
Nem halhatsz meg
A Bűn és bűnhődés lapjain egy nyomorúságos szobában egy hitetlen
gyilkos felszólít egy utcalányt, hogy olvassa fel neki Lázár történetét.
Szonjának az a Lizaveta ajándékozta a Bibliát, akit Raszkolnyikov az
uzsorásasszonnyal együtt meggyilkolt. Szonja reszkető kézzel kezdi
el olvasni a szöveget. Alig bírja lélegzettel, hangja meg-megbicsak-
lik olvasás közben. Ahogy előrehalad a történetben, egész teste re-
megni kezd, szinte lázban ég, a halhatatlan csoda olvasása közben
már valósággal ujjong az örömtől. A sorok összefutnak a szemei
előtt, alig látja a könyvet, de tovább mondja, hiszen kívülről tudja
a szöveget.

j

Márta és Mária Betániában élt. Amikor megtudták, hogy öccsük,
Lázár halálosan megbetegedett, azt üzenték Jézusnak: „Uram, akit
szeretsz, beteg”. Jézus a Betániától alig néhány kilométerre fekvő
Jeruzsálemben volt akkor, de nem indult azonnal útnak, csak két
nappal később szólt tanítványainak, mondván: „Barátunk, Lázár
elaludt, de elmegyek és fölébresztem”. A tanítványok szó szerint
vették Jézus kijelentését, ezért Jézusnak pontosítania kellett a sza-
vait: „Lázár meghalt”.

Amikor a nővérek megtudták, hogy Jézus útnak indult hozzá-
juk, Mária otthon maradt a halott Lázár mellett virrasztani, a két-
ségbeesett Márta viszont eléje futott az úton. Már alig várta, hogy
Jézus megérkezzen. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy Lázár meg-
haljon. „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.
De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.”
Nem meri kimondani, amit a szívében kérni merészel, és amikor
Jézus szavait hallja („Feltámad testvéred.”), azt sem meri szó szerint
értelmezni, hanem automatikusan úgy érti, mint képes beszédet,
amellyel Jézus az eljövendő, a végső feltámadásra tesz utalást.

Mintha mindvégig teljes értetlenségben kellett volna élnie azok
között is, akik a legjobban és a leghűségesebben szerették. Ha szó
szerint értett valamit, képes beszédet láttak benne, ha szimbólu-
mokban fejezte ki magát, azt hitték, szó szerint kell venni szavait.

Jézus érti értetlenségüket is. Úgy tesz, mintha az örök életre való
feltámadásról beszélt volna a fájdalomtól megzavart asszonynak,
és következő szavaival már nem Lázárról beszél hozzá, hanem
megerősíti hitében. „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz
bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz ben-
nem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” — kérdezi Mártától.

Közben Mária is otthagyja a halottat és fut, hogy ő is Jézus lábai
elé omoljon. Oda siet a két nővér, ahol ő van: keservesen sírnak
Lázár halála miatt. „Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig
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megrendült. »Hová tettétek?« — kérdezte megindultan. »Gyere,
Uram — felelték —, és nézd meg!« Jézus könnyekre fakadt.” „Jézus
szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel el-
torlaszolt barlang volt. »Hengerítsétek el e követ!« — szólt Jézus.”
Amikor elhengerítették, Jézus az égre emelte a tekintetét, imád-
kozni kezdett, majd hangosan kiáltott: „»Lázár, jöjj ki!« S a halott
kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő fedte.
Jézus szólt nekik: »Oldjátok fel, hogy tudjon járni.«”

Amikor feltámasztja Jairus leányát, hasonlóképpen jár el: a lány-
nak megparancsolja, hogy keljen fel, miután pedig a lány feltámad
halottaiból, meghagyja a rokonoknak, hogy adjanak enni a feltá-
madottnak; a hihetetlen csoda megtörténte után azonnal visszahívja
őket a csodából a hétköznapokba. (A jelenetet ábrázoló reneszánsz
festők is emlékezetünkbe idézik a hétköznapi valóságot: Fra An -
gelico és Giotto Lázár feltámadását megörökítő képein jól kivehető
az az asszony, aki egy kendővel eltakarja az orrát, hogy ne érezze a
négynapos halott testéből áradó bűzt.)

