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Krisztus halálának
értelme

"Akkor megnyitotta
elméjüket..."
Az apostolok és a szent asszonyok igazi húsvéti tapasztalata Jézus
szenvedése és halála értelmének csendes "felmerülésével" kezdő

dik, mint ahogy magas hegyről a völgybe tekintve sűrű sötét éjsza
ka utáni hajnaion a ködös kavargó örvényekből szelíden kiemelke
dik egy torony sziluettje. Szemünk lassan kiveszi a torony alakját,
arányait. Felnyílik a szemünk arra, ami eddig el volt fedve előle

(vö. Lk 24,6).
A kegyetlen kivégzés nagypénteki feketeségéből (vagyis a teljes

értelmetlenségből), a nagyszombati többszörös csendrétegből fel
merül Jézus halálának értelme. Amíg ez az értelem rejtve van, ad
dig a Föltámadott ismeretlen marad tanítványai előtt. Az emmau
szi tanítványoknak nem csak ismeretlen, de idegen is, sőt az
"egyetlen idegen". Mária Magdolnának kertész, s a Galileai ten
geren halászó apostoloknak csupán egy ember, aki a parton áll.

Egyedül halála értelmének szelíd feltárulásából kezdenek felra
gyogni húsvét hajnal fényei. Halála ugyanis nemcsak önmagában
tűnt értelmetlennek, hanem egész üzenetét lsten országáról és
csodáit is kétségbe vonta. Úgy látszik, a föltámadt Jézus nem en
gedi magát felismerni 'másképp, csak ebben a földerengő hajnali
világosságban, keserves kínszenvedésének értelmében.

Egy magyar keresztény újságban sajnálkozva írja valaki: "Jézus
feltámadása után is a kereszten felejtődik". Ezek a keresztek ép
pen húsvét után keletkeztek. Húsvét lényege a kereszt értelmé
nek, Jézus üdvözítő halálának a felfedezése. Kívánesi lennék, ho
gyan vélekedne ez az újságíró Szent Pál következő sorairól: "N
zsidók csodákat követelnek. A görögök bölcsességet keresnek. Mi
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan
botrány, a pogányoknak meg balgaság, de a meghívottaknak, akár
zsidók, akár görögök: Krisztus, Isten ereje és lsten bölcsessége. (...)
Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak
Jézus Krisztusról, a megfeszítettről" (IKor 1,22-24;29-30).

Egy francia katolikus újságban hasonló megjegyzést találtam:
"Itt az ideje, hogy most már ne Jézus keresztjét éljük, hanem föl
támadását. A keresztények és az Istenben hívők többsége nem
akar már többé a kereszt árnyékában élni, mely összenyomja az
embert, hanem az élő Istenben akar hinni." Ezek az újságírók va
lószínűleg félreértették a kereszt misztériumát és így a főltámada

sét is, hisz azok egymástól elválaszthatatlanok.
Egyik ferences testvérem megkérdezett szeminaristákat, hogy
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Aföltámadás
értelmezése

mit jelent nekik az átváltoztatás utáni felkiáltás, amely Szent Pált
idézi: "Halálodat hirdetjük Urunk!" (IKor 11,26). Nem tudtak vá
laszolni. Hogyan vélekednek majd cölibátusuk, magányuk és maj
dan közeledő haláluk kínjaival? Cölibátusuknak elsősorban nem
pszichológiája van, hanem krisztológiája, hiszen maga az Úr
mondja, hogy van, aki a házasságról önként lemond a mennyek
országáért (Mt 19,12).

A házasságnak is krisztológiája van, hiszen akik Krisztusban
vannak, azok új teremtmények és már nem csupán a test és vér
életét élik, hanem a kegyelemét is, hiszen a férjnek úgy kell sze
retnie feleségét, ahogy Krisztus szerette az egyházat, vagyis életét
kell odaadnia érte, akár élve azt az életet, akár meghalva. A fele
ség pedig úgy tartozik engedelmeskedni férjének, mintha Krisz
tusnak engedelmeskednék, Krisztus viszont az Atyának engedel
mes. Ez nem felületes parancsolgatást és a parancsok rendszerét
jelenti, hanem a legmélyebb életközösséget a Szentlélekben. Azzal
kezdi ugyanis az apostol ezt a krisztológiai házasságtant, hogy
"engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus iránt való tiszteletből"

