
HORVÁTH LÁSZLÓ

KRISZTUS FEL TáMBDT, VALÓBAN FELTáMADT
Jézus feltámadásának, értve ezen magát az eseményt, nincs semmiféle köz

vetlen bizonysága. Nem volt szemtanúja: nem voltak ott akkor még sem az asszo
nyok, sem az apostolok. Az evangéliumok leírása szerint a sír őrei nem láttak sem
mi mást, mínt fényességet, angyalt, üressé vált sírt, az elgördült követ, vagyis
csak azokat a jeleket, amelyek felhívták figyelmüket a már előbb megtörtént ese
ményre. Nem volt fizikai hatása: nem hagyott nyomot a sziklasír falán, nem ma
radt az eseménynek semmiféle anyagi jele.

Az üressé lett sír, vagy az ott maradt leplek önmagukban nem bizonyítékai a
feltámadásnak, mint ahogy ezekből a jelekből Magdolna is, Péter és János is elő

ször Jézus testének elhurcolására gondoltak.
Nagyon jellemző, hogy az evangélisták, akik gyakran leírják Jézus életének

olyan eseményeit is, amelyeknek közvetlenül nem voltak szemtanúi, a feltámadás
"lefolyásáról" semmit sem mondanak. Mintha egyszerűségükben is tudatában len
nének annak, hogy a feltámadás tényét nem lehet a földi történetek képeivel és
adataival rögzíteni. Pedig milyen könnyen kínálkozott volna a "világos" el
beszélés: "Jézus föléledt a sírban, felült, angyalok felöltöztették, aztán átlépett
a sír falán és a sötétben eltávozott ..." Így mesélnék (vagy mesélik) el primitív
lelkek, pedig a feltámadás nem ilyen "történeti" esemény, hanem természetfeletti
átváltozás; nem életrekelés (mint a naimi ifjúé, Jairus leányáé vagy Lázáré), ha
nem megdicsőülés, egy új életrendbe való átlépés.

Igy tehát nekünk nem Jézus feltámadásáról, hanem a feltámadott Jézusról
van bizonyságunk. Mert ennek már vannak szemtanúi, akik vele voltak, látták,
érintettek, vele együtt ettek és ittak, akik különös eltávozásának szemlélői lehet
tek. És van egy történeti nyoma: az ősegyháznak az evangéliumokban, és a halálig
rendíthetetlen hitvallásokban megnyilvánuló hite. Ezek ugyanis történeti tények.

A mí hitünknek, Jézus feltámadását valló meggyőződésünknek egyetlen törté
neti alapja tehát az ősegyház hite, közvetlen meggyőződése, amelyet az evangéliu
mok és egyéb szeritírási könyvek fejeznek loi, fogalmaznak meg. Az pedig nem
kétséges, hogy az újszövetségi szentírás félreérthetetlen bizonyossággal hirdeti: Jé
zus feltámadt!

Az elmúlt években sok külföldi és hazai teológiai írást olvashattunk Jézus fel
támadásával kapcsolatban. Különféle elméletek születtek, amelyek alátámasztani
vagy megingatní igyekeztek a feltámadással kapcsolatos hitet vagy tévhitet. Mínd
ezek a tanulmányok általában a mai ember szemével. az emberről, halálról, fel
támadásról mostanáig kialakult nézetek, tételek alapján vizsgálják Jézus feltáma
dásának tartalmát. Pedig hát az ősegyháznak, az apostoloknak, az újszövetségi szent
írás íróinak és olvasóinak másféle fogalmuk volt emberről, halálról, feltámadásról.
Sajnálatos, de érthető, hogy nem maradt ránk tudományos összefoglalás Jézus kor
társainak embertanáról, elképzeléseiről, nézeteiről. Magából a szeritírásból kell ki
bogoznunk sajátos (korabeli) emberi vagy vallásos nézeteiket. És ha ezeket felis
merjük, nemhogy bizonytalanná válna hitünk alapja, hanem inkább világosabb és
meggyőzőbb lesz az ősegyház hite és bizonyossága.

