
XI.

 Két újonnan felfedezett /apokrif/ evangélium
/Karner K. cikke alapján. Lelkip.1959.11./

A bibliai szövegeket tartalmazó quumrani /Holt-tengeri tekercsek 
mellett a bibliai tudomány egyre fokozódó érdeklődéssel fordul az ú .n . 
egyiptomi papirusz-könyves felé. 1945-ben, vagy 46-ban egyiptomi pa
rasztom egy sirban agyagkorsót találtak, telve papiruszokkal. Ezek az 
egyiptomi kopt múzeum birtokába kerültek. A leletek kopt nyelvű gnosz- 
tikus szövegeket tartalmazlak, megfejtésük lassan megy, mert kevés ku
tató ismeri a régi kopt nyelvet. A már megfejtett iratok között van 
kettő, mely közelebbről érdekelhet minket. Két ú.n. apokrif evangélium, 
Tamás evangéliuma és Fülöp evangéliuma. /Mindkettő megjelent német 
nyelven./

Apokrif evangéliumok ezek, tehát olyan régi irások, melyek valami- 
képpen Jézussal foglalkoznak, de 397-ben a kartháhgói zsinaton nem ke- 
rülhettek be a kánonba, mert az egyházi atyák úgy látták, hogy nincs 
bennük tiszta és világos bizonyságtétel a megváltó Krisztusról, hanem 
valamilyen irányban - az emlitettek éppen gnosztikus irányban - elfer
ditik Jézus tanitását és megváltói munkáját.
    Mindkét apokrif evangélium a második évszázadból való. Cullman, 
egyházunk neves teológusa, aki roppant fontosságot tulajdonit a lele-
t e k n e k ,  a z t  i r j a  h o g y  e z e k n e k  a z  

e v a n g é l i u m o k n a k  a z  i g é i  n é g y  c s o p o r t -

ba sorolhatók:  
     1. Olyan igék, melyek szószerint megtalálhatók a kanonikus evangé-

liumokban.  2. Olyan igék, melyek csak tartalmilag egyeznek meg a kanonikus  

s z ö v e g g e l .
 3. olyan igék, melyek a Bibliában nem találhatók, de régi egyháziatyák idézeteiből ismeretesek.  4. Végül olyan igék, melyek eddig ismeretlenek voltak. 

békés megoldás érdekében.   b.  , Van olyan egyházi akció is, mely egyetemes ugyan, mégis
független az előbb emlitett világszervektől. Az egyik az u .n . nyborgi
konferencia, mely 1957-ban és 1959-ben a dániai Nyborgban ülésezett 
abból a célból, hogy megőrizze a nyugati és keleti egyházak között az 
egységet és az együttműködést. A másik az u .n. prágai konferencia, 
m e l y  - amint a neve is mutatja— Prágában szokott ülésezni, hogy elő— 
készitse teológiailag is, gyakorlatilag is az 1961-ben tartandó egye
teme, keresztyén világgyülest az emberiség békéje érdekeben. A magyar 
protestáns egyházak mindkét konferencia munkájában aktív módon reszt-
vesznek.
  c.  ,Végül megemlitjük, hogy a hazai történelmi egyházaknak is van 
komoly, hivatalos keretek között történő békeszolgálatuk. Az egyházak 
békebizottságai - kapcsolatban a világi szervekkel - irányítjuk a ma- 
gyar keresztyén egyházak békemunkáj át. Céljuk az, hogy az egyházi szol- 
gálat eszközeivel, tehát imádsággal, igehirdetéssel, pásztori beszél- 
getéssel, a közvéleményt tájékoztató nyilatkozatokkal harcoljanak a 
gyűlölet és vérontás démonai ellen. A hivek ezt a munkát azzal segit- 
hetik, ha imádkoznak eredményeiért, s ha a maguk körében megteremtik 
a szeretet és megértés békés légkörét. Az a meggyőződésünk, hogy a 
fegyverek elhallgatása még nem teljes béke. A teljes béke a szivek meg
szólalása. Igen, a szivek beszéde az igazi békét teremtő szeretetről. 
Ezt a szót a világ a keresztyénségtől várja.  