A zsidók mindenesetre nagyon megijedtek Jézus csodálatos ere-
jétől, amellyel feltámasztotta a halottat. „Ettől a naptól fogva eltö-
kélt szándékuk volt, hogy megölik.”

j

Kétségtelen, hogy tettével példát is mutat: kapcsolódik egy hagyo-
mányhoz (a tisbei Illéshez, aki feltámasztja az özvegyasszony fiát)
és hagyományt teremt (így támasztja fel Péter Joppéban Tabitát, a
jóságos és irgalmas asszonyt és Pál Troászban azt a fiút, akit Pál
hosszú beszéde alatt elnyomott az álom, álmában kizuhant az eme-
letről és szörnyethalt). Jairus lánya tökéletesen illeszkedik ebbe a
sorba. Lázár mégis más: Lázárt, nővéreivel együtt, Jézus szereti, és va-
 lósággal megdöbben a halála tényén (ahogy majd saját halála és
szenvedése tényét is megdöbbenve fogadja a kereszten). Nemcsak
megmutatja erejét, hanem szeretetéről, törékenységéről, gyöngesé-
géről is tanúbizonyságot tesz: nem fogadja el, hogy meghalhat az,
akit szeret.

Kétségtelen, hogy a legtöbb valláshoz hasonlóan az általa alapí-
tott keresztény vallás is azt tanítja, hogy az örök élet több és érté-
kesebb, mint az az élet, amely itt és most zajlik. Hiszen azt mondja
(Jn 17,24): „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott le-
gyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben ré-
szesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél”.

Kétségtelen, hogy Jézusnak ebben az értelemben elég lett volna
megígérnie szeretteinek az örök életre való jövőbeli feltámadást,
ahogy az evangéliumokban meg is ígéri nekik. („Atyám házában sok
hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért me-
gyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet
készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy
ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”) Innen nézve kétségtelen, hogy van
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valami zavarba ejtő abban a csak János által megörökített jelenetben,
hogy az Úr visszahozza az életbe — mert szereti — Lázárt.

Kétségtelen, hogy a keresztény vallás szerint Jézus az élők és
nem a halottak Istene, az is kétségtelen azonban, hogy az élők Iste-
neként nem az e világi élet Istene csupán, s ha Krisztusban a szere-
tet legyőzi a halált, akkor a ránk hagyományozott értelmezés sze-
rint nem az e világi élet, hanem az örök élet győzi le, ha pedig eltörli
a halált, akkor nem azért törli el, hogy az emberek visszatérjenek
hétköznapi életükbe.

Kétségtelen, hogy ebben az értelemben Jézusnak egyáltalán
„nem szabadott volna” feltámasztania Lázárt.

Ez a felkavaró Jézus gesztusában — ezért nem értik őt sem el-
lenségei, sem a legközelebbi tanítványai, sem Márta és Mária —:
az, hogy Istenként mégis meg meri tenni, hogy a „Te — te nem hal-
hatsz meg!” egy olyan kiáltás legyen, amely az aktuális életre, az
itt és mostra vonatkozik, és ne csupán az eljövendő életet megígérő
profetikus bizonyosságot jelentsen.

Fájdalmában, szeretetében Jézus abszolút öntörvényűnek mu-
tatkozik. Semmi nem érdekli az igazságon kívül — és ha a szeretet
igazsága az, hogy Lázár „nem halhat meg”, akkor még úgy is visz-
szahozza a halottat a halálból, ha ezzel bizonyos értelemben előre
kockára teszi — bár nem zárja ki és nem érvényteleníti — a születő-
 ben levő keresztény egyház és vallás egyik legalapvetőbb tanítását.
(Lázár feltámasztásával Jézus már megszületése előtt szüntelen új-
jászületésre buzdítja a keresztény egyházat.)

