és meg
aláztatik bűneinkért."?"A feltámadásáról pedig
ezt mondta Dávid: "Nem hagyod, hogya te iga
zad rothadást lásson.'?' Fölmenetelérőlmeg ezt
mondta: "Fölment a magasságba és foglyot ej
tett."22 Es "Fölment az Ur dicsőségben" .23 Itéletre
jöveteléről ezt mondta Dániel: "Láttam (az ég
felhőjén) ember fiához hasonlót az öregkorúhoz
jönni, és adott neki hatalmat és tekintélyt, hogy
minden nép imádja őt és hódoljon neki. Hatalma
örökké ~artó hatalom és prszága változhatat
lan."24 6 teljesítette be. Es minderről tanúbi
zonyságot tesz az Evangélium is.



- Erre így szólt: Akkor miért nem fogadtad
el a Próféták és az Evangélium tanúbizonyságát
Mohamedről?

- Ezt feleltem: Nem találtam náluk róla
egyetlen tanúbizonyságot sem; sem a nevéről,

sem a cselekedeteiről.

Akkor sötét tekintetet vetett rám és megkér
dezte: Nem-e?

- Ezt feleltem: Egyáltalán nem! Mert ha ta
láltam volna, akkor nem hagytam volna el, ami
naggyá tesz ezen a világon, és amiért jutalmat
kapok majd a túlvilágon.

Tizenneguedik ké~déskör

- Igy szólt: Es !5icsoda a Paraklétosz?"
- Ezt feleltem: O a Szentlélek. Az Evangélium

tanúbizonysága szerint ő az igazság Lelke, aki az
Atyától származik. Megígérte Krisztus, hogy el
fogja küldeni tanítványaihoz, miután elment az
Atyához. A Paraklétosz tehát az Atyától szár
mazik, és a mennyből jön el, és a Krisztus küldi
őt, Mohamed pedig Adámtól származik, nem a
mennybó1 jön, és nem a Krisztus küldi őt. A Pa
raklétosz Krisztus tanítványaival és Krisztus ta
nítványaiban van, amint az Evangélíumban ígéri,
Mohamed viszont nem ilyen. O a Krisztus törvé
nyére tanította a tanítványokat, akik erre megta
nították az embereket, Mohamed azonban ettől

különbözőt tanított. A Paraklétosz tehát az Isten
Lelke, Mohamed pedig nem az Isten Lelke.

Tizenötödik kérdéskör
- (Így szólt: Amit a zsidók cselekedtek azzal,

hogy nem fogadták el Krisztust, ugyanazt tették
a keresztyének azzal, hogy nem fogadták el
Mohamedet.)

- Ezt feleltem: A zsidók azonban nem töröl
ték ki könyveikből a próféták Krisztusra vonat
kozó bizonyságtételeit, és mivel azok megma
radtak náluk, ezért feddést és büntetést kapnak,
mi viszont minthogy nem találunk Mohamedre
vonatkozó tanúságtételt, elutasítottuk.

- Igy szólt: Mert megsemmisítették. Megvolt
nálatok a reá vonatkozó számos bizonyságtétel, de
kitöröltétek és megváltoztattátok öket,

- Ezt feleltem: Hol van az Evangélium, és hol
vannak a próféciák, amelyek alapján megállapít
ható a változtatás? Es miféle világi hatalmat vagy
túlvilági jutalmat lehetett volna megszerezni a
megváltoztatásukkal? De mi szükség lett volna
a megváltoztatásukra, mikor egyszerűen azt
mondhatnánk, hogy az a Mohamed, akiről az
Evangélium tanúbizonyságot tesz, nem ez a Mo
hamed, hanem ezután fog még eljönni, és akkor
hinni fogunk benne. Mint ahogy a zsidók is azt
mondták: Az (igazi) Krisztus nem ez, hanem majd
később fog eljönni és akkor majd hinni fogunk
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benne. Az Isten azonban tudja, hogy igazat szó
lok és titkon tanúja lelkiismeretemnek: Ha talál
tam volna az Evangéliumban egyetlen tanúbi
zonyságot Mohamed küldetéséró1, akkor áttértem
volna az Evangéliumról a Koránra, mint ahogy át
tértem a Tóráról az Evangéliumra.

Tizenhatodik kérdéskör
- Így szólt: Eszerint nem mondod az ő Köny

véről, hogy az az Istentől van?
- Ezt feleltem: Nem mondom sem ezt, sem

az ellenkezőjét. De a hívők fejedelme tudja, hogy
mindazt, ami az Isten igéjéből előfordul a Tórá
ban, a Prófétáknál és az Evangéliumban, nem fo
gadták el az emberek első hallásra, hanem csak a
csodákért, amiket Mózes, a Próféták, Krisztus és
az apostolok tettek, és amelyekről tanúbizonysá
got tesznek a könyveik, a Tóra, a Próféciák és az
Evangélium. Ebben az utolsó könyvben viszont
nincsenek említve csodák. Mert midőn az Isten
azt akarta, hogy igazolja az Tóra vallását, akkor
Mózes és az utána következőpróféták által vég
hezvitt csodákkal igazolta. Amikor az Evangéli
umot léptette a helyére, azokkal a kétségbevon
hatatlan csodákkal igazolta, amelyeket Krisztus
cselekedett, midőn emberi testben megjelent, és
amiket az apostolok is véghezvittek az ő nevé
ben. Csodák révén igazolódott tehát az, hogy az
Evangélium Isten igéje (mint ahogy Izráel fiainál
is csodák által nyert bizonyítást az, hogy a Tóra
Isten igéje). Ezért lett volna szükség arra, hogy
ez a Könyv is csodák által igazoltassék, akárcsak
a Tóra és az Evangélium. Sőt még az Evangéliu
mot igazoló csodáknál is többre, mert mint ahogy
az Evangélium igazságát bizonyító csodák szá
mosabbak voltak, mint a Tórát igazoló csodák,
hisz' a később szereplőnek több igazoló csodára
van szüksége, mint a korábban szereplőnek(hogy
ugyanazon bizonyító erővel bírjon), sőt (mivel
azt érvényteleníti is), még nagyobb bizonyításra
szorul, még több csoda által.