 De lássunk néhány idézetet: 
Tamás evangéliumából: 
Ezek azok az igék, melyeket Dydimos Judás Tamás jegyzett fel, és azt 
mondta: Aki megtalálja ezeknek az igéknek az értelmét, nem izleli meg a halált.

    1. A kereső ne hagyja abba a keresést, amig nem talál. És amikor 
talál, zavarba esik majd és csodálkozni fog és övé lesz a mindenség.

5. Tanitványai megkérdezték: Akarod, hogy  bőjtöljünk?   Hogyan 
imádkozzunk? hogyan adjunk alamizsnát? Mire vigyázzunk az étkezésnél? 
Jézus azt felelte: Ne hazudjatok! És amit gyűlöltök, ne tegyétek! 

17. Jézus mondja: Azt adom majd nektek, amit szem nem látott,fül 
nem hallott, kéz nem érintett és embersziv fel nem fogott.

77. Jézus mondja: Én vagyok a világosság, az, amely mindnyájunk 
felett van. Én vagyok a mindenség.                   Belőlem jött 
ki a  mindeneég és a mindenség hozzám érkezett el. Hasitsatok fát, ott 
vagyok. Emeljétek fel a követ és ott találtok majd engem.
Fülöp evangéliumából:

10. A világosság és a sötétség, az élet és a halál testvérei egy- 
másnak. Lehetetlen őket egymástól elválasztani. Ezért sem a jók nem 
jók, sem a gonoszok nem gonoszok, az élet sem élet,a halál sem halál.

48. Ha a drágagyöngyöt piszokba dobjak, nem veszit értékéből. De 
nem is nyer értékében, na illatos olajjal kenik be. Igy van Isten 
gyermekeivel is, bárhol legyenek.

56. Ha egy vak és egy látni tudó ember sötétben vannak, nem kü
lönböznek egymástól. De na megjelenik a világosság, akkor a látni tu
dó látja a világosságot, viszont a vak sötétben marad.

Mi jellemzi ezeket a kéziratokat?
1 .  A kanonikus evangéliumtól eltérően nincs történeti keretük. 

Csak tanításokat tartalmaznak, nem érdekli őket Jézus történetisége, 
sem megváltó szent cselekedete.

2. Gnosztikus tanitásokat tartalmaznak. Pl. Tamás evangéliomának 
bevezetése; titkos tanitás. Vagy: perfekcionista gondolkodás: vannak 
vakok és látók, vannak igazgyöngy-emberek. Hiányzik belőlük az evan
géliumok eschatologikus, a végső  időkre mutató jellege.

Mindez vonzóvá tette a keresztyénséget a spekulativ hajlamú egyip
tomiak előtt, mert a filozófiának és az evangéliumnak nagy szintézi
sét adta.

Mi a dolgunk ezekkel az apokrif evangéliumokkal kapcsolatban?
1 . Arra nincs gyakorlati lehetőség, hogy bármelyiket is felvegyük 

a  bibliai kánonba. Ma nem olyan egységes a keresztyénség, hogy kano- 
nizuló zsinatot lehetne tartani s ennek döntését minden egyház elfogad 
ná. De erre nincs is szükség. Ujat nem mondanak, többet nem mondanak , 
sőt eltorzi tják az igazi evangéliumot.

2. Tanulmányozni kell ezeket az iratokat komoly figyelemmel, mert 
sokat mondanak a 2. évszázad keresztyénségéről, s érthetővé teszik az 
egyház küzdelmét a gnózis ellen.

Hogy mi lehet a még le nem forditott kopt kéziratokban, azt nem 
tudjuk. Mindenesetre érdeklődve várjuk az újabb kiadásokat, mert min-

den újabb szöveg segit minket, abban hogy jobban megértsük és jobban
szeressük bibliánkat.  

Dr.K.A.
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