Miért támasztotta fel Lázárt? Azért, hogy fiúsága, istensége még
meggyőzőbb legyen a maga szemében vagy az emberek szemében?
Hogy ellenfeleit még inkább maga ellen fordítsa és mintegy ki-
kényszerítse az elkerülhetetlent? Puszta dísz volna a feltámasztás,
retorikai elem, érv egy nagy teológiai diskurzusban? Ágoston haj-
lik arra, hogy így olvassa Lázár történetét, olyan érvként, amely
nem megteremti, de azért megerősíti az apostolok és a keresztények
hitét (In evangelium Ioannis tractaus 49, 11.), ez azonban nem tűnik
túlságosan valószínűnek, és nemcsak azért, mert jobban belegon-
dolva Lázár feltámasztása legalább annyira megrendíthette volna
őket a hitükben, mint amennyire megerősíthette hitüket.

Jézus nem hitt, hanem ő maga volt a hit, nem vallásos volt,
hanem ő maga volt a vallás. Tudhatta, tudnia kellett, hogy ezen a
csodálatos feltámasztáson nem múlik semmi, hogy nem ezen múlik
magára vállalt kereszthalála. Ellenségei e nélkül is elpusztítják, ta-
nítványai e nélkül is megtagadják és elhagyják. Nem azért támasz-
totta fel Lázárt, hogy még inkább elkápráztassa híveit és még in-
kább maga ellen fordítsa ellenfeleit, hanem azért, mert a benne élő
szomorúság, hogy akit szeret, meghalt, ezt parancsolta neki, és ő
engedett és hitt ennek a szeretetnek. Nem mondhatjuk, hogy „gon-
dolkodás nélkül” megtette, amit a szomorúság és a szeretet paran-
csolt, hiszen „két napig még ott maradt, ahol volt”. Annál lenyű-
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gözőbb ez a gesztus, amellyel megrendült lélekkel visszaszólítja az
életbe azt, akit szeret.

Isten szeretete, amellyel feltámasztja Lázárt, hogy tovább éljen s
aztán majd újra meghaljon, nem hitetlen, hogy is volna az, de ha-
tártalan szeretetében egy pillanatra mintha kívül kerülne a keresz-
tény vallás legalapvetőbb dogmáin, amelyek szerint a halál két-
ségkívül nem puszta megsemmisülés („még ha meghal is, élni fog”:
Jn 11,25), de azért ez az élet, a mi életünk, amit mi hétköznapi érte-
lemben életnek nevezünk és amelybe halálunk is beletartozik, két-
ségkívül előkészület csupán a másik életre, másodlagos jel, amely
arra az „igazi” dologra mutat, ami a feltámadás és az ítélet kapujá-
ban válik majd láthatóvá.

A szintén János nevével ránk hagyományozott Jelenések köny-
vében az áll: „Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld
ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a szent
város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt,
mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam,
hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: »Íme,
Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe
lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden
könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fárad-
ság, mert az elsők elmúltak.« Akkor a trónon ülő megszólalt: »Íme,
újjáteremtek mindent!« Majd hozzám fordult. »Írd fel: ezek a sza-
vak hitelesek és igazak.« Aztán folytatta: »Megtörténtek. Én vagyok
az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok
az élet forrásának a vizéből. Ez lesz a győztes öröksége: az Istene le-
szek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilko-
sok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a láng-
gal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál.«”

Amit Jézus Lázárral tesz, az — innen nézve — maga a (legpozi-
tívabb értelemben vett) téboly.

(A hétköznapi értelem számára persze már az is az alig fokoz-
ható téboly jele, amikor az egyház és a gyászoló hívek azt mondják
a halott sírja fölött és azt vésetik rá a keresztfára: „Találkozunk.”
Jézus azonban mintha még ezen a tébolyon is túltenne azzal, hogy
szinte meggondolatlanul, csak mert szeret, visszaparancsolja az
életbe Lázárt: a megoldást nem a jövőbe vetíti, nem a remény tár-
gyává teszi, hanem a jelen és a szeretet dimenziójában találja meg.
Nem azt mondja: „Találkozunk”, hanem azt mondja: „»Lázár, jöjj
ki!« S a halott kijött.”)

(Törvénytelenek tűnik a szeretetnek ez a gesztusa, ha elfelejtjük,
hogy a kereszténység az a vallás, amelyben a szeretet maga a tör-
vény; olyan törvény, amely semmilyen más törvényt, határt, korlá-
tot, hatalmat nem ismer el maga felett.)

