
RÓZSA HUBA

Az Emberfia harmadnapra feltámad

Szenvedése előtt, a Jeruzsálembe vezető úton Jézus így foglalja össze tanítvá
nyainak az előtte álló napok eseményeit: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe, ott
az Emberfiát a főpapok és az írástudók kezébe adják Azok halálra ítélik és
kiszolgáltatják a pogányoknak, akik kigúnyolják, leköpdösik, megostorozzák és
megölik. De harmadnapra feltámad" (Mk 10,33 köv.). Jézus teljes bizalommal
az Atya kezébe helyezte életét, aki igazolta őt, és feltámasztotta a halálból. Ha
lottaiból való feltámadása kezdettől fogva a keresztény hit alaptétele volt, A
kereszténység elválaszthatatlan Jézus személyétől. tanításától és ígéreteitől. Am
de mindezek igazságát húsvét hajnala bizonyította: Isten feltámasztotta őt a
halálból.

A modem ember szívesen tekintihiszékenynek és kritikátlannak az elmúlt
korok embereit, főként, ha vallási kérdésekről van szó. Gyakran vélekednek
így a keresztényekről is, különösen Jézus feltámadásával kapcsolatban. Pedig
ha elővesszük az Ujszövetség írásait, meglepődve tapasztaljuk, hogy az apos
toli egyház milyen realitás-érzékkel és tisztánlátással beszél a feltámadásról.
Anélkül, hogy hitvédő fejtegetésbe bocsátkoznánk, szemügyre vesszük azt a
módot, ahogyan az Evangéliumok és a többi apostoli írás a húsvéti esemé
nyekről beszél. Annak a nemzedéknek a tanúságát ismerjük meg, amely a
szemtanú élménye alapján hirdette Jézus feltámadását. Az Ujszövetségből a
józan tárgyilagosság s ugyanakkor olyan mély hitbeli meggyőződés sugárzik,
amely mellett a gondolkodó ember nem me het el kézlegyintéssel.

A feltámadás ősi hite

Az apostoli egyház Krisztus feltámadását mindig a hit húsba és vérbe vágó
követelményeivel egységben nézte. Tisztában volt azzal, hogy a kereszténység
léte és értelme Krisztus feltámadásán áll vagy bukik. Az Evangélium követése
"szűk kapu és keskeny út" (Mt 7,13 köv.), napról napra vállalni kell a kihívást
önmagunkkal (Mt 10,38 köv) és a világgal szemben (Mt 10,34 köv.). Mindez
olyan elkötelezettséget kíván az embertől, amelyet csak a feltámadás reményé
vel érdemes vállalni. Emellett az ősegyház az Evangéliummal szemben ellensé
ges, legjobb esetben az Evangéliumot értetlenül fogadó világban indult el kül
detésére. Az üldözés és vértanúság kezdettől fogva része lett a keresztény ta
pasztalatnak. Esetenként már az apostoli korban is megtaláljuk a hatóságok
adminisztratív intézkedéseit Krisztus követőivel szemben, előre vetítve a későb

bi nagy keresztényüldözéseket a római birodalomban. Az apostoli egyház tisz
tában volt a keresztény élet kockázatával, és tudta, hogy azt csak akkor érdemes
vállalni, ha Krisztus feltámadt és Krisztussal együtt a vele sorsközösséget vállaló
keresztény ember is. Enélkül a kereszténység bukott ügy, az alapító Jézus halá
lával bukott el. Ezt a felismerést mind a mai napig a legkövetkezetesebben Pál
apostol fogalmazta meg, amikor a korintusi híveknek a következőket írja: "Ha
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tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadott halottaiból, hogyan állíthatják né
hányan közületek. hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus
sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a mi igehirdeté
sünk, s hiábavaló a ti hitetek... sőt azok is, akik elhunytak Krisztusban, elvesztek.
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak
vagyunk minden embernél" (IKor 15,1~19). Majd a feltámadással kapcsolatban
még hozzáteszi: "Miért tesszük ki magunkat veszélynek szüntelen? Ha a halot
tak nem támadnak fel, akkor csak együnk-igyunk, hiszen holnap úgyis megha
lunk!" (IKor 15,30-32).