Ha szabad volna csodák nélkül elfogadni va
lami újat, akkor mindenféle könyv elfogadásra ta
lálna, bárki igényelné is ezt, és akkor a Tórát és az
Evangéliumot kísérő csodák fölöslegesek és ha
szontalanok lennének. Ha nem lennének csodák,
amelyek a Tóra mellett tanúskodnak, akkor nem
kellene elfogadni. Ha Mózes és a Próféták nem
tennének tanúbizonyságot Krisztus vallása mel
lett, és Krisztusnak és az ő apostolainak csodái
sem tanúskodnának mellette, akkor nem kellene
elfogadni. Hasonlóképpen, ha nem látjuk azt,
hogy a Próféták és Krisztus bizonyságot tesznek
erró1a Könyvró1,és ez a Könyv nem nyer igazolást
annak csodatételei által, aki hozta, nem tartjuk
megengedhetőnek,hogy akár egy betűjét is olyan
nak fogadjuk el, mint ami Istentőlszármazik.



Tizenhetedik kérdéskör
- Így szólt: És kicsoda a teve utasa?
- Ezt feleltem: Ezsaiás próféta azt mondta,

hogy látott két utast, az egyikük szamáron, a
másik tevén nyargalt."

- (Igy szólt: De kicsoda a szamárháton
utazó, és ki az, aki teveháton nyargal?)

- Ezt feleltem: A szamár utasa Dáriusz (a mé
dek királyának, Ahasvérusnak a fia),27 a teve utasa
pedig a perzsa Kóres," Eltám'" (amely Dzsundaj
szábúr-") királya, mivel a médek királya elpusztí
totta Babilon királyságát, amely Nabukodonozo
ré volt, Kóres pedig eltörölte Dáriusz királyságát
és megszerezte magának. Ezért mondja Ezsaiás
már a mondottak kezdetén: "Jöjj fel, óh Dzsundaj
szábúr, óh médek hegyei (tevéi)'?' - azaz Kóres
és a médek királya. Később ezt mondja: "Odajött
hozzám valaki a lovasok közül és ezt mondta ne
kem a látomásban: Elesett Babilon!"32 Ezzel Babi
lon királyságának eltörlésére utal, meg arra, hogy
az Perzsiára száll majd. A médek királyát szamár
háton utazónak nevezték (mivel általában a mé
dek hátas állata a szamár volt, Perzsia királyát pe
dig teveháton utazónak nevezték, mert Karmán
és Perzsia a tevét használta). A próféta itt jelképet
alkalmaz, mint ahogy ez a prófétai beszédben szo
kásos, és a hátas állatokkal az országaikra utal, az
országokkal pedig a királyaikra. akik Babilon ki
rályságát megdöntötték.

Ugyanígy mivel a médek királya gyenge volt,
ezért a szamárhoz hasonlította őt, Perzsia királya
pedig erős és hatalmas volt, ezért hasonlította a te
véhez. Dániel ugyanígy a médek királyát a pu
hány, de masszív medvéhez hasonlítja, Perzsia ki
rályát pedig a párduchoz." Es abban az álomban
is, amelyet Nabukodonozor király látott, Perzsia
és Dzsundajszábúr a keménysége miatt a rézhez
hasonlatos." Es azzal folytatta a próféta, hogy
megjövendölte Babilon végromlását, és hogy ki
rálysága másra fog szállni. A médek királya és
Perzsia királya volt az a két uralkodó, akik Babi
lont romhalmazzá tették. Es ezután ötszáz év telt
el Krisztus megjelenéséig, ezeregyszáz esztendő

pedig Mohamed fellépéséig.
Továbbá a Tóra és az Evangélium arról tesz

nek bizonyságot, hogy a keresztyénség meg nem
szűnő, folyvást ismétlődő, nyilvánvaló tanúság
tétel, ezért nem mondhatjuk azt, hogy feloldó
dik egy másik vallásban. A Tórában olvassuk,
hogy Jákób, amikor tudtára adja gyermekeinek,
mi lesz az idők végén, ezt mondja fiának,
Júdának, akitől Krisztus származik test szerint:
"A prófétaság nem tűnik el belőle egészen ad
dig, míg el nem jő az, akire a nemzetek vártak.r"
Vagyis ~ Krisztus, akiben hisznek az összes nem
zetek. Es az ő eljövetelével eltűnt a prófétaság
Júdából. Ez pedig arra utal, hogy Krisztus után
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már nem jön több próféta. Ezt mondja Dániel:
"hogy beteljesedjék a látomás és a Próféták, és
eljöjjön a Krisztus"." Az Evangéliumban ezt
mondja Krisztus: "A Törvény és a Próféták Já
nosig voltak"" Továbbá óva intett minket az ő

eljövetele után érkező próféták és messiások el
fogadásától.

Ugyanígy Krisztus nem hagyott semmi szük
séges ismeretet, cselekedetet, ígéretet vagy intést
anélkül, hogy ne említette volna, és emiatt óva
intett bármi más elfogadásától azért, hogy el ne
térítsen minket attól, ami szükséges. Az isteni
irányítás megszokott rendje az, hogy alulról fel
felé emel minket, a földiektől a mennyeiek felé,
nem pedig visszafelé vezet minket és levisz a
mennyiektől a földiek felé, mint ahogya Tör
vény és az Evangélium viszonyában látható.

Tizennyolcadik kérdéskör
- Igy szólt: Miért borultok le a kereszt előtt?

- Ezt feleltem: Mert az volt az életnek okozója.
- Igy szólt: Nem, hanem inkább halálnak

volt az oka.
- Ezt feleltem: Igen! De a halál oka volt a fel

támadásnak, a feltámadás pedig oka volt az élet
nek, és ebből az következik, hogya kereszt az
életnek volt az oka. Mert Isten az, aki egy fa se
gítségével a keserű vizet ihatóvá tette," és elérte,
hogy akik a keresztfára tűzött kígyóra néztek,
megmenekültek a halálthozó kígyóktól." Aron
vesszejét termővé tette 40 és Mózes botját képessé
arra, hogy csodákat műveljenvele, mint például a
tt;nger szétválasztása," víz fakasztása a sziklából,"
6 szerezte meg számunkra a keresztfáról, amely
az élet fája, az élet gyümölcsét. S mivel a rajta el
szenvedett vereség által lett teljessé a megváltás
és jelent meg Krisztusnak az embervilág iránti
szeretete, amint mondotta is: "Nincs nagyobb sze
retet annál, mint hogy valaki önmagát adja sze
retteíért"." hódolnunk kell tehát előtte.