Az evangéliumokban felhangzó első híradások: "Jézus feltámadt!", olyan embe
rekhez szólnak, akik előbb-utóbb (a "negyven nap" alatt) maguk is szemtanúi lesz
nek a feltámadott Jézusnak: az angyalok közlik az asszonyokkal, akik rövidesen
látják is a Mestert. Ezek továbbadják az apostoloknak; ők is hamarosan találkoz
nak vele. A többi tanítvány az apostoloktól értesül a nagy eseményről, de nem
sokára szemtől szembe állhatnak a feltámadottal.

Az első igazi "hithirdetés" (amikor szemtanúk beszélnek, de nem szemtanúknak)
pünkösd napján hangzik el Péter apostol szájából. A zúgásra összegyűlt tömegnek
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elmondja, hogy az a názáreti Jézus, akit abban a városban bűnösként halálra ítél
tek és kivégeztek, feltámadt és megdicsőülve a mennyben foglalta el helyét, mert
ő az Istentől rendelt Úr és Messiás (Apcs 2). Péter apostol beszédében Dávid jöven
dölésére utal (a 15. zsoltárra), és abból bizonyítja, hogy Jézusnak fel kellett tá
madnia. (Hadd jegyezzük meg: teljesen mellékes, hogy Péter apostol ott és akkor
idézte ezt a zsoltárt, vagy más alkalommal, vagy az egész beszéd a szentírás meg
fogalmazójának munkája. A lényeg az, hogy az ősegyház nézetét. gondolatát, hitét
mutatja.)

Péter beszédében ott szerepel ez a zsoltár-részlet: "Mert nem hagyod lelkemet
az alvilágban, és nem engeded, hogy Szented romlásra jusson." Az apostol meg
magyarázza, hogy ez nem vonatkozhatott Dávidra, hiszen az meghalt, és sírja mind
a mai napig látható. (Pál apostol később a piszidiai Antióchiában ugyanerre a
zsoltárra hivatkozva szemleletesen ki is fejezi, hogy Dávid bizonyelrothadt a sír
ban. Apcs 13,36.) Nagyon figyelemre méltó Péter további részletezése: a Messiás
sem az alvilágban nem marad, sem testét nem éri rothadás (31). Közismert, hogy
't zsoltárokban (és más ószövetségi iratokban is) jellegzetes stílusforma a párhu
zamos ismétlés: két egymást követő sor ugyanazt a tartalmat fejezi ki más sza
vakkal. Feltehetnénk tehát, hogy itt is ezzel találkozunk: a meghalast fejezi ki
az alvilági tartózkodás is, meg a test rothadása is. De ha a test és lélek különbsé
gét és különböző sorsát nemis látták és fogalmazták meg a zsidók Jézus korában,
itt mégis nyilvánvaló, hogy Péter két különböző dologról beszél: Jézus lelkének
sorsáról és Jézus testének sorsáról.

Első pillantásra észrevesszük hát, hogy Péter itt kifejezetten a test feltámadá
sát említi (tehát nem valami lelki feltámadásban, szellemi megjelenésben hittek,
ami egyébként más szentírási helyekből is nyilvánvaló). De nekünk most a "má
sodik pillantás" érdekesebb, vagyis az, hogy Jézus lelke nem maradhatott az al
világban, Péter kijelentése szerint.

Péter kijelenti, hogy Isten Jézusnál feloldozta a halál bilincseit. A legegyszerűbb

magyarázat alapján az apostol itt egyszerűen a feltámadásra gondol. De előtte el
hangzott beszéde, és a következő, említett zsoltár-magyarázat valami mást is meg
sejtet: a léleknek az alvilág bilincseiből való szabadulását,

Péter szavaiból valami ilyesmire lehet gondolni: A bűnösök, gonoszok lelke
"bilincsbe verve" sínylődik az alvilágban, a jók azonban nem szenvednek ilyen al
világi rabságban. Vagyis az apostol azt hangsúlyozza, hogy Jézus megjelenése, fel
támadása, az ő ártatlanságának, szentségének, isteni rendeltetésének bizonysága.
("Isten igazolta előttetek a csodákkal ... Ti ugyan keresztrefeszítettétek, Isten azon
ban feloldozta a halál bilincseit ...")