(Ef 5,21; Ef 5,22-33).
Gyakran félreértelmezzük az Úr halálának hirdetését, és így

föltámadását is félreértjük. Azt gondoljuk, hogy csak a föltáma
dásnak van értelme, és pedig pontosan az, hogy tagadja, meg
semmisíti halálát, amely semmiféle értelmet nem hordoz, semmi
féle isteni kinyilatkoztatást nem közöl és így az emberre vonatko
zó tartalmat sem ad. Aki az Úr föltámadásáról beszél azzal a
szándékkal, hogy halálát ne is emlegessük, az félreérti mind az
Úr feltámadásának, mind halálának a jelentését és súlyát. Aki
csupán haláláról beszél föltámadása nélkül, az ugyanabba a téve
désbe esik, mert az Úr halálának értelme, amint látni fogjuk, a
Föltámadottal való beszélgetésekben ragyog elő. Ezekben az ószö
vetségi kinyilatkoztatásra történik utalás, valamint Jézus halála
előtt mondottakra, az utolsó vacsorai önfelajánlásra.

Aki azonban az ősegyház legősibb hitét megfogalmazó formu
lába zárt reménységét megvallja: .Krisztus meghalt, sőt föl is tá
madt" (Róm 8,34); vagy: "Krisztus meghalt bűneinkért, amint az
írás mondja. Eltemették és harmadnapon feltámadt. Ez is az írás
szerint" (IKor 15,3-4). Aki így együtt vallja Krisztus halálát és
föltámadását, az nyugodtan emlegetheti ezentúl hol csak az egyi
ket, a kereszthalált, hol csak a másikat, a föltámadást, mert ő

mindig a teljességről beszél. Így Szent Pál is a szentmise rendelé
sévelkapcsolatban, nem azt írja, amit mi most a szentmisében
mondunk az átváltoztatás és Úrfelmutatás után: "halálodat hir
detjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem
jössz", hanem csak ezt írja: "Valahányszor ugyanis e kenyeret
eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem
jön" (IKor 11,26). A föltámadt Jézussal való találkozásban fölme
rült, nyilvánvalóvá lett az Ö szent halálának értelme. Föltámadá-
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A halálból föltámadott
Jézus

sa nem az ő halálának egyszeru tagadása, hogy t.i. dicsőséges föl
támadásával túljutott rajta. Krisztus halálához nem úgy viszonyu
lunk, hogy többé nem tartjuk fontosnak feltámadása fényözöne
ben, és el kell feledni, mint egy nyomasztó rettenetes álmot, ha
nem meg lehet benne pillantani, észre lehet venni (és ez a keresz
tény hit megszületésének pillanata), hogy van értelme, sőt, hogy
az egész isteni kinyilatkoztatás benne éri el csúcspontját. Az igaz,
hogy a föltámadt Jézussal való találkozások nélkül ez az értelem
soha nem ragyogott volna elő Jézus halálából életében elmondott
szavai, ígéretei és az utolsó vacsorán történt önfelajánlása ellenére
sem.

Az olyan teológia, mely az Úr Jézus test szerinti dicsőséges fel
támadását tagadva azt állítja, hogy csupán az apostolok értelmé
ben, lelkében ment végbe húsvét lényege, ellentmond az evangé
liumoknak és az emberi pszichológia törvényeinek. Nem helyes,
ha átszakad a gát, amely a vágyakat elválasztja a valóságtól, és
így az ember vágyaiból valóságot alkot, és abba helyezi élete vég
ső értelmét, ami értelmet vágyaiból kitermelt... Ez az embemek
saját maga által történő felemelése lenne (vágyainál fogva). Hogy
ez az illúzió megtörténhet az őrülttel, az tapasztalati tény, de nem
az emmauszi tanítványokkal, akik Jézus egész igehirdetése alap
ján reménykedni kezdtek a megváltásban (tulajdonképpen Izrael
felszabadításában a római i9a alól), de halálát ezen remény telj~s

meghiúsulásának vették. Es azok az apostolok, akik az Ur
mennybemenetele előtt még pár perccel is megkérdezték Tőle:

"Uram, tehát mostanában állítod helyre Izrael országát?" Akik az
Úr igehirdetését és csodáit úgy értelmezték, mint egy földi messi
ási ország megalapításának jeleit, amely nyilván magában foglalja
majd az elnyomó és a Szent Földet megszentségtelenítő pogány
rómaiak eltávolítását. Akik így értették a Jézus által meghirdetett
Isten országát, azok szemében halála éppen ennek a reménység
nek megsemmisülését jelentette; vagyis halála maga volt az érte
lem nélküliség.