Az apostol idézett soraiból kitűnik, hogy az egyház tudatában volt, mek
kora hordereje van Krisztus feltámadásának. Az is világos, hogy ezt csak
akkor tehette, ha meggyőződött a feltámadás valóságának megbízhatóságá
ról, másként nem állhatott volna a világ nyilvánossága elé Krisztus feltáma
dásának örömhírével, amely egyúttal az Evangélium követelményeinek és
Jézus hozzájuk fűzött ígéreteinek legfőbb biztosítéka. Meggyőződésétmint a
keresztény hit alaptételét hirdette, és ettől semmiféle akadály sem térítette el.

Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében találjuk a következő ősi

hitvallást: "Elsősorb~ azt hagytam rátok, amit kaptam: Krisztus meghalt
bűneinkért, amint az Irás mondja. Eltemették és harmadnapon feltámadt. Ez
is az Irás szerint. Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek." (IKor 15,3-5).
Ez az idézet a feltámadás és Jézus megjelenéseinek hivatalos tanúsága. A
rövid, irodalmilag és teológiailag zárt formát öltött mondatokat hitvallásnak
tekintjük, amelyben az egész apostoli egyház hagyománya szólal meg. Erre
utalnak a bevezetés "hagytam" és "kaptam" igéi, amelyekkel Pál apostol
jelzi, hogy amit most elmond, azt az egyház hagyományából veszi, tanítása
a hivatalos hagyomány tekintélyével rendelkezik. Az első korintusi levél Kr.
u. 54 és 56 között keletkezett, és amikor Pál apostol abban Jézus feltámadását
igazolja, akkor olyan bizonyító szöveget közöl, amit már ő is átvett mint
hagyományt, mint hivatalos egyházi tanítást. A hitvallás eredetét a jeruzsá
lemi ősegyházra vezetjük vissza, és a Kr. u. 30-as években keletkezett. Mind
ez azt igazolja, hogy Krisztus feltámadása és a hivatalos tanúknak, az apos
toloknak való megjelenése, kezdettől fogva az egyház hite és hivatalos ha
gyománya lett, sőt rövid idő alatt szilárd irodalmi formát is öltött. Ami hús
vét hajnalán történt, azt nem évtizedek múltán kezdték hirdetni, hanem
azonnal az esemény után.

Az egyház azt is vallotta, hogy a feltámadt Krisztus megmutatta magát a
kijelölt tanúknak, az apostoloknak, akik azonosították őt. Azzal a názáreti
Jézussal találkoztak feltámadása után, akivel együtt jártak, akinek tanítását
hallották szenvedése és kereszthalála előtt. A szentírási hagyományból meg
ismerjük azt a nyelvi formát is, amellyel az apostoli egyház a későbbi keresz
tény nemzedékek számára tudatosította: Jézus feltámadt a halálból, megmu
tatta magát apostolainak, ők pedig ezt felfogták. Krisztus megjelenését és a
tanúk arról szerzett bizonyosságát az apostoli igehirdetés a görög "lát" (ho
raó) ige cselekvő és szenvedő formájával fejezte ki. Az ige szenvedő alakjával,
"megjelent" (ofthé) azt a tényt juttatta kifejezésre, hogya feltámadt Krisztus
megjelent, megmutatta, kinyilvánította magát az apostoloknak. Tehát nem
látomásról, hanem igazi megjelenésről van szó. A megjelenésnek a tanúkban
a látás felel meg. Az ige cselekvő formája, "lát" azt tanúsítja, hogy a tanúk
felfogták, érzékelték és azonosították őt. A látás létrehozta a hitbeli bizonyos-
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ságot, és az apostolokat a feltámadás hivatalos tanúivá tette, akiket meg le
hetett és az egyház élő hagyománya révén ma is meg lehet kérdezni. A vi
szonylag rövid idő alatt kialakított nyelvi forma már önmagában is meggyő
ző módon tanúsítja, hogy az egyház kezdettől fogva mekkora jelentőséget

tulajdonított a feltámadásnak, és egyúttal gondos hagyományozásának is,
hogy általa későbbi nemzedékek is eljuthassanak a hit bizonyosságára.

