
 Józsua három évig prédikált, néha háromszor egy nap, s 

noha voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, sosem tudtam 

megjegyezni a beszédeket szóról szóra, de itt a lényege, amit szinte 

mindig elmondott: 

 Legyetek kedvesek az emberekhez, még a rohadékokhoz is. 

 És ha: 

 a) hiszitek, hogy Józsua Isten Fia (és) 

 b) azért jött, hogy megváltson benneteket a bűntől (és) 

 c) elfogadjátok, hogy a Szentlélek bennetek van (kisgyerekké 

lesztek, mondja ő) (és) 

 d) nem gyalázzátok a Szentlelket (lásd c) 

 akkor: 

 e) örökké éltek 

 f) egy kellemes helyen 

 g) valószínűleg a mennyben. 

 De ha: 

 h) vétkeztek (és/vagy) 

 i) álszentek vagytok (és/vagy) 

 j) az anyagi javakat többre tartjátok az embereknél (és) 

 k) nem teszitek az a, b, c és d pontokat, 

 akkor: 

 l) baszhatjátok. 

 

 

Ez volt az üzenet lényege, amit Józsuának adott az apja annak idején, 

és ami olyan tömör volt, hogy az már durva, de ha pár százszor 

meghallgattad, kezdted érteni. 

 Ezt tanulta, ezt tanította, ezt adtuk tovább az embereknek 

Galilea városaiban. Nem mindenkinek ment jól amúgy, és volt, 

akinek nagyon nem. Egyik nap Józsua, Mari meg én éppen 

visszatértünk Kánából, és mit kell látnunk: Bertalan ül a kapernaumi 

zsinagóga előtt, és az előtte félkörben ülő kutyáknak prédikál. A 

kutyákat teljesen lekötötte, igaz, hogy Bertalan egy nagy húsdarabot 

viselt a fején kalap gyanánt, úgyhogy nem biztos, hogy a szónoki 

képességének szólt a figyelem. 

 Józsua lekapta Bertalan fejéről a húst és az utcára dobta, ahol 

tucatnyi kutya hirtelen megtalálta a hitét. 

 – Bertalan, Bertalan, Bertalan – rázta meg a behemót vállát 

Józsua. – Ne add a kutyáknak azt, ami szent! Ne dobj gyöngyöt a 

disznók elé! Elpazarolod Isten Igéjét. 

 – Nincs gyöngyöm. Nem vagyok földi tulajdonok rabja. 

 – Ez egy metafora, Bertalan – mondta Józsua fapofával. – Azt 

jelenti, hogy ne add Isten Igéjét azoknak, akik nincsenek rá 

felkészülve.  – Mint amikor vízbe fojtottad a disznókat 

Dekapoliszban? Mert nem voltak rá felkészülve? 

 Józsua segítségkérőn rám nézett, én csak vállat vontam. 

 – Pontosan, Bertalan – mondta Mari. – Érted te. 

 – Ó, akkor miért nem ezt mondod? Oké, srácok, megyünk 

hirdetni az igét Magdalába. – Azzal Bertalan felállt, és elvezette 

tanítványai falkáját a tó felé. 

 Józsua ránézett Marira. 

 – Egyáltalán nem így értettem. 

 – De igen – felelte Mari, és elment megkeresni Johannát meg 

Zsuzsannát, a két nőt, akik csatlakoztak hozzánk, és éppen az 

igehirdetést gyakorolták. 

 – Nem így értettem – mondta nekem Józsua. 

 – Meg tudtad valaha is győzni bármiről? 

 A fejét rázta. 



 – Akkor mondj áment, és nézzük meg, mit főzött Péter 

felesége. – A tanítványok Péter háza előtt ültek fatuskókon, 

amelyeket egy tűzgödör körül körbe raktak le. Mind maguk elé 

néztek, láthatóan valami komor imát mormoltak. Még Máté is ott 

volt, pedig neki Magdalában kellett volna adót szednie. 

 – Mi a baj? – kérdezte Józsua. 

 – Keresztelő meghalt – felelte Fülöp. 

 – Hogy? – Józsua lerogyott a Péter melletti tönkre, és nekidőlt 

Péternek. 

 – Az előbb beszéltünk Bertalannal – mondtam. – Egy szót se 

szólt. 

 – Csak most tudtuk meg – mondta András. – Máté hozta a hírt 

Tiberiászból. 

 Amióta beállt közénk, most először láttam Máté arcát 

fáradtnak. Tíz évet öregedett az elmúlt pár órában. 