Jézus isteni szeretete azt akarja, hogy Lázár éljen, és amikor azt
akarja, hogy éljen, akkor nem az örök életre gondol, nem Lázár ti-
tokzatos minőségére gondol, amely a halálban is megmarad. Utána
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fut és visszahívja, egyetlen szóval, maga mellé, hogy ott legyen egy
kicsit mellette még és azok mellett, akiket szeret és akik szeretik.

Ebben a pillanatban szeretete egyetlen célja az élet, amely elmú-
lik. (Mt 11,6: „Boldog, aki nem botránkozik rajtam.”)

(Kierkegaard Az ismétlésben Jóbról, aki Isten akaratából elvesz-
tette hét fiát és három lányát: „Jób! Jób! Ó, Jób! Valóban csak szép
szavakat mondtál: az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr
neve? Nem mondtál semmi mást? Minden bajod közepette csak ezt
ismételgetted? Miért hallgattál hát hét nap és hét éjjel: mi ment
végbe a lelkedben? Te már akkor emberfeletti önuralommal, a sze-
retet magyarázatával, a bizalom és a hit őszinteségével rendelkez-
tél, amikor rád omlott a létezés, s apró darabokban hevert körülöt-
ted? Ajtód bezárult-e a gyászoló előtt, aki nem várhatott tőled mást,
mint a világi bölcsesség nyomorúságos vigaszát, egy passzust az
élet tökéletességéről? Nem tudsz-e, nem mersz-e többet mondani,
mint amit a hivatásos vigasztalók rideg ceremóniamestereként az
egyes embernek szükség idejére előírnak, vagyis: az Úr adta, az Úr
elvette, legyen áldott az ő neve?; nem többet és nem kevesebbet,
ahogy a tüsszentőnek azt mondjuk: egészségedre?”)

Az Úr, aki szeret, nem azzal a profetikus bizonyossággal vigasz-
talja Mártát és Máriát, hogy majd egyszer úgyis „feltámadunk”,
hanem eléjük lép, velük együtt megrendül a gyászban, és ő, akit az
Atya az örök élet nevében örökre visszaszólít majd a halálból, az élet
nevében visszaszólítja a földi életbe, itt és most, a halottat. Feltá-
masztja, de nem az örök életre, hanem a földi életre, hogy egyszer
majd újra meghaljon. (Mint Orpheusz, aki visszakérné a haláltól
Eurüdikét, bár tudja, hogy ezzel nemcsak újjáélesztené, de egyben
másodszor is halálra ítélné hitvesét.)

Nem megsajnálja: szereti. Együtt sír a síró asszonyokkal Lázár
sírja láttán. Azt mondja neki, parancsoló erővel, kérlelhetetlenül és
visszavonhatatlanul: „Te — te nem halhatsz meg.” Elfogadhatat-
lan, elképzelhetetlen, hogy meghalj.

Az, hogy akit szeretek, meghal, éppoly elfogadhatatlan és elkép-
zelhetetlen, mint hogy egyáltalán megszületik. Nem tudom el képzel-
 ni, hogy meghaljon, ahogy nem tudom elképzelni, hogy világra jöj-
jön. Ha a tudósok a maguk nyelvén tökéletes leírását is adják, ha látom
is ábrákon, kamerákon, műszereken vagy akár a saját szememmel azt,
amit magam is átéltem, a születés akkor is elképzelhetetlen. Mintha
egy mitikus nyelven beszélnénk el valamit, amelyet úton-útfélen hasz-
nálunk ugyan a történések leírására, de amelyben jobban belegon-
dolva nem hiszünk, nem hihetünk.

Hitetlenül nézem anyám testét. A születés: elképzelhetetlen. A ha -
lál: elképzelhetetlen. Az élet: elképzelhetetlen. A feltámadás: el-
képzelhetetlen.

j
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„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária
és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy föld-
rengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament,
elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öl-
tözete meg mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s
csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszo-
nyokat: »Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre
feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek,
nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek
hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galile-
ába. Ott viszontlátjátok. Íme, tudtotokra adtam«” (Mt 28,1–7).

j

Az apostolok Lukács evangéliuma szerint nem hitték el, hogy Jézus
feltámadt: „üres fecsegésnek” tartották a hírt. Péter ugyan felkelt
és maga is elfutott a sírhoz, de csak a lepleket látta. Tanácstalanul
hazament, „és magában igen csodálkozott a történteken.” Elkép-
zelhetetlennek tartotta, hogy ez megtörténjen. Csak akkor hiszik el,
hogy tényleg feltámadt, amikor megjelenik előttük, amikor megta-
pogatják a kezét, a lábát és amikor a szemük láttára eszik az éte-
lükből. (Pedig a dúsgazdag és a szegény Lázár történetének, ame-
lyet a saját fülükkel hallottak Jézustól, épp az volt a konklúziója:
„Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor annak sem fog-
nak hinni, ha a halottak közül támad fel valaki.”)

j

Pál (akinek a halott Jézus megjelent a damaszkuszi úton és azt
mondta: „Kelj fel, és állj talpra!”) a korintusiaknak: „Ha a halottak
nem támadnak fel, akkor »együnk, igyunk, holnap úgyis megha-
lunk«.” „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban,
minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.” „Ha Krisztus
nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme
a ti hiteteknek sem.”

Hinni annyit tesz, mint nap mint nap azt mondani, azt kiáltani
némán — a tagjaim, a veséim, a mozdulataim, a tetteim, a voná-
saim, a vágyaim, a szereteteim kiáltják —: „A győzelem elnyelte a
halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?”

j

A katolikus egyház többek között azokat a férfiakat és nőket nevezi
„szentnek”, akik életükben vagy halálukban képesek olyan erővel
szeretni bárki ismeretlent, aki hisz bennük, hogy a bennük élő hit
ereje által meggyógyulhasson, újjászülethessen vagy visszatérhes-
sen az életbe.

Erre maga Jézus szólította fel az apostolokat: „A betegeket gyó-
gyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok
meg, ördögöket űzzetek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”
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Jézus egyedülálló tette, hogy feltámasztja Lázárt, valósággal ru-
tinná vált a későbbi századokban a szentek körében, Jacobus de
Voragine legalábbis számtalan ilyen történetet mesél el az Arany le-
gendában. (Nem hiszem, hogy érdemes volna kétségbe vonni e re -
gék valóság- vagy igazságtartalmát; inkább azon volna érdemes el-
gondolkodni, mit kell itt „valóságon” és „igazságon” értenünk.)

Néhány példa a már nem is olyan csodálatos feltámasztás-törté-
netekre:

Az Úr mennybemenetele után Lázár és Mária testvére, Márta
előbb Marseille-be, majd Avignonba ment. Éppen a Rhône folyó
partján hirdette Jézus feltámadását, amikor a túlpartról egy fiú, aki
nem hallotta rendesen a prédikációját, beugrott a folyóba, hogy át-
ússzon hozzá, de a vízbe fulladt. A partra kivonszolt, halott fiút
Márta feltámasztotta.

A Lázár történetét lejegyző Szent János feltámasztotta Drusianát.
„Ekkor megparancsolta, hogy tegyék le a saroglyát, és oldozzák ki a
holttestet, mondván: »Az én Uram, Jézus Krisztus támasszon fel
téged, Drusiana, kelj fel, menj házadba, és készíts nekem ételt!« Ő pe -
dig tüstént felkelt, és serényen igyekezett az apostol parancsát teljesí-
teni, mintha nem is a halálból, hanem csak álmából kelt vol na fel”.

Szent István közbenjárására Szent Ágoston szerint több ember is
feltámadt. Így például egy apa elvitte halott kislánya ruháját a Szent
Istvánnak szentelt templomba, majd otthon ráhelyezte a ruhát a ha-
lott leány testére, akibe ennek hatására hirtelen visszatért az élet.

Szent Máté Egyiptomban, miután megszelídített két sárkányt,
feltámasztotta a halott királyfit — a csodatétel nyomán az egész or-
szág keresztény hitre tért. Szent András negyven férfit támasztott
fel, akik a tengerbe fulladtak. Szent Miklós feltámasztott egy ifjút,
akit az ördög megfojtott, és épségben megőrizte egy nemes ember
fiát, aki a tengerbe esett. Szent Tamás apostol Indiában feltámasz-
totta a király testvérét. Szent Ágnesbe beleszeretett a prefektus fia,
de Ágnes visszautasította közeledését. Büntetésül bordélyházba vi-
tették, ahol a fiú meg akarta érinteni, mire kilehelte a lelkét. Ágnes
fohászára az ifjú életre kelt.

A már halott Szent Ferenc több embert is feltámasztott, így pél-
dául Sezza városában „egy ház összedőlt, és maga alá temetett egy
ifjút. A holttestet már feltették a ravatalra, de az anya teljes oda-
adással fohászkodott Szent Ferenchez, és íme: éjfél körül a fiú ásí-
tott egyet, és épségben felkelt, majd dicsőítő szavakra fakadt”.

„A rietibeli Jakab testvér testvéreivel egy kis csónakban akart át-
kelni egy folyón, s mikor társai már partra szálltak, ő maga pedig
utolsónak készülődött a csónak elhagyására, a csónak felborult, ő
pedig elmerült a mélybe. A testvérek Szent Ferenchez fohászkod-
tak, hogy szabadítsa meg elmerült testvérüket, s ő maga is teljes
szívvel könyörgött Szent Ferenchez segítségért. S íme az említett
testvér úgy sétált a mélyben, mintha szárazon lépdelne, és megra-
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gadván az elsüllyedt csónakot, azzal együtt kijutott a partra. Ruhái
nem áztak át, sőt egy csepp víz sem érte köpönyegét.”

Szent Márton Poitiers-ben egy rövid időre elhagyta a kolostort,
majd amikor visszatért, holtan találta egyik fiatal rendtársát. Cellá-
jába vitte és testére borulva imádságával újból életre keltette.

„Egy négyéves fiúcska beleesett a kútba. Véletlenül valaki vízért
jött, s meglátta a fiút a víz fenekén feküdni. Nagy nehezen kihúzta,
de már halottnak találta. A halálnak hat bizonyítéka volt, tudniillik
a hosszú időtartam, a test merevsége, a tátott száj és az ijesztően ki-
meredt szem, a bőr megfeketedése, a has püffedtsége és a teljes
mozdulatlanság meg érzéketlenség. Felélesztésére fogadalmat tet-
tek Szent Erzsébetnek, s a gyermek rögtön életre kelt.”

Simon mágus és a Simonból lett Péter különös vetélkedése Ró-
mában: „Akkor — ahogy Hegesippus és Linus mondja — Simon
mértéktelen gőgjében azzal merészelt dicsekedni, hogy képes ha-
lottakat feltámasztani. Történetesen éppen akkor halt meg egy ifjú.
Odahívták Pétert és Simont. Simon javaslatára mindnyájan meg-
egyeztek abban, hogy öljék meg azt, amelyikük nem tudja feltá-
masztani az ifjút. Simon tehát ráolvasott a halottra, és a körülállók
úgy látták, hogy az ifjú mozgatja fejét. Akkor mindnyájan kiáltozni
kezdtek, és meg akarták kövezni Pétert, aki nagy nehezen csöndet
parancsolt, és így szólt: »Ha él a halott, keljen fel, járjon és beszél-
jen; ha nem, tudjátok meg, puszta képzelődés volt, hogy a halott
feje mozog. Simon menjen odébb az ágytól, hogy mindenestül le-
lepleződjenek ördögi mesterkedései.« Simont tehát elküldték az
ágytól, Péter távolabb állt, és miután imádkozott, így kiáltott: »Ifjú,
a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!« Mire az tüstént
életre kelt és járni kezdett. Mikor pedig a nép meg akarta kövezni
Simont, Péter így szólt: »Elég büntetés neki az, hogy el kell ismer-
nie, alulmaradt mesterkedéseiben. A mi Mesterünk arra intett min-
ket, hogy a rosszért jóval fizessünk.«”

j

A remény és a szeretet annyiban több a hitnél, amennyiben nem
„pusztán” másra — egy más dimenzióra, egy más világra —,
hanem, és éppen e más világ nevében, mindenekelőtt és mindenek
felett valaki másra nyitja meg az ember szívét és az életet. Ami az
emberi és az isteni világban letaglózó, szívszorító, hihetetlen, fe-
lejthetetlen és nem remélt, az nem valakinek a hite, a vallása, hanem
a reménye és a szeretete.
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