Krisztus feltámadásának és megjelenéseinek ideje történetileg körülhatá
rolható és a szemtanúk is ismert személyek. Magának a feltámadásnak nem
volt szemtanúja, viszont a feltámadt Jézus megmutatta magát, hogy él,
ugyanaz a személy, mint előbb. Az apostolok pedig arról tanúskodtak, hogy
valóban találkoztak Jézussal, megtapasztalták személyes testi jelenlétét, Jézus
szenvedésének és kereszthalálának időpontjaKr. u. 30 vagy 33, s utána napok
múlva tanítványai azonnal feltámadását hirdetik. A hivatalos tanúságtevők

az apostolok, a "tizenkettő" (IKor 15,5) - Máté és Márk Evangéliuma szerint
a "tizenegy", miután Júdás kivált a tanítványok közül (Mk 16,15; Mt 28,16)
- az apostoli testület. Az Evangéliumok megemlítenek más személyeket is,
akiknek Jézus megjelent, például az asszonyokat (Mk 16,9 köv. és párh.), az
emmauszi tanítványokat (Lk 24,13 köv., vö. Mk 16,12 köv.). Pál apostol meg
nevez ötszáz testvért, sőt saját magát is (IKor 15,6.8), de az ősegyház húsvét
hivatalos tanúinak csak a tizenkét apostolt (ApCsel 10,40) tekintette. Az ő

tanúságukra épül az egész egyház hite. Ezzel eleve lehetővé vált a tanúk
megbízhatóságának ellenőrzése, s ugyanakkor a csalás lehetősége is elhárult,
hiszen az egész apostoli egyház előtt ismert személyekről van szó. Ok Jézus
választott és meghatalmazott tanítványai, akik egyúttal egész földi tevékeny
ségének is tanúi. Kizárják azt a lehetőséget is, hogy esetleg bárki állítólagos
jelenésekre hivatkozva rontsa a feltámadás-hagyomány hitelességét.

A jelenések időtartama

Említésre méltó az a kérdés is, hogy feltámadása után mennyi ideig jelent meg
Jézus? Az Evangéliumok, de az első korintusi levélből idézett hitvallás is érzé
kelteti, hogy húsvét után többször, de nem hosszú ideig jelent meg a tanítvá
nyok előtt. Ugyanakkor az is világos az evangéliumi hagyományból, hogy a
jelenések egyszer lezárultak, és Jézus végérvényesen eltávozott a tanítványok
köréből, "felment a mennybe" (Mk 16,19; Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-11). Az Apos
tolok Cselekedetei viszont kijelenti: "Gézus) szenvedése után sok csalhatatlan
jellel bizonyította be ezeknek, hogy él: negyven napon át megjelent előttük s
Isten országáról beszélt nekik" (1,3). A mű Kr. u. 80 körül keletkezett, szerzője

Lukács, aki Evangéliumában még semmit sem jegyez meg arról, hogy Jézus
negyven napon át jelent meg. Ha most mégis meghatározza a jelenések idejét,
nyilván azért teszi, mert ki akarja zárni, hogy azt bizonytalan időre kitolják.
Ezután már senki sem mondhatja: megjelent neki Jézus. Ezt a valós hátteret az
ókeresztény egyházból ismerjük. Voltak olyan téves tanítások, melyek szerint
Jézus feltámadása után még hosszabb ideig megjelent. Igy a gnosztikusok taní
tásában Jézus tizennyolc hónapon át tartózkodott tanítványai körében (Ireneus:
Adv. Haer. I. 30,14), különböző apokrif írások pedig szintén hosszabb időtávot

jelölnek meg, például 550 nap (Apokr. Jacobi). Az apostoli egyház nagy gonddal
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és józansággal igyekezett biztosítani a feltámadás-hagyomány tisztaságát és
megbízhatóságát.