Tizenkilencedik kérdéskör
- Így szólt: Nálunk ez található: "Nem ölték

meg őt és nem feszítették keresztre, hanem csak
valakit összetévesztettek vele."44

- Ezt feleltem: Ez található nálatok a Jézusról
szóló fejezetben: "azon a napon, mikor megszü
lettem... és ~zon a napon, mikor feltámadok"."
meg ez is: "En most már elszólítalak. és magam
hoz emellek téged."46

- Igy szólt: Nem akkor halt meg, hanem
csak késöbb fog meghalni.

- Ezt feleltem: Ugyanígy akkor még nem is
ment fel a mennybe és nem támadt életre (hanem
csak későbbi időben fog mennybe menni és fel
támadni). Nálatok azonban úgy van, hogy élve
ment fel a mennybe, és nem az után, hogy meg-



halt és feltámadott, mint ahogy korábban szó
volt róla. És hogyha mennybe ment, akkor ko
rábban meghalt, és ha meghalt, akkor megfeszít
tetett, amint a próféciákban találjuk.

,Dávid ezt mondja Krisztus kereszthaláláról:
"Atlyukasztották kezemet és lábamat, megráz
kódtatták minden csontomat, csak néztek rám
és elosztották ruháimat maguk között, köntö
sömre pedig sorsot vetettek.?" Az Evangélium
hírt ad arról, hogy ekképpen cselekedtek vele."
Ezsaiás ezt mondja: "Meg fogják ölni a mi vét
keinkért.":" [eremiás'" így szólt: "Testemet oda
adtam a verésnek. arcomat nyújtottam a pofo
zásnak és nem fordítottam el orcámat a gyalázás
és köpködés elöl.">' Erről tanúskodik az Evan
gélium.52 Dániel így kiállt fel: "Meg fogják ölni a
Krisztust!"53

Huszadik kérdéskör
- Így szólt: Ez csupán hasonlatképpen sze

repelt számukra.
- Ezt feleltem: De hogyan teheti hasonlóvá

Isten az emberek számára a valótlant a valóhoz,
hogy azt ennek higgyék? Még ha a sátán volna is
ez, miképpen lehetett képes arra, hogy lerombolja
Isten világkorrnányzását ésannyira megtévessze
a korábban élt prófétákat, hogy a valótlanról úgy
jövendöljenek, mint ami valósággá lesz, a későb

ben élt apostolokat pedig olyannyira, hogy a va
lótlanról azt hirdessék, hogy valóság volt. Ezen
felül még volt hatalmuk is, amit az Evangélium
tanúsága szerint Krisztustól arra kaptak ajándék
ként és csodajelként. hogy kiűzzékaz ördögöket.
Továbbá ha a keresztre feszítésró1 szabad azt
mondani, hogy megtévesztés volt, akkor ugyanez
mondható (a feltámadásról, a mennybemenetel
ről) és minden isteni csodajelről.

- Így szólt: A Krisztus azonban Istennél becse
sebb volt annál, mint hogy megengedte volna a
zsidóknak, hogy keresztre feszítsék és megöljék."

- Ezt feleltem: De megölték a prófétákat! Hát
ez azt jelentené, hogy az Isten semmibe vette
őket? Sőt, a próféták nem a saját akaratukból
ölettek meg, Krisztus viszont azt mondta, hogy
"nekem van hatalmam arra, hogy letegyem az én
életemet, vagy felvegyem, ezért senki nem veheti
el tőlem".55 Ezzel tudtunkra adja, hogy ő saját
akaratából szolgáltatta ki önmagát a halálnak.
Szavának igazságára utal, vagyis hogy ő nem
kényszerbőlfeszíttetett meg és halt meg keresz
ten, amit nyilvánvalóvá tett az a tény is, hogy ke
resztre feszítésekor sötétség lett, földrengés tör
tént, a sziklák meghasadtak, a sírokban lévők

feltámadtak, és aztán a harmadik napon ő maga
is feltámadt (a halálból), amint halálát megelő
zően több alkalommal előre megmondta tanítvá
nyainak. (Noha a zsidók korábban már többször
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is igyekeztek elfogni), de nem voltak képesek erre
addig, míg ő nem akarta. Tehát nem erőtlenvolt
arra, hogy megmentse magát a zsidóktól, hanem
csupán be akarta teljesíteni rendeltetésének tit
kát azáltal, hogy emberi mivoltában meghalt a
halálra szánt emberekért.

Huszo!,egyedik kérdéskör
- Igy szólt: Akkor viszont nem lehet hibáz

tatni a zsidókat azért, hogy végrehajtották az ő

akaratát.
- Ezt feleltem: Csakhogy ők azzal, amit cse

lekedtek nem az ő akaratát akarták teljesíteni,
sem pedig az ő emberek javára irányuló célját
nem akarták elérni, hanem csak ki akarták vé
gezni s el akarták törölni az emlékezetét.

Huszonkettedik kérdéskör
- Így szólt: Csupán két dolog lehetséges. Vagy

az ő akaratából feszíttetett keresztre és akkor az ő

akarata teljesült és így nem hibáztathatók, vagy
pedig ellenére volt és így azok erősebbek voltak
nála, akkor viszont nem lehet Isten.