Ezek a tanítványok, akik annyi csodát láttak és Jézustól száz
szor és ezerszer elmagyarázva megtanulhatták volna, hogy az 6
országa nem e világból való, bár Vele és Benne e világba jött;
hogy az 6 országa elsősorban a bűnök megbocsátásával kezdő

dik; ezek a tanítványok, ha nem találkoznak és főleg ha nem be
szélgetnek a halálból föltámadt dicsőséges Jézussal, hogyan talál
hatták volna ki a Jézus által meghirdetett Isten országának azt az
értelmét, amelyet halála előtt sem voltak képesek megérteni és el
fogadni?

Komolyan és logikusan gondolkednak-e azok a magukat ke
reszténynek nevező teológusok, akik az Úr halálának megváltó
jellegét, üdvösségadó voltát csupán az apostolok kitalálásának tu
lajdonítják? Nem veszik észre, hogy mit jelentenek a szavak: "ak
kor megnyitotta elméjüket..." (Lk 24,46)? - Nem magától nyílott
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Afeltámadás
megtapasztalása

meg az elméjük, hanem a föltámadt Jézus nyitotta meg. De nem
erőszakkal, hanem beszélgetéssel, érvekkel, az egész Ószövetség,
főleg a próféták átfutó új olvasatával és nyilván halála előtt mon
dott szavainak felidézésével!

Egyszer azzal a kategorikus kijelentéssel találkozunk, hogy Pál
csak a megfeszítettről akar tudni (IKor 1,29-30); Mátyás apostol
megválasztása előtt viszont Péter kijelenti: "szükséges, hogy vala
ki azok közül, akik mindig velünk tartottak, (...) velünk együtt ta
núskodjanak az Ö föltámadásáról" (ApCsel 1,21-22), (...) nyilván
nem csupán arról, hogy Jézus él, hanem halálának értelméről,

ahogy az apostoli levelek ezt kifejtik.
A 19. és a 20. században hajlamosak voltak a keresztények ab

ba a túlzásba esni, hogy a keresztről beszéltek a kereszthalál ér
telmének említése nélkül. Ám mindez csupán egy bizonyos asz
ketikus irodalomban történt és prédikációkban, de soha nem a
szent liturgia szövegeiben, hiszen a II. Vatikáni zsinat előtt is a
nagypénteki kereszt előtti hódolat egyik antifónája így hangzott:
"Kereszted előtt hódolunk, és szent föltámadásodat dicsőítjük."

Nagypénteken a fekete szín és sok más a liturgiára rárakódó kor
divatokat tükröző vonás ezeknek az egyoldalú aszketikus művek

nek és prédikációknak köszönhető (de nem változtatott magán a
liturgián, sem annak mély szerkezetén, sem szövegein!). Ma hajla
mosak vagyunk elválasztani a húsvéti örvendezést a kereszttől,

elfeledve, hogy a kereszt által jött az öröm a világra, nem a ke
reszt tagadásával, hanem a Krisztus keresztjében rejlő értelem,
üzenet, isteni kinyilatkoztatás felragyogásával. És óvakodnunk
kell attól, hogy átírjuk a liturgia szövegeit ezen kordivat szerint.
Nem lehet megérteni Krisztus feltámadását keresztje nélkül, mert
magának a föltámadásnak a középpontjából a kereszt értelme
kezd fölmerülni a nem ismerés, a tudatlanság világából, és éppen
ez az apostoli egyház húsvéti tapasztalatának a lényege: a szegek
helye a dicsőséges, már nem e földi, hanem mennyei testen, Jézus
testén.

"Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok és Tamás
is velük volt. Az ajtók zárva voltak. Eljött Jézus és e szavakkal lé
pett közéjük: »Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: »Tedd
ide ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki kezedet s tedd az olda
lamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás fölkiáltott: »Én
Uram, én Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: »Azért hiszel (Ta
más), mert látsz engem. Boldog, aki nem lát és mégis hisz.c" On
20,26-29). A történet felszíni olvasata mindenkinek nyilvánvaló.
Tamás nem volt a tanítványokkal, amikor nyolc nappal korábban,
vagyis húsvétvasárnap este On 20,19) megjelent nekik Jézus. Ami
kor pedig erről beszámoltak, kijelentette, hogy ő ezt nem hiszi,
hacsak nem látja kezén a szegek nyomát, és ujjával nem érinti a
szegek helyét, és kezét Jézus lándzsával megnyitott oldalába nem
teszi (Jn 20,25). Mély tanítás van abban is, hogy a Föltámadott
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Jézus halálának
értelme

mindazt hallja; tehát akkor is jelen van, amikor nem engedi ma
gát látni. Jézus Tamás hitetlenségére válaszol, amikor megjelenik
neki. Bebizonyította, hogy él, és megbocsátotta hitetlenségét. Igaz,
nem a szavak szintjén, hanem a sebek megmutatásával, tehát az
érzékelés szintjén, A sebek az a kútforrás, ahonnan Jézus vére ki
ömlött. Tamás viszont hallotta az utolsó vacsorán, "ez az én vé
rem, az (új) szövetségé, amely sokakért (mindenkiért) kiontatik a
bfínök bocsánatára" (Mt 26,28).