A feltámadás fogadtatása

Érdemes felfigyelni arra a körülményre is, hogy az ősegyház mennyire ragasz
kodott Krisztus feltámadásának hirdetéséhez egy olyan világban, amely a feltá
madást csak fenntartásokkal fogadta el. A zsidóság egyértelműenvallotta, hogy
az emberi lét nem szűnikmeg a halállal, hanem tovább él, de a test feltámadá
sának hite egyértelműencsak a Krisztus előtti 2. században jelenik meg az Oszö
vetség írásaiban (Dán 12,1-3). Az Evangéliumokból ismert, hogy Krisztus korá
ban a test feltámadásának kérdésében megosztott volt a zsidóság magatartása.
A szadduceusok szerint a halál után az ember az alvilágba kerül, ahol nincs
jutalmazás és büntetés, s onnan nincs feltámadás (Mk 12,lS-27 párh.). Ezzel
szemben a farizeusok Isten országának eljövetelét várták, s vele együtt a holtak
feltámadását és az isteni jutalmazást. A görög világ számára viszont teljesen
idegen volt a haJottak feltámadásának gondolata. Az ember szellemi lelke a
halállal megszabadul az őt rabságban tartó testtől, és ekkor éri el kibontakozását.
Hogy ismét egyesüljön a testtel, azt teljesen értelmetlennek tartották. Ez a ma
gyarázata annak is, hogy Athénban az areopágoszon a halottaiból feltámadt
Krisztust hirdető Pál apostolt gúnyos nevetéssel fogadta görög hallgatósága
(ApCsel 17). Ha az őskeresztény egyház ilyen körülmények között is minden
áldozatra kész volt, hogy a feltámadt Krisztust hirdesse, ezt csak azért tehette,
mert meggyőződöttarról, hogy Krisztus valóban feltámadt.

Egy húsvéti elbeszélés

Az őskeresztény egyház igehirdetésének bemutatására Lukács Evangéliumának
egy részletét vesszük példának: .Míközben erről beszéltek, maga Jézus állt meg
közöttük és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Zavarukban és félelmükben
azt hitték. hogy lelket látnak. De ő így szólt hozzájuk: Miért vagytok megzav,a
rodva? S miért támad kétely szívetekben? Nézzétek kezemet és lábamat! En
vagyok. Tapintsatok meg, és lássátok! A léleknek nincs húsa és csontja, mint
nekem. E szavakkal megmutatta nekik kezét és lábát. De mivel örömükben még
mindig nem hittek és még mindig a meglepetés hatása alatt álltak, megkérdezte
tőlük: Van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és
szemük láttára evett belőle" (Lk 24,36-43).

Lukács egy eredetileg önálló elbeszélést vett át az apostoli hagyományból,
amely nagyon közel áll János Evangéliumának egy epizódjához, amikor Jé
zus a hét első napján megjelent tanítványainak an 20,19-23). A tanítványai
előtt megjelent Jézus mindkét esetben testi valóságát akarja igazolni, s bizo
nyításként kezét és oldalát (János), ill. kezét és lábát mutatja meg nekik, sőt