- Ezt feleltem: Ennek mintájára ezt mondhat
juk. Csupán két dolog lehetséges. Isten midőn

megteremtette a sátánt, vagy azt akarta, hogy
sátán legyen belőle, és akkor a sátán helyesen cse
lekedett, mert teljesítette Teremtője akaratát és
nem volt sem ellenszegülő, sem hibáztatható,
sem átkozott. Vagy pedig azt akarta, hogy enge
delmes és alázatos angyal legyen, de ő ellensze
gülő sátánná lett, ellene állt az Isten akaratának s
épp az ellenkezőjét akarta, így viszont erősebbaz
Istennél, aki már nem isten többé. Es ugyanez
mondható Ádámról vagy bárkiről.aki attól fogva
ellenszegült, vagy ellenszegülni készül Isten aka
ratának. Mint ahogyan ez nem fosztja meg Istent
istenségétől és teszi szükségképpen erőtlenné,

ugyanez mondható Krisztusról is.
De hasonlót mondhatunk azokról is, akik há

borúba vonulnak az Isten útján. 56 Ha nem egye
zett akaratukkal. hogy megölessenek, akkor halá
luk nem az ő akaratukból történt, tehát nincs
semmi érdemük és nem vértanúk. Ha azonban
megölésük akaratukkal egyező volt, akkor gyil
kosukat nem szükséges megbüntetni, mert hiszen
csak a vértanúk akaratát teljesítette. De hogyne
kellene megbüntetni, amikor megölte a vértanú
kat és ellensége volt a vallásuknak? Amint ezek
nem menekülnek meg a büntetéstől még akkor
sem, ha a megöltek akaratát teljesítették, mert hi
szen nem az volt a céljuk, hogy teljesítsék akaratu
kat, vagyis a megölt vértanúk akaratát, hanem
csak azok akaratát, akik káromlást szóltak. Ugyan
ez a helyzet a zsidók és Krisztus között. Mint ko
rábban rámutattunk, ő akaratával elfogadta, hogy
őt a zsidók akarják keresztre feszíteni és megölni.



Ha viszont megszabadította volna magát a ke
resztre feszítéstól, akkor nem kellett volna megfe
szíttetnie, de ha nem feszítették volna keresztre,
nem halt volna meg, és ha nem halt volna meg, fel
sem támadt volna, és ha lelkileg fel nem támad az
örök életre, akkor semmi reménye nem volna az
emberiségnek a feltámadásra. Es akkor nem lenne
meg náluk mindaz a liturgiában titkon vagy nyil
vánosan, cselekedetben vagy gondolatban, ami
ma megvan azzal, hogy hisznek a feltámadásban,
a jó jutalmában és a rossz büntetésében.

Hogy meggyökerezzék az emberekben a feltá
madás reménysége, Krisztus feltámadt emberi
mivoltában a halálból, és ha nem feszítették volna
meg, nem terjedt volna el halálának híre, és akkor
nem terjedt volna el feltámadásának híre sem. És
hogy ne gondolja senki, hogy az ő halála csak lá
tomás volt, meg kellett feszíttetnie. Ha megszaba
dította volna magát a zsidóktól, nem feszíttetett
volna meg, épp ezért nem mentette ki magát (a
kezük közül). Ha felment volna a mennybe anél
kül, hogy meghalt volna, akkor nem lett volna
haszna belőle az embereknek, mint ahogy nem
volt Enókh és Illés esetében sem. Es amint hibáz
tatnunk kell József testvéreit, mert irigykedtek rá
és eladták őt, még akkor is, ha ennek az lett a vég
kimenetele, hogy Egyiptom földjének birtokába
jutott, és irányításával az ország népét megmen
tette a drágaságtól, testvéreit és édesatyját pedig
megmentette az éhínségtól, hisz valójában el akar
ták törölni az emlékezetét, nem pedig híressé
tenni. Szolgaságba, hazája és atyja házának elha
gyására akarták kényszeríteni, nem pedig azt
akarták, hogy úrrá legyen. Mert ha tudták volna,
hogy mi lesz a végkifejlet, semmi szín alatt el nem
adták volna. Hasonlóképpen a zsidók és tanító
mesterük, a sátán, hogyha tudták volna, hogy
Krisztus fel fog támadni és imádni fogják őt min
den nemzetek, aligha feszítették volna keresztre.

Továbbá ha egy király azt latolgatja, hogy le
romboltatja palotáját azért, hogy újat, a réginél
jobbat építtessen, de erról nem tud senki, és akkor
eljön az ellenséged éjszaka és lerombolja azzal a
szándékkal, hogy ártson neked, nem pedig azért,
hogy megvalósítsa célkitűzésedet. Nem szol
gálna-e rá a büntetésedre? Hasonlóképpen a
Krisztus is, le akarta rombolni az ő templomát,
amely az ő teste, hogy jobbat építsen annál, ami
volt. Az ugyanis érzéki volt, és helyette lelkit épí
tett fel. Ezért mondotta: "Bontsátok le ezt a temp
lomot és három nap alatt felépítem, ... ő azonban
testének templomára gondolt.v" Amikor leron
tották őt, ezt azért tették, hogyeltöröljék az em
lékezetét, nem pedig azért, hogy nemes, lelki,
mennyei alakban támadjon fel a harmadik
napon, miután tökéletlen volt és földi. Amint
mondja: Méltónak találták a büntetésre.58
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Huszonharmadikkérdéskör
- Így szólt: Kicsoda adta nektek az Evangé

liumot?
- Ezt feleltem: a Krisztus.
- Így szólt: Mennybemenetele előtt, vagy

pedig azután?
- Ezt feleltem: Mennybemenetele előtt, hi

szen az Evangélium Krisztus tanításáról, szava
iról és tetteiről szóló történeteket tartalmaz,
abból az időből, amikor emberi test állapotában
jelent !TIeg, és ez mennybemenetele előtt volt.

- Igy szólt: Hát nem Máté, Márk, Lukács és
János írták?