Tehát nem csupán a feltámadott Jézus ragyogása a válasz a
vétkes Tamásnak, hanem Jézus halálának (szent sebeinek) értel
me: fIa bűnök bocsánatára". Ez azt jelenti, hogy Jézus, aki most
istenségének örökkévalóságában tündököl, az Atya szerétetét és
az ő (a Fiúisten) szerétetét vérének kiontásával nyilatkozatta ki.
Halálának éppen ez a kinyilatkoztatás teljességét adó értelme ra
gyog fel most Tamás apostol értelmében és szívében. Ezt a jelene
tet az a János apostol őrzi meg, aki evangéliumában a kinyilat
koztatás teljességét a Fiúisten kereszten történő halálában látja:
"egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal
vér és víz folyt ki. Aki ezt látta, tanúskodik róla és tanúsága igaz.
Ö tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek" On 19,34-35).
Abban, hogy "úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem
örökké éljen" an 3,16).

A tanítványok nyilván nemcsak azt mondták el Tamásnak,
hogy Jézus megjelent nekik, tehát él, hanem egészen magától ér
tetődő módon elmesélték neki, amit tett és mondott, vagyis azt,
hogy "békesség nektek" köszöntéssel üdvözölte őket, hogy e sza
vakra megmutatta nekik kezét és oldalát, a rajta levő sebeket. Er
re reagálva mondja Tamás, hogy ha ő ezeket a sebeket nem lát
hatja, nem hisz. Elmondták neki azt is, hogy rájuk lehelt és így
szólt: "Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bo
csánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad" 
Vagyis azt ismételte el nekik, amit halála előtt mondott halála ér
telmére vonatkozóan: hogy az fIa bűnök bocsánatára" lesz.

Aki ezt elfogadja, az boldog, nem csupán azért, mert látja a
föltámadt Jézust, hanem inkább azért, mert látja Jézus halálának
értelmét. Ez többet jelent, mint a Föltámadott puszta látása. Ta
mást a látás segítette Jézus halála értelmének megragadására, arra
a hitre, hogy Isten Fia meghalt az ő bűneiért. Tamás azért boldog,
mert az Úr értelmetlennek tűnő sebeiből előragyogott egy sajátos
értelmesség: a bűnök bocsánata. Ezért írja majd az apostol: "meg
halt a mi bűneinkért és megigazulásunkért feltámadt".

Jézus halála már akkor bűneink bocsánatának forrása lett, ami
kor még föl sem támadt. Halála meghozta a bűnbocsánatot, de
csak szent halálának a feltámadásában felragyogó értelme és an
nak elfogadása tesz bennünket megigazulttá. Vagyis Isten előtt

helyes, igaz, valós állapotba jutni csak a feltámadása által lehet.
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Akkor, ha az ember Jézus teljesen értelmetlennek tűnő halálának
a föltámadásban felragyogó értelmét elfogadja.

Most már egyre mélyebben meg vagyunk győződve arról,
hogy Urunk halála és feltámadása egyetlen misztérium. Aki feltá
madásában halála totális tagadását látja, meghamisírja az öröm
hírt és még az sem igazolja őt, ha a modern időkben sokan csat
lakoznak hozzá. Itt a szociológiai fölmérés félrevezethet, főleg ha
úgy értelmezik a felmérés eredményét, hogy így kell prédikálni,
mert ennek lesz sikere.

A nyolcvanas évek elején Franciaországban húsvét táján meglá
togattam egy ifjúsági hittancsoportot. Faliújságukon ott állt az ifjú
káplán kérdése: "Mi a húsvét?". A válaszokat a fiatalok írták,
mindegyik a maga kézírásával: "barátság", "szerelem-szeretet"
(amour), "megosztás, javak megosztása" (partage), "öröm", "bé
kesség", (...) "szabadság", "testvériség" (még szerencse, hogy nem
írták oda az "egyenlőséget", mert így Jézus feltámadása csupán a
francia forradalom igazolása lett volna). Hiába kerestem a követ
kezőket: "az Úr Jézus test szerinti föltámadása a halálból", "bű

nök bocsánata", "a Szentlélek adása", vagy netalán "az, hogy a
legrettenetesebb és legértelmetlenebb emberi helyzetnek is van ér
telme, mert most már tudjuk, ott is jelen van az Isten".