Jézus feltámadása tehát nemcsak a halál feletti uralmát bizonyítja (ezt előbb

is igazolta Lázár és a többiek esetében), nem is csak a jövő feltámadás reményét
akarta bizonyossá tenni, hanem Isten előtti ártatlanságát is.

Az ősegyháznak a szeritírásból sugárzó bizonyosságát, Jézusba helyezett fel
tétlen bizaimát és hitét tapasztalva, nem vesszük talán eléggé észre azt az éles
és kínzó ellentétet, amely Jézus barátai és ellenségei között kialakult. Az apostolok
hittek abban (még bizonytalanságaik közben is), hogy Mesterük . az ígért Messiás,
csodatevő, Isten embere, szent és feddhetetlen. (Egyedül Júdás fejezte ki nyiltan
ebben való kételkedését az árulás alkalmávaL) A főtanács tagjai, a Jézussal szem
ben álló uralkodó réteg viszont meg volt győződve arról (vagy makacsul ragasz
kodott ehhez a kényszerű véleményéhez), hogya názáreti próféta áruló, fölforgató.
demagóg, sőt Isten és a (zsidó) egyház ellensége. Ezt többszörösen ki is fejezték,
részben meggyőződésből, részben, hogy ezzel befolyásolják a nép véleményét.

A vakonszületett kihallgatásánál kijelentik: "Magasztald Istent! Mi tudjuk,
hogy ez az ember (ti. Jézus) bűnös!" (Ján 9,24) Az egész húsvéti per lényege ez:
a bíróság elé állított názáreti prédikátor gonosztevő, elvetemült ember, aki halál
büntetést érdemel. Amikor a főpap vallomásra akarja kényszeríteni Jézust a sem
mit érő és ügyetlen vádak után, tulajdonképpen azt akarja kikényszeríteni belőle,

hogy vallja be bűnösséget, vagyis azt, hogy jogtalanul és hamisan vette magára a
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messiási címet. Jézus tudja, hogy akár igent, akár nemet mondana, halál vár rá,
de figyelmezteti a főpapot: "Mostantól az Emberfia a Mindenható Isten jobbján
fog ülni" (Luk 22,69). Ami magyarul ezt jelenti: Te elítélhetsz engem, mínt bűnöst,

de én mégsem az alvilág rabja leszek, hanem Isten jobbjára kerülök. mert Ö is
mer engem, tudja, hogy igaz vagyok.

A köznép nagy része Jézushoz húzott, hitt neki, de mégis voltak bizonytalan
kodók és kétkedők. "Egyesek azt mondták: Jó ember. Mások: Dehogy, csak félre
vezeti a népet" (Ján 7,12). Még azzal is megvádolják, hogy az ördög oimborája,
Belzebub barátja (Luk 11,15). A bizonytalanság vagy éppen hitetlenség egyik fő

rka éppen a főpapság és az uralkodó osztály magatartása volt. A zsidó nép előtt

olyan feltétlen tekintélye volt a főpapnak, a papságnak, a főtanácsnak, hogy igen
nagy önállóság, "szabadelvűség" és kritikai érzék kellett ahhoz, hogy véleményü
kön bárki is túltegye magát. Krísztus megalázó és meggyalázó pere (megcsúfolás
és korbácsolás), a kereszthordozás. és maga a kiszögezés nagy befolyást gyakorol
hatott a köznépre. A zsidó átlagember számára az ítélet és a kivégzés valami 
csaknem isteni - bizonyosság volt a názáreti bűnössége mellett, "Hogyan is té
vedhetett volna ennyire Isten választott papjainak és tanítóinak serege "!" (Ezért
okozott bosszúságot a főtanácsnak Pilátus fricskája: díszsírba engedte temetni Jé
zust. A papok bizonyára meszesgödröt szántak volna neki, ahogy egy bűnözőhöz