- Ezt feleltem: De igen. Amikor leszállt rájuk
a Szentlélek, megírták azt, aminek megírására a
Lélek elvezette őket abból, amit Krisztus tanítá
sából, beszédeiből és cselekedeteiből láttak és
megtudtak. ,

- Igy szólt: Es miért van különbség közöttük?
- Ezt feleltem: Csak a kifejezésben, nem az ér-

telemben. (Ez olyan, mint amikor többen megpró
bálják ábrázolni) a teremtményeket, amelyek Isten
alkotásai. Van olyan, aki az eget, és ami abban van,
egészében ábrázolja, van, aki részletesen írja le,
megint más csak egy részét jellemzi, és van olyan,
aki az eget a földdel együtt mutatja be. Hasonló
képpen, ha az emberek a Napot jellemzik, egyik a
magasságáról beszél, a másik a gyorsaságát jel
lemzi, megint másik a világosságát írja le, vagy a
forróságát, kerekdedségét és nagyságát ecseteli.
Ezért azt mondom, hogy ezek, akik megpróbálnak
leírást adni, ha különbözőképpen teszik is ezt,
mégsem mondanak ellent egymásnak, nem is ál
lítják az ellenkezőjét, sem nem szöges ellentétei
egymásnak, hanem mindnyájan igazat mondanak.

Huszo!,negyedik kérdéskör
- Igy szólt: Amiképpen Isten a Tóra után az

Evangéliumot adta, ugyanúgy adta a Koránt az
Evangélium után.

- Ezt feleltem: Isten a próféták szájával adott
hírt a Tóráról az Evangéliumra való áttérésről.

Ezt jelentette ki Jeremiás szája által: "El fognak
jönni ezek a napok - így szól az Ur -, és új szö
vetséget kötök Izráel fiaival és Júda fiaival, nem
olyan szövetséget, mint amilyet kötöttem atyáik
kal azon a napon, midőnkézen fogtam, és kihoz
tam őketEgyiptom földjéről."?"Es [óél is bizony
ságot tesz arról, hogy mi volt az új szövetség
megkötésének napján." De az Evangéliumtól
valami másra történő áttérésrőlsemmit sem ta
lálunk Isten könyveiben.

Továbbá a csodákkal támogatottak könyvei
ból tudjuk, hogy az ősi törvény csak előképevolt
az evangélium törvényének. Ezért nem ragasz
kodunk az Evangélium után máshoz, mint az
Isten királyságához.



Huszonötödik kérdéskör
Nem mondta-e Mózes, hogy "Isten támaszt

nektek prófétát testvéreitek közül, hozzám ha
sonlót"?" Ez pedig Mohamed, mivel ő Izmáel
leszármazottja.

- Ezt feleltem: Semmi kétség nincs afelől,

hogyamegszólítás Izráel fiainak szól és a "test
véreitek" kifejezésben a személyrag is rájuk vo
natkozik. Izmáel azonban atyai nagybátyja volt
Izráel ősatyanak.nem pedig gyermeke Izráel fi
ainak leszármazottai közül. Egy másik helyen
ezt mondja nekik: "testvéreitek közül való ki
rály", de nem voltak nekik olyan királyaik, akik
Izmáel fiai közül valók lettek volna.

És ti még azt is mondjátok, hogy Mohamed az
ő népéhez arab nyelvvel küldetett. Csakhogy ez
a prófécia azokról a prófétákról szól, kik Izráel
fiaihoz küldettek testvéreik közül a Mózeséhez
hasonló törvénnyel és csodajelekkel. mint ahogy
Józsué ugyanazt parancsolta, amit Mózes is pa
rancsolt és kettéválasztotta a Jordánt, amint Mó
zes kettéválasztotta a tengert, hasonlóan Sámu
elhez, Dávidhoz egészen Dánielig. Tehát ez a
kifejezése "hozzám hasonlót", vagyis hasonló
csodákkal támogatott valakit, aki ugyanazt pa
rancsolja, amit én parancsoltam, ugyanazt tiltja
meg, amit és is megtiltottam.

Huszonhatodik kérdéskör
- Így szólt: Hagyd ezt! Inkább beszélj nekem

arról, aki hagyta meghalni az édesanyját; nem
kell-e megbüntetni?

- Ezt feleltern: De igen.
- Igy szólt: Pedig Krisztus hagyta meghalni

az édesanyját.
- Ezt feleltem: Nem, hanem csak átvitte a földi

világból, a megpróbáltatások helyéról a másik vi
lágba, a boldogság helyére. Ezért jót tett vele.
Csakhogy az Isten is hagyta meghalni az ő szere
tettjét. szentjét és barátját, Mert amikor megszüle
tünk anyánk méhéból, és kijövünk onnan e széles
világra, ez jobb nekünk, mint anyánk méhében
tartózkodnunk, hasonlóképpen átköltözésünk
ebból a világból a másikba jobb, mint ha ebben a
világban maradnánk. Különösen érvényes ez
olyanokra. mint Mária, a próféták és a szentek.

Huszonhetedik kérdéskör
- Így szólt: Hogyan is mondta Krisztus,

hogy "Senki sem jó, csak az egyetlen Isten"?62
- Ezt feleltem: Dávid igaz ember volt, vagy

nem?
- Így szólt: Igen.
- Ezt feleltem: Akkor hogyan mondhatta:

"Nincs igaz ember, nincs egy sem"?"
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- Így szólt: Nem gondolt saját magára azok
között, akikrőlbeszélt, hanem csak a bűnösökre
gondolt.

- Ezt feleltem: Hasonlóképpen Krisztus sem
gondolt önmagára azok között, akikről beszélt,
hanem csak arra célzott, sok rossz van az embe
rek között. Ezért így szóltegy másik helyen: "Én
vagyok a jó pásztor"," "En vagyok a világ vilá
gossága",65 "Nincs a sátánból semmi se énben
nem",66 "Kicsoda tesz szemrehányást nekem va
lami vétekérti''"? Krisztus ezzel a mondatával
csak megszólítja annak az embernek a lelkiisme
retét, aki ezt mondta neki: "Jó Mesterl'?" - ho
lott látnia kellett, hogy ő csak ember, nem pedig
emberré lett Isten. Ezért utal Dávid mondatára:
"Senki sem jó, csak az egyetlen Isten.'"? Mintha
csak ezt mondaná neki: Ha nálatok a próféta így
beszél, akkor hogy' szólíthatsz meg ilyen módon,
mikor szerinted nem vagyok Isten?

Aztán meg korábban ezt is mondta: "A jó
ember az ő jó kincséből hozza elő a jó erköl
CSÖt."70 Ezt is mondta: "A jó fa jó gyümölcsöt te
rem.'?' Miképpen mondhatja azt, hogy némely
emberjó, ő pedig nem lenne jó? ,

- Igy szólt: Jó volt a magyarázatod. - En
pedig áldáskívánással eltávoztam.
(Ezzel lezárult a vita. Istené a hála mindörökké.)