ételt is vesz magához (Lukács). Lukács célja sokkal több, mint hogy megőriz

ze Evangéliumában Jézus megjelenéseinek egyikét, és leírja az eseményt. Az
evangélista teológiai hangsúlyokat helyezett el elbeszélésébe, felhasználva az
egyház hitbeli felismeréseit a feltámadással kapcsolatban. MindenekelőttJé
zus feltámadt testének valóságát és annak tulajdonságát akarja igazolni 01-
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vasóinak, s egyúttal minden idők keresztényeinek, de megmutatja az apos
tolok feltámadt Jézusról szerzett tapasztalatának mibenlétét is. Az elbeszélés
elsősorban olyan egyházak hívőinek szólt, akik hellenista környezetben éltek,
ahol az a tévtanítás ütötte fel fejét, hogy a feltámadt Jézusnak csak látszat
teste volt. Ezt a kételyt szerette volna legyőzni Lukács, amikor előadásmód

jában erőteljesen aláhúzza az apostolok kételyét, s hogy ezt Jézus miként
oszlatja el. Ha hozzávesszük János Evangéliumának már említett hasonló
természetű elbeszélését, megértjük, milyen nehézségekkel kellett megküzde
nie az 1. század egyházának, amikor megvetette lábát a görög szellem és
kultúra által befolyásolt világban. Ennek ellenére mindvégig következetesen
hirdette: Jézus valóban feltámadt!

Lukács már Jézus megjelenésének leírásával is két alapvető igazságot
hangsúlyoz az olvasó előtt: Jézus másvilági létmódját, s ugyanakkor feltá
madt testének valóságát. A megjelenés módjáról a szöveg nem beszél, csupán
ennyit jegyez meg: .Míközben erről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük
és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!" (36. v.). Hirtelen jelenléte a tanítvá
nyok körében azonban érzékelteti, hogyaFeltámadottat nem kötik a tér és
idő korlátai, egész valósága már Isten világához s nem evilághoz tartozik.
János Evangéliuma ezt még úgy fokozza, hogy zárt ajtókon át lép az apos
tolok körébe On 20,19).

Jézus jelenléte a tanítványokban félelmet vált ki, s félelmükben azt hitték,
lelket (pneuma) látnak (37. v.). O azonban meggyőzi az apostolokat testi va
lóságáról, amikor megmutatja nekik kezét és lábát. Sebeire ugyan nem hivat
kozik, mint János Evangéliumában On 20,27), de keze és lába mégis meggyő

zően igazolják, teste ugyanaz, amely a kereszten függött. Az "En vagyok!"
kijelentéssel még jobban aláhúzza személyes azonosságát: Jézus valósága a
feltámadás után ugyanaz, akit az apostolok földi életében megtapasztaltak.
Nem szellem jelenése, érzékek csalódása játszik velük! A feltörő kételyt úgy
oszlatja el Jézus, hogy valóságos emberi jelenlétét a testi élet legjellemzőbb

megnyilvánulásával igazolja: enni kér tőlük és ételt vesz magához (41-43. v.).
Az evangélista Jézus testi jelenlétét ilyen nyomatékkal nyilvánvalóan a görög
gondolkodással szemben hangsúlyozza, amely a szellemi lelket elfogadta, de
a test feltámadását egyszeruen értelmetlennek tekintette. Ebből a szemlélet
módból eredt ugyanis az a téves elképzelés, hogya feltámadt Jézusnak csak
látszatteste volt.

Amikor Lukács mindezt hangoztatja, akkor nem csupán az apostoli egy
ház húsvéti tapasztalata, ti. a feltámadás ténye indítja, hanem az is, hogy csak
Jézus testének feltámadt valósága igazolhatja: Isten megbocsátott az emberi
ségnek, és Krisztusban az egész ember célhoz ért. Miért nem volt elég az,
hogy Jézus lelke élt tovább az örök üdvösségben? Erre nézve az ó- és újszö
vetségi kinyilatkoztatás ad választ. A Teremtés könyvének elbeszélése szerint
Isten az embert üdvösségre teremtette, az örök életre hívta meg (Ter 2,4b-17).
Nemcsak szellemi énjét hordozó lelkét, hanem az egész embert, testi valósá
gában. A halál az ember bűne révén lépett a világba (Ter 3,19). Az Istennel
szembekerült ember elvesztette azt a kegyelmi adományt, amely őt összekö
tötte az üdvözítő Istennel, s a földi életből való távozását biztos révbe éréssé
tette. Isten büntetése, hogy a földi életből való távozása jelenleg alávetett a
bizonytalanságnak, a megsemmisülés félelmének és a reménytelenségnek. Az
elmúlást és annak minden terhét főként testi valóságában, a test nyomorúsá-
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gában éli meg az ember. A betegség, szenvedés és öregedés mind az elmú
lásra figyelmezteti, amely a halálban válik teljessé. Krisztus megváltó műve