illik ...)
:8s hogyan vélekedtek a tanítványok? Elfogultság lenne azt hinni, hogy ők kez

dettől mindvégig teljes bizonyosságban éltek. Tudjuk, a cezáreaí vallomásnál is
Péter volt az egyetlen, aki habozás nélkül kifejezte hitét. :8s hány meg hány, szá
mukra érthetetlen körülmény nehezítette meg bizonyosságukat! Az utolsó a leg
jobban: Jézust lefogják, elhurcolják, bebörtönzik. Itt nemcsak az a megdöbbentő

látvány rendíti meg őket, hogy Jézust le lehet fogni, föléje lehet kerekedni ("hova
lett csodatevő ereje?"),' hanem az is, hogy Jézus vádlottként bíróság elé került.
Nagyonis elképzelhető, hogy az apostolokban is felmérült a gondolat (hiszen őket

is a korszellem nevelte), hogy Jézus talán mégiscsak tévedett, helytelenül járt el,
Istennel és egyházával fordult szembe... Talán nem is azért hiányoztak a kereszt
alól, mert féltek, hanem mert a teljes bizonytalanság kerítette hatalmába őket.

Nem tudtak hinni abban (a hivatalos egyházi véleménnyel szernbefordulva), hogy
egy ártatlan ember halálának szemtanúi. Persze, annak sem tudtak hinni, hogy
a főtanács helyesen ítélt, hiszen mégiscsak ismerték és szerették Mesterüket.

Jézus feltámadása, megjelenése, ;,szabadulása" a halál bilincseiből a tanítvá
nyoknak tehát először ezt a boldogító megkönnyebbülést és büszkeséget jelentette:
a Mester nem bűnös, nem került az alvilág rabjai közé, hanem Isten feltámasz
totta őt, és ezzel "igazolta" Jézust, bizonyságot tett ártatlansága mellett, bizonyí
totta a vád alaptalanságát, az ítélet igazságtalanságát,

Húsvét öröme először ezt jelentette a tanítványoknak: Jézus győzelme a vád
lók és váddal egyetértők felett. Jézus szent, ártatlan, tehát igaz mind, amit róla
hittek, amit ő magáról mondott: ő a Messíás, az ígért megváltó. Ezt az örömet
fejezi ki Péter apostol, amikor jelenti a jeruzsálemi népnek: Jézus az "Isten jobb
jára" szállt - tehát nem elkárhozott - (Apcs 2,33), erről vall akkor is, amikor a
főtanács előtt hangoztatja: "Ti keresztre feszítettétek (mint bűnözőt), de Isten fel
támasztotta" (4, 11), majd így: "Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a ke
resztfára feszítve meggyilkoltatok" (5,30). Ne felejtsük: a keresztfa hangsúlyozása
a bűnözőként való kivégzésre utal, és ezt a szégyent cáfolta meg Isten Jézus fel
támasztásával. Erről beszél István diakónus, aki a Jézust "bűnösként" számontar
tó főtanács előtt hangoztatja: "Látom az Emberfiát Isten jobbján állni!" (7,56)

Ezt neveztük itt "első" feltámadásnak: Jézus lelkének "szabadulását" az alvi
lágban fogvatartó bűnök bilincsétől. Az apostolok számára ez volt az első nagy
és boldogító híre húsvét vasárnapjának.