Kiegészítés
A mi bölcsességgel teljes kegyes uralkodónk így
szólt hozzám: Mit mondasz Mohamedról? Ezt vá
laszoltarn: Mohamed minden értelmes lény tól di
cséretet érdemel azért, mert a próféták és az Istent
szeretők útját járta, mert amint a többi próféták
Isten egyedülvalóságát tanították, Mohamed
ugyanezt tanította. Tehát ő is a próféták útján ha
ladt. Aztán mint ahogy az összes próféták eltá
volították az embereket a gonoszságtól és a rossz
cselekedetektől, és a jó erkölcshöz, meg a jó csele
kedethez vonták közel öket, ugyanúgy Mohamed
is eltávolította nemzetének fiait a gonoszságtól és
a jó erkölcs, meg a jócselekedet felé vonzotta őket.

Tehát ismét csak a próféták útját követte.
Aztán az összes próféták megtiltották az em

berek fiainak, hogya sátánok előtt leboruljanak,
és a bálványokat imádják, és az erős és hatalmas
Isten imádatára és felsége előtti hódolatra sarkall
ták őket, ugyanígy tett Mohamed is, amikor meg
tiltotta honfitársainak a sátánok imádatát, a bál
ványok előtti hódolatot és arról győzte meg őket,

hogy az egyetlen, magasságos Istent, akin kívül
más isten nincsen, megismerjék, és csak neki hó
doljanak. Ebból is világos tehát, hogy Mohamed a
próféták útját követte. Es amint Mohamed Isten
ről, az ő igéjéről és lelkéről tanított, ugyanerről
prófétáltak a próféták mindnyájan. Mohamed
tehát a próféták útján haladt. Es kicsoda az, aki



ne dicsérné. ne tisztelne, ne becsülné azt, aki az
Istenért harcolt? Aki nemcsak szóval, hanem
karddal is kimutatta féltő szeretetét a teremtő és
magasságos Isten iránt?

Mert miként Mózes, a mi prófétánk cseleke
dett Izráel fiaival, akik aranyból borjút készítet
tek és leborultak előtte, és karddal ölte meg és
pusztította el míndazokat, akik a borjút imád
ták, ugyanígy tett Mohamed is, amikor kimu
tatta féltő szeretetét a magasságos és magasztos
Teremtőiránt, akit jobban szeretett és többre be
csült, mint önmagát, családját és honfitársait.'?
Azokat pedig, akik követték őt az Isten félelmé
ben és tiszteletében, felmagasztalta, tisztelte, di
csérte, és Istentől is jót, dicsőséget és tisztességet
ígért nekik eze? a világon és a túlvilágon a Pa
radicsomban. Am harcolt azok ellen, akik imád
ták a bálványokat és hódoltak előttük, a Gye
henna tüze fájdalmas kínjával fenyegette őket,

amelyben örökké fognak égni a képmutatók.
Amint Abrahám, Isten barátja cselekedett, ami

kor elhagyta a bálványokat és rokonságát és Istent
követte és neki hódolt, valamint az Isten egyedül
valóságára kezdte tanítani a nemzeteket, ugyan
úgy cselekedett Mohamed is, midőn elhagyta a
bálványok tiszteletét és azokat is, akik a rokonsá
gából és az idegenek közül tovább hódoltak
nekik, és egyedül csak azt tisztelte, aki egyedül
igaz Isten és csak neki hódolt. Ezért az Isten is fe
lettébb kegyes volt hozzá és lábai alá vetette a két
erős birodalmat - üvöltésük hangja, mint az
oroszláné vagy amennydörgésé, mely az egész
világra elhallatszik - vagyis a Perzsa Birodalmat
és a Bizánci Birodalmat. Az első a teremtmények
előtt hódol a Teremtő helyett, a másik testi fájdal
mat és halált tulajdonít annak, aki nem érez fáj
dalmat és nem hal meg soha. Kiterjesztette a ma
gasságos Isten az ő királyságának hatalmát a
híVÓK fejedelme és gyermekeinek keze által kelet
tól nyugatig és északtól délig. Ki ne dicsérné azt
- óh, győzedelmes király! -, akit az Isten dicsér?
Ki ne ékesítené a dicsőség és tisztelet koszorújá
val azt, akit az Isten felmagasztalt és ennyire be
csült? Ez, vagy valami ehhez hasonló a vélemé
nyem Mohamedról nekem, és velem együtt
mindazoknak, akik Istent szeretik, óh, dicsőséges
király. Királyunk így szólt hozzám: Akkor viszont
el kell fogadnod a Próféta igéjét. Ezt feleltem neki:
Melyik igéjéról szólt a mi királyunk? Igy szólt a
király: Azt az igéjét, amelyet Istenről mondott,
hogy ő egy, és nincsen más rajta kívül. Ezt vála
szoltam neki: Az egy Istenben való hitet már ko
rábban megtanultam - óh király! - a Tórából, a
Prófétákból és az Evangéliumból. Ehhez ragasz
kodom, és kész vagyok meghalni érte. Győzedel
mes királyunk így szólt hozzám: Mint mondtad,
te egy Istenben hiszel, és egy Istent vallasz, mégis
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azt mondod, hogy ez az Isten háromság az egy
ségben. Ezt feleltem neki: Ezt nem is tagadom, óh,
király! De hittel vallom, hogy az egy Isten három
ság, de nem háromság istenségére nézve, hanem
csak személyeit, bölcsességét és lelkét tekintve,
mert ő tényleg háromság az egységben, de még
sem egy személyeire nézve, hanem csak istensé
gére nézve, amint ezt korábban kifejtettük. ..

Németh Pálfordítása

'Szentháromságos formula, amelyben a Teremtő il>:

Atyára, az Élő a Fiúra, a Beszélő pedig a Szentlélekre
utal, "aki beszélt a törvényben és a prófétákban és az
apostolokban és az evangéliumokban, leszállt a Jordán
fölé és igét hirdetett az apostoloknak". (Denzinger-Hű
nermann 46, vö. Zsid 1,1).Van olyan kézirat, amelyik el
hagyja a kezdő formulát, van olyan, amelyikben ettől

eltérő szöveggel szerepel: "Az EgyszerűAtya, a Köz
benjáró Fiú és a Vigasztaló Szentlélek nevében."

zI.Timótheosz nesztoriánus katholikosz-pátriárcha
(78D-823) a mai Erbíl nevű iraki várostól délnyugatra
fekvő egykori Hazza new faluban született 727/728
ban, 769/770-tőlBéth Bagás püspöke, 780-ban vitatott
választással emelték a katholikosz-pátriárchai székbe,
823 elején 94 éves korában halt meg Bagdadban.

3A"katholikosz" (arabul: dzsáthalíq, magyarul: álta
lános püspök) cím eredetileg egy bizonyos terület nem
zeti egyházának fő metropolitáját jelöli, aki Mezopotá
mia és Perzsia egész területének legfőbb pásztora, s
jogköre alig kisebb a pátriárcháénál. Miután a Markabtá
ban összehívott nemzeti zsinat (424) nesztoriánus püs
pökei kimondták egyházaik függetlenségét a bizánci és
az antiochiai pátriarchától, a perzsa nemzeti egyház feje
486-ban felvette "az egész kelet katholikosza és patri
árchája" címet.

'Al-Mahdi ibn al-Manszúr abbászida kalifa (775-785).
SA"hívők fejedelme" elnevezés a kalifa egyik mél

tóságjelzője.

6Akánonban, vagyis a Szentírásban.
7A Korán is ismeri Jézus csodálatos fogantatását és

szűztől való születését (Korán 3:47; 19:20; vö. Lk 1,34).
8Timótheosz itt a görög "úszia" szónak megfelelő

arab kifejezést ("dzsauhar") használja hűségesen ragasz
kodva Nesztoriosz kifejezésmódjához.

"Egyes kéziratok ehhez a mondathoz a következő

marginális magyarázatot fűzik: "Ha valami áttetsző

finom dolog kerül egy durva-sűrű edénybe, akkor a
finom egyesül a sűrűvel anélkül, hogy különválna tőle

vagy összekeveredne vele. Erre emlékeztet minket az
Úr az ő igéjével: »Kicsoda ment föl a mennybe, ha csak
nem az, aki a mennyből szállt alá?" [Péld 30,4, vö. Ef
4,lD]. Mint ismeretes, az Úr Jézus Krisztus teste a tiszta
és szent szűz Máriából vétetett, amint erről tanúbi
zonyságot tesznek a Próféták és a Könyvek. Dávid
próféta ezt mondja a Zsoltárokban: »Testet formáltál
nekem« [vö. Zsolt 139 (138),13-16]. Bölcs Salamon meg



így szól »A bölcsesség leányzó, akinek háza van- [vö.
Péld 7,4; 9,11. Ézsaiás ezt mondja: »Imé a szűz teherbe
esik és fiút szül majd, Immánuel lesz a neve, melynek
magyarázata: a mi Istenünk velünk van- [Ézs (Iz) 7,141.
Az apostol arra hivatkozik, amit Dávid próféta mondott
[Ef 4,10], a háromszáztizennyolc atya pedig azt vallja
igazságként [325-ben a niceai zsinaton], hogy Ó az Atyá
tól született minden időknek előtte, és a mi üdvössé
günkért alászállott a mennyből és megtestesült a Szent
lélekből és Szűz Máriéból. És önszántából fogadta el a
fájdalmat érettünk. Megfeszíttetett és feltámadott a ha
lottak közűl, fölment a mennyekbe, és az Ó isteni mi
volta nem válik külön emberi mivoltától, ezért az Ó em
beri mivolta isteni mivoltától el nem különítve, és azzal
össze nem vegyítve ment mennybe."

10A zárójelben szereplő hosszabb-rövidebb szöveg-
részek nem szerepelnek minden kéziratban.

11 Jn 20,17.
"Zsolt 33 (32),6.
13Zsolt 56 (55),5.
14 Ézs (Iz) 40,8, vö. Zsolt 119 (118),89.
15Jn 1,1-4.
16Mt 28,19.
17Lk 19,10; vö. Ez 34,16.
1BÉZS (Iz) 7,14.
19ÉZS (Iz) 35,4-6.
20ÉZS (Iz) 53,5.
"Zsolt 16 (5),10.
22Zsolt 68 (67),19.
"Vö. Zsolt 113 (112),4; Him 3,16.
24Dán7,13-14.
'SA Korán szavai szerint "Jézus, Mária fia" ezt

mondta: "Izrael fiai! Engem Isten küldött tihozzátok,
(... ) hogy örvendetes hírt hozzak egy küldöttröl, aki én
utánam jön majd, s akinek fölmagasztalt (Ahmed) a
neve" (Korán 61:6). Nem bizonyítható, de szellemes ér
telmezés szerint az Ahmed (Mohamed) eljöveteléről

szóló jövendölés a Jn 14,16 és 15,26-ban olvasható
"Paraklétosz" (Vigasztaló, Pártfogó) ígéretében gyöke
rezik. A sémiták (zsidók, arámiak, arabok) a görög sza
vakat gyakran magánhangzók nélkül (defective) írták le
az általuk használatos sémi mássalhangzós írással. Ezért
a .Paraklétosz" mássalhangzóit (prkltsz) .Períklütosz"
(fölöttébb dicsért, fölmagasztalt) formában is olvashat
ták. Az Ahrned és Mohamed szavak jelentése azonos,
ezért szinte kinálkozott a megígért Paraklétoszt Moha
med személyével azonosítani. A megígért ParakIétosszal
való azonosítás nem újkeletű,hisz a manikhaiosz (Mání
Hajjá, manichaeus) vallás alapítója, Mání "azt hirdette,
hogy ő a Paraklétosz" . (Euszebiosz: Egyháztörténet VII.
31. Ókeresztény irók, IV. kötet, Szent István Társulat,
Budapest, 1983,338-339.)

26Ezs (Iz) 21,7.
"Dán 9,1.
28Kürosz, Cirus.
29Elám.
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3OArabosanejtve Dzsundajszábúr; vagy perzsa kiej
téssel Gondésápúr, híres ókori perzsa város Khúzisz
tán tartományban. I. Sápúr szászánida uralkodó (242
272) alapította. Edessza (mai törökországi Urfa)
lehanyatlása és iskolájának császári parancsra történt
bezárása (489) után a nesztoriánus keresztények ide
menekültek. Szír neve Bél-Ábádz volt, romjai a mai
Sáhábád mellett találhatók. A görög filozófiai és tudo
mányos munkákat a szír nesztoriánusok hozták ma
gukkal és fordították arab nyelvre. A város I. Khosz
rou (531-579) uralkodása óta jelentős tudományos
központ. ahol szír keresztények, írániak, zsidók, indi
aiak egymással békében élve művelték a különböző

tudományokat. Késöbb közülük kerültek ki a bagdadi
kalifák orvosai és az arab orvosok első tanítói.

31Ézs (Iz) 21,2.
32ÉZS (Iz) 21,9.
33Dán7,5-6.
34Dán2,32, 39.
351Móz(Ter) 49,10.
36Dán9,24-25.
3"Mt11,13.
382Móz(Kiv) 15,25.
394Móz(Szám) 21,8-9.
4°4Móz (Szám) 17,23 (régi számozás szerint 17(8).
412Móz(Kiv) 14,16,21.
422Móz(Kiv) 17,6.
43Jn 15,13.
44Korán4:157-158. A 2. századi gnosztikusok tagad

ták, hogy Jézus a kereszten valósággal meghalt. Az apok
rif János cselekedetei szerint ilyeneket mond Jézus: "Aki a
kereszten függ, az nem én vagyok. .. annak vélnek. aki
nem vagyok (99. fejezet) ... Semmit sem szenvedtem el
abból, amit velem kapcsolatban mondani fognak... Hal
lod azt, hogy szenvedtem, pedig nem szenvedtem...
Hogy átszúrtak, pedig nem döftek belém, azt is hogy fára
függesztettek, pedig nem függesztettek a fára. Hallani
fogsz a belőlem kifolyó vérró1, pedig nem folyt ki a vér
beló1em. Egyszeruen: nem az én szenvedésem volt
mindaz, amit amazok beszélnek rólam... " (101. fejezet).
(Az apostolok csodálatos cselekedetei. Szerk. Adamik Tamás.
Telosz Kiadó, Budapest, 1996,18-19.) Agnosztikus Baszi
lidész szerint nem Jézus szenvedett, hanem Kürénéi Si
mon, akit arra kényszerítették, hogy vigye az Ó kereszt
jét. Tévedésbó1 őt feszítették meg Jézus helyett, mert
összetévesztették vele. Jézus viszont Simon alakját öltve
megmenekült. (Hans Leisegang: DieGnosis. Kröner 
Leipzig, 1924,246.) Lásd még az 54. jegyzetet.

"Korán 19:33.
"Korén 3:55.
47Zsolt 22 (21),15, 17-19.
4BMt 27,35.
49ÉZS (Iz) 53,5.
SOHelyesen: Ézsaiás.
51ÉZS (Iz) 50,6.
52Mt 26,67; 27,30; Jn 19,1-3.
53Dán9,26.



54Az úgynevezett Barnabás evangéliuma, amely igen
kései hamisítvány, de a mai iszlámban a Korán igaz
sága mellett bizonyítékként szokták fölhozni, hossza
dalmas történetben meséli el, hogyan mentette meg Is
ten Jézust a kereszthaláltól. Nikodémus felajánlotta Jézus
és tanítványai számára búvóhelyül a Kidron patakon túl
levő kertes házát, hogy ott rejtőzzenek el a főpapok ha
ragja és gyilkos szándéka elől (208,12-15). Amikor Jézus
hallotta a Júdással érkezőkatonák közeledtét. a kertből,

ahol éppen imádkozott, bement a házba s a tizenegyet al
va találta. Ekkor Isten -látva szolgájának szorult hely
zetét - parancsot adott Gábriel, Míkáel, Rafáel és Úriel
angyaloknak, hogy ragadják ki Jézust a földi világból.
Tüstént megérkeztek az angyalok, és kimentették Jézust
a délre néző ablakon keresztül, s magukkal vitték a har
madik égbe, hogy ott a mennyei lények társaságában di
csőítse az Istent mindörökké (215. fejezet). Az Isten pe
dig a katonasággal érkező Júdást minden tekintetben
hasonlóvá tette Jézushoz annyira, hogy még az álomból
felébredő tanítványok sem ismertek rá. A katonák a Jé
zushoz hasonlító Júdást fogták el, a zsidó főpapokőt ítél
ték halálra, és a rómaiak őt feszítették keresztre (216. fe
jezet). (lndzsl1 Barnábá. Ford. dr. Khalíl Sza'áda. Dár
al-Basír, Kairó, 1992,301-305.)

SSJn 10,18.
56Az úgynevezett "szent háborúról", a dzsihádról

van szó, amelyben ha a helyzet megkívánja, a hívőnek

az életét is fel kell áldoznía. (Korán 2:154,218;3:142,157,
169,195; 4:95;5:35,54; 8:72,74;9:19-20, 47:4--{); 49:15stb.)

57Jn 2,19, 21.
s8Mk 14,64.
S9Jer 31,31-32.
6OJóél3 rész (régi számozás szerint: 2,28-32).
6'5Móz (MTörv) 18,15.
62Mt 19,17.
63Zsolt 53 (52),4.
"'Jn 10,11.
65Jn 8,12.
""Jn8,49.
6'7Jn 8,46.
68Mt 19,16.
69Mt 19,17, vö. Zsolt 53 (52),4.
7°Mt12,35.
71Mt 7,17.
nvö. 56. jegyzet. Meglepő azonban, hogy Timótheosz

a dzsihád intézményét pozitívan ítéli meg, mint az Isten
iránti odaadó szeretet bizonyítékát, és szerinte ebben
Mózes volt Mohamed példaképe s mintegy előfutára.
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