 – Heródes lefejeztette – mondta. 

 – Azt hittem, Heródes fél Jánostól – mondtam. Azt pletykálták, 

hogy Heródes azért nem öli meg Jánost, mert attól fél, hogy ő a 

Messiás, és retteg Isten haragjától. 

 – A mostohalánya kérésére tette – mondta Máté. – János egy 

tinédzser ringyó miatt halt meg. 

 – Hát ha nem volna halott, belehalna az iróniába – véltem. 

Józsua csak bámult maga elé, imádkozott vagy gondolkodott, nem 

tudom. Végül megszólalt: 

 – János követői olyanok lesznek, mint gyermekek a 

sivatagban. 

 – Szomjasak? – így Nátán. 

 – Éhesek? – így Péter. 

 – Kanosak? – így Tamás. 

 – Nem, ti hülyék, elveszettek. Elveszettek! – keltem ki 

magamból. – Jesszusom, ezt a bandát. 

 Józsua felállt. 

 – Fülöp, Tádé, menjetek el Júdeába, mondjátok meg János 

követőinek, hogy szívesen látjuk őket. Mondjátok meg, hogy János 

munkája nem volt hiábavaló. Hozzátok őket ide. 

 – De Mester, Jánosnak több ezer híve van – akadékoskodott 

Júdás. – Ha idejönnek, hogy etetjük őket? 

 – Új fiú – csóváltam a fejem. 

 Másnap szombat volt, hát reggel mind elindultunk a 

zsinagógába, amikor egy finom ruhás öregember rohant ki a bokrok 

közül, és Józsua lábához vetette magát. 

 – Ó, rabbi! Magdala vezetője vagyok. A legkisebb lányom 

meghalt. Az emberek azt mondják, meg tudod gyógyítani a betegeket 

és feltámasztani a halottakat. Segítesz nekem? 

 Józsua körülnézett. Fél tucat farizeus figyelt minket itt is, ott 

is. Péterhez fordult. 

 – Ma te hirdesd az Igét a zsinagógában. Én segítek ennek az 

embernek. 

 – Köszönöm, rabbi – hálálkodott a gazdag, azzal sietve 

elindult, és integetett, hogy kövessük. 

 – Hová megyünk? 

 – Csak Magdalába – felelte. 

 – Az messze van – mondtam Józsuának. – Szombaton nem 

mehetünk olyan messze. 

 – Tudom. 

 Ahogy áthaladtunk a parton sorakozó falvakon, az emberek 

kijöttek a házaikból és követtek bennünket, ameddig mertek, de 

láttam, hogy az öregek, a farizeusok is figyelnek bennünket. 



 A vezető háza magdalai mércével nagynak számított, a 

lányának saját szobája volt. A férfi bevezette Józsuát oda, ahol a lány 

feküdt. 

 – Kérlek, mentsd meg, rabbi. 

 Józsua lehajolt, és megvizsgálta a lányt. 

 – Menj ki! – mondta az öregnek. – Ki a házból. – Amikor az 

engedelmeskedett, Józsua rám nézett. – Nem halt meg. 

 – Mi? 

 – Ez a lány alszik. Talán erős bort adtak neki, vagy altatóport, 

de nem halt meg. 

 – Szóval csapda? 

 – Én sem láttam előre. Azt akarják, hogy támasszak fel egy 

halottat, biffgyógyítsam meg, amikor pedig csak alszik. 

Istenkáromlás és gyógyítás, ráadásul szombaton. 

 – Akkor hadd támasszam fel én. Ha csak alszik, én is fel 

tudom. 

 – Téged is hibáztatnának. Akkor te lennél a célpont. Az itteni 

farizeusok ezt nem maguktól eszelték ki. 

 – Jakan? 

 Jozsó bólintott. 

 – Hívd be az öreget, és keríts annyi szemtanút, amennyit csak 

tudsz! Farizeusokat is. Csinálj nagy hűhót! 

 Amikor ötven embert összetereltem a házba és a ház köré, 

Jozsó közölte: 

 – Ez a lány nem halott, csak alszik, te ostoba vén bolond! – 

Azzal megrázta a lányt, aki felébredt, és a szemét dörgölte. – Ügyelj 

az erős borodra, öreg! Örülj, hogy nem vesztetted el a lányodat, de 

butaságoddal megszegted a szombat törvényét. 

 Azzal Józsua kiviharzott, én meg követtem. Az utcán 

megkérdezte: 

 – Szerinted bevették? 

 – Nem. 

 – Szerintem se.