Akereszt szerepe Van tehát az Úr feltámadásának (és ez csendesen terjedőben

van) egy olyan felfogása, amely elhallgatja vagy tagadja a ke
resztben rejtve lévő üzenetet. Ennek aztán súlyos erkölcsi követ
kezményei lesznek: a keresztény élet így nem más, mint egyfajta
természetes élet, amelyet szentesít a föltámadt Krisztus. A keresz
tény élet olyan élet, amelyből a kereszt hiányzik. Olyan életvitel,
amelyben a sikerek, a nemi és egyéb megengedett gyönyörök eu
fóriás napjaiban érezhetjük, hogy velünk van a Jézus; de a sötét
és tragikus napok önmagukban istentelenek, jelentés nélküliek, és
csak annyira kell figyelni rájuk, hogy túl legyünk rajtuk és elfe
ledjük. Az ilyen felfogás nem számol azzal, hogy ilyenkor is ve
lünk van az Úr, sőt mi is vele lehetünk egészen addig, hogy ki
egészíthetjük testünkben (földi életünkben) Jézus megváltó szen
vedését az Ö testének, az egyháznak a javára (Kol 1,24), de amíg
ide elérkezünk, nem könnyű az út. Hangosan kiáltunk a mi get
szemáni óránkban nem az Atya ellen, hanem az Atyához, hogy
ha lehetséges, vegye el tőlünk a szenvedéseknek ezt a kelyhét, de
mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem amint Ö.
Míg ezt kiáltjuk az emberi szenvedés feneketlen mélységéből 
addig is Jézussal vagyunk, mert Ö kiált velünk és bennünk az
Atyához. Tehát Jézus szenvedése és halála óta az istentelen, poko
li órák is lsten jelenlétével teljesek.

Az igazi húsvéti tapasztalat és hit mélységében ott van Jézus
halála értelmének kinyilatkoztatása.

Föltámadása nem csupán tagadása mindannak, amit a halál je
lent, hanem ellenkezőleg, annak a szeretetnek nyilvánvaló fel-
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tárulása. amely mindvégig szeretet - vagyis a halálban is. Ke
reszthalála egészen új, soha nem sejtett, kitalálhatatlan istenközel
séget ajánl föl az emberiségnek; halálunkban van jelen. Ezt foglal
ja össze Szent János, amikor első levelében írja: "Megismertük a
szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne"
(lJn 4,16).

Ezért az 6 dicsőséges feltámadása szelíd feltámadás. Nem
kívülről, mintegy történelmi tény a maga tény jellegével erőlte

ti magát az ember értelmére, hanem belülről sarjad, mint az
igazi élet.

Nem arról van szó, hogy Jézus fél lábbal még a sírban van, de
kezében már zászlót tart és mostantól fogva retteghetnek sírja őr

zői, Pilátus, a főpapok és a nép vénei... Nem vágott vissza a tör
ténelemben, hanem látni engedte magát az előre kiválasztotta ta
núknak, vagyis azoknak, akik már földi életében is követték őt,

hittek neki, reméltek benne és szerették; de még nem egészen kö
vették, csak a halálig hittek neki, csak sírjáig reméltek benne, és
akik szeretetében nem mentek még el a vértanúságig. Nem kell
senkinek sem rettegnie a Föltámadottól, mert nem jön vissza,
mint Lázár, hanem velünk, emberekkel elment oda, ahol eddig Is
ten nem volt jelen: magára véve bűneinket és annak következmé
nyeit, az átkot és a halált.

Az 6 szelíd föltámadása nem a kereszt tagadása, hanem ellen
kezőleg, annak Szentlélekkel való hirdetése, hogy Isten a Megfe
szítettel volt a kereszten és Isten volt a megfeszített, a kudarcot
vallott, a kivégzett, az eltemetett Jézus. Így tehát mindez: a szen
vedés, a csúfság, a halál nem bukás és kudarc, hanem a halálnál
is erősebb szeretet győzelme.

Így vagy jelen a szent három nap ünneplésében templomaink
ban, amíg a világ megy a maga útjain. .Levagásra szánt állatok
ként, a haláltól tereigetve, (oo.)" s íme Te, ó szelíd Föltámadott, ó
föltámadás szelídsége, ezzel a menettel szembe jössz, hozva az
életet az ostyában és a borban, (oo.) a húsvéti áldozás halálod ér
telmét megragadó csöndjében.
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