
A feltámadás 
bizonyítékai 
Klasszikus apologetikai érvelés a történelem,  
a Szentírás és a józan ész alapján 

Húsvét misztériuma hitünk központi titka. Ám vajon milyen ér-
vekre támaszkodhat a történetisége? A kérdéssel áttekinthetetlen 
mennyiségű irodalom foglalkozik, a széles paletta a legszélsősége-
sebb liberalizmustól a legmateriálisabb elképzelésekig terjed. Sokak 
számára ezért talán meglepően hangzik, hogy az Újszövetséggel 
foglalkozó mai biblikus szakemberek többsége — tehát nem csu-
pán az evangéliumi vagy más konzervatív teológiai áramlatok kö-
vetői, hanem a szentírástudósok általában, beleértve a történeti-kri-
tikai módszer alkalmazóit is — nagyrészt egyetértenek négy 
történelmi adat hitelreméltóságában, amelyek súlyos érvként jön-
nek számításba a feltámadás keresztény hittitkának bizonyítéka-
ként.1 Az alábbiakban — elsősorban a protestáns apologéta William 
Lane Craig gondolatait felhasználva2 — arra vállalkozom, hogy elő-
terjesszem ezeket az érveket, és mintegy a történelemre, a Szent-
írásra, valamint a józan észre támaszkodva érveljek Jézus Krisztus 
halálból való feltámadása mellett. 

Az első érv: a Názáreti Jézus méltó temetésben részesült 

A kanonikus evangéliumok egyhangúlag beszámolnak arról, hogy 
a Názáreti Jézus testét kereszthalála után egy Arimateából szár-
mazó, József nevű férfi elkérte Pilátustól és egy sziklasírba helyezte 
(Mt 27,57–60; Mk 15,42–47; Lk 23,50–55; Jn 19,38-42).3 Az esemény 
az apologéták számára azért fontos, mert nehéz elképzelni egy 
olyan mozgalom elterjedését és virágzását, amely Jézus feltámadá-
sát hirdeti Jeruzsálemben, ahol a keresztények és zsidók közül 
sokan pontosan ismerhették sírjának eredeti helyét. Nagy jelentő-
sége van tehát annak, hogy a Jézus temetéséről szóló elbeszélés az 
üres sírról szóló történettel folytatódik (Mt 28,1–7; Mk 16,1–7; Lk 
24,1–12; Jn 20,1–10).4 Erre aligha kerülhetett volna sor egy olyan sír 
közelében, amely továbbra is Jézus testét őrzi. 

Jézus sziklasírba helyezését számos korai, egymástól független 
történeti forrás tanúsítja, márpedig történészi körökben ez számít 
leginkább elfogadott kritériumnak, ha valamely esemény történe-
tiségének bizonyítéka a kérdés. Ha ilyenek rendelkezésre állnak, 
nagy a valószínűsége annak, hogy nem a fantázia termékéről, 
hanem történelmi tényről van szó. Ilyen bizonyítéknak tekinthető 
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például a Márk evangéliumot megelőző szenvedéstörténet-elbe-
szélés, amelyet a kutatók többsége ősi jeruzsálemi mondásanyag-
nak tart. Ez a szöveg szolgálhatott már a legkorábbi Márk-evangé-
lium alapjául is, amely pedig valószínűleg csak néhány évtizeddel 
a jeruzsálemi események után (és minden bizonnyal szemtanúk bi-
zonyságtétele nyomán) íródott. 

Egy második fontos forrás az a hagyomány, amelyet Pál apostol 
adott tovább, a Korintusi híveknek írt első levelében. Itt Pál olyan 
üzenetre hivatkozik, amelyet saját bevallása szerint ő maga is ka-
pott: „Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisz-
tus meghalt a bűneinkért, eltemették és harmadnapra feltámadt az 
írások szerint, aztán megjelent Kefásnak, majd a tizenkettőnek” 
(1Kor 15,3–5). Ennek a szövegnek a második sora Jézus temetésére 
vonatkozik, és keletkezését illetően talán valóban csak néhány év 
választja el Jézus halálának és feltámadásának időpontjától. Mivel 
Jézus eltemetéséről e két nagyon korai hagyomány is tud, jó okunk 
van feltételezni, hogy történeti tényről van szó, amint azt a Márk 
előtti hagyomány tanúsítja. 

Talán egyesek számára furcsának tűnik, hogy az evangéliumok 
írói és Pál apostol is forrásokat használt. Pedig nincs ebben semmi 
meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy már az ókori emberek is vé-
geztek kutatásokat annak érdekében, hogy minél hűségesebben 
adják tovább azt, ami valójában történt. Lukács maga is utal erre 
evangéliuma legelején (vö. Lk 1,1–3). Nagyon is valószínűsíthető 
tehát, hogy a szentírók nagyrészt szemtanúk elbeszélésein alapuló 
beszámolókat hagytak hátra (mutatis mutandis, valahogy úgy, ahogy 
egy főiskolai vagy egyetemi hallgató is valamely beadandó dolgo-
zat elkészítésekor források megjelölésére van utalva, ha el akarja 
kerülni, hogy tévedésen, vagy alkalmasint becstelenségen kapják). 

A temetéssel kapcsolatosan egy további bizonyíték az elbeszélés 
szavahihetősége mellett az, amit a kutatók Edward Schillebeeckx 
nyomán általában a „zavar” kritériumának” (criterion of embarras-
ment) neveznek.5 Ez arra a belátására épül, hogy ha egy esemény 
úgymond kínosan, furcsán vagy zavarba ejtően hatott a korai egy-
ház tagjai számára, akkor nagy valószínűséggel történetinek te-
kinthető, hiszen máskülönben az illető mozzanatot az ősegyházban 
jó okkal elhallgatták volna, s nem igyekeznek kitalálni, még ke-
vésbé terjeszteni. A temetés kétségkívül ilyen mozzanat. Jézust 
ugyanis az elbeszélés szerint nem a családtagjai temették el — 
amint az logikusnak tűnne —, de még csak nem is a tanítványok 
legbelső köréből származó emberek, akik kétségkívül nagy tiszte-
lettel vették körül életében, hanem a Jézussal általában ellenséges 
zsidó főtanács (Szanhedrin) egyik tagja.6 Figyelemre méltó, hogy 
még a nevéről is értesülünk: Nikodémus. Ugyan mi értelme lett vol -
na egy ilyen valószínűtlen részletet kitalálni, ami csökkentette az 
esemény szavahihetőségét? Sokkal inkább megalapozott azt gon-
dolnunk — mint azt a kutatók többsége is véli —, hogy a sírba té-
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telről szóló elbeszélés egyike a legkorábbi és legjobban dokumen-
tált történelmi tényeknek Jézus életével kapcsolatosan