Krisztus "második" feltámadása csodálatos "ráadás" volt, külön isteni ajándék:
testben is feltámadott, új életre kelt. (Természetesen a "két feltámadás" egyszerre
történt!) Nekik ez nem volt még olyan természetes a feltámadás fogalmában, mínt
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nekünk. El tudták képzelni, hogy valakinek csak a lelke mutatkozzék (bár emberi
formában, ami az ő akkori nézetük szerint nem látszott lehetetlennek), hiszen a
vízen járó Jézust kísértetnek gondolták (Mt H,26), a börtönéből szabadult Péter
kopogtatására megjegyzik: talán az angyala (lelke) kopogtatott, hiszen testileg a
börtönben van ... (Apcs 12,15). Pál védelmére pedig a farizeusok kijelentik: talán
egy szellem szólt hozzá (23,9). Ezért ds hitetlenkedtek Jézus testi megjelenésén,
ezért akarták megfogni, sebeit érinteni, ezért nyugtatta meg őket a vele együtt való
testi táplálkozás. Majd ezért hangoztatják mindenféle formában, hogy Jézus nem
csak lélekben, hanem testben is feltámadt.

Ez az élmény, a fényben és hangban jelentkező Jézus dönti halomra Pálban
is előbbi nézetét, Jézusról alkotott elítélő véleményét. Aoz, "első" feltámadás győzte

meg őt, hogy Jézus mégsem az, akinek a főtanács ítélete beállította, hanem az,
akinek a názáretiek eretneksége vallja. Míg az apostolokban, tanítványokban az
"első" feltámadás a kétkedést törölte el, addig Saul-Pálban a teljesen ellenséges,
hitetlen magatartást.

A korintusi levélben arról beszél, hogy Jézus megjelenése őt vakságából és bú
nösségéből megszabadította. Jézus nem azt akarta igazolni Pál előtt, hogy él, ha
nem azt, hogy szent és igaz, hogy Messiás, hogy nem az alvilág rabja. Pálnak ez
elég is volt. Ö nem kutatta, hogy az mí is volt: megjelenés? látomás? képzelet já
téka? álom? Személyileg teljes bizonyossággal meggyőződött arról, hogy a názáreti
Jézus mégis a Krisztus, Isten küldötte, az, aminek mondta magát, hiszen fényben,
dicsőségben szólt hozzá, távol az alvilág börtönétől.

PFEIFER JANOS

OCTAGESIMA ADVENIENS
VI. Pál pápa a Rerum novarum szociális enciklika megjelenésének nyolcvan

éves évfordulóján egy nagy jelentőségű és horderejű apostoli levelet intézett Mau
rice Roy bíboros, quebecki érsekhez, a "Béke és Igazságosság" pápai bizottság és
a "Világiak Tanácsa" elnökéhez. A világ közvéleménye azt várta, hogya pápa na
gyobb szabású és terjedelmű körlevélben fog a jelenkor társadalmi helyzetével kap
csolatban megnyilatkozni, de úgy látszik, hogy még nem látta érettnek és elérke
zettnek az időt arra, hogy korunk társadalmi problémáihoz enciklikában széljon
hozzá.

A II. vatikáni zsinat külön konstitúcióban (Gaudium et spes - Az egyház a
mai világban) rögzítette az egyház szociális tanításának alapelveit, azóta pedig új
enciklika foglalkozott a fejlődésben lévő országok szociális helyzetével és a világ
méreteket öltött társadalmi problémákkal (Populorum progressio).

Elődjei is felhasználták már az alkalmat, hogy a munkásság nyomorúságos
helyzetéről szóló enciklika megjelenésének évfordulóján megnyilatkozzanak. XI.
Pius 1931-ben adott ki körlevelet a társadalmi rend talpraállításáról és az evan
gélium szellemében történő megújításáról (Quadragesimo anno). XII. Pius a má
sodik világháború borzalmai közepette rádióbeszédében (La solennita, 1941 kará
esonyán) nyilatkozott az igazi gazdasági közösség útkereséséről. XXIII. János a tár
sadalmi fejlődés dinamizmusáról adott ki körlevelet az évfordulóval kapcsolatban
(Mater et magistra, 1961). Békeenciklikájában pedig hangsúlyozza, hogy az emberi
ség békéjét igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadságban kell és lehet
helyreállítani (Pacem in terris).

Ez az apostoli levél nem egyenértékű ugyan egy enciklikával, de mégis az
egyház tanítóhivatalának autentikus megnyilatkozása, melyet minden hivő ernber-
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