csak akkor hozhatott az ember állapotában teljes fordulatot, ha képes az em
beri sors legnagyobb csapásán, a halálon és enyészeten is változtatni. Ezt
pedig csak saját feltámadásával igazolhatta. Feltámadt testében reményt ad
a halál felett aratott győzelemre, a mi feltámadásunkra is. Pál apostol így
foglalja össze, hogy Jézus feltámadása a mi feltámadásunk oka és mintája:
.Krísztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Egy ember által jött
a halál, egy ember által jön a halottak feltámadása is. Amint ugyanis Adám
ban mindnyájan meghalunk, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelünk.
Mindenki akkor, amikor sorra kerül: az első Krisztus, majd az ő eljövetelekor
mindnyájan, akik Krisztushoz tartozunk" (IKor 15,20-23).

A húsvéti tapasztalat

Lukács elbeszélése rávilágít annak az ismeretnek a természetére is, amelyre a
tanítványok Jézus jelenéseiből eljutottak. Az apostolok arról tanúskodnak, hogy
valóban találkoztak Jézussal, megtapasztalták személyes, testi jelenlétét. Ez a
tapasztalás, jóllehet egészen reális, mégis túlmegy a mindennapi tapasztalás ho
rizontján. Jézus megjelenéseinek sora természetfeletti jelenség. Mint Lukács el
beszélése, de az egész evangéliumi hagyomány szerint is, megmutatta és iga
zolta magát, hogy él, ugyanaz a személy, aki a földi életében volt. Megjelenik,
majd eltűnik, átmegy a zárt ajtón, tehát nem kötik tapasztalati világunk törvény
ei, mert már más létrendben van. Nem ismerhető meg oly módon, mint az
evilág jelenségei. A feltámadt Jézus ismerete hit-ismeret. Ugyancsak Lukács írja
le az emmauszi tanítványokról, hogy Jézus hozzájuk csatlakozik, magyarázza
nekik a Messiás szenvedését az Irásokból, mégsem ismerik fel. Csak később,

amikor falujukhoz érve a két tanítvány meghívja őt s asztalhoz telepednek, a
kenyértörésben ismerik fel, hogy Jézus az, akivel találkoztak (Lk 24,1~35). Az
apostolok megrémülnek, amikor Jézus megjelenik körükben. Ugy vélik, lelket
látnak, és kételyük fokozatosan úgy oldódik fel, hogy maga Jézus győzi meg
őket. Mindkét esetből látszik: Jézus magasabbrendű világban él, s csak akkor
ismerhető meg, ha ő ad jeleket, kinyilatkoztatást önmagáról. Megjelenésével az
apostolok jeleket kapnak, amelyek nem kényszerítik őket, nekik is értelmezni
kell azokat, de ennek eredményeként megszületik bennük az a bizonyosság,
hogy Jézus valóban feltámadt. Ok Jézus választott tanítványai voltak, ismerték
életét, tanítását és csodáit, s már földi életében megtapasztalták hatalmát. Mind
ezek a megjelenések révén új fénybe kerültek, s ugyanakkor a megjelenések
megértéséhez is vezettek.

Az őskereszténység komolyan vette Krisztus feltámadását, és minden koc
kázatot vállalva rátette arra életét. Az újszövetségi Szentírás megőrizte az
apostoli egyház tanúságtételét, és a feltámadás valóságáról mi is belőle szer
zünk bizonyosságot. A bibliai hagyomány tartalma és a hagyományozás
módja alkalmas arra, hogy minden idők emberét elvezesse a feltámadás hi
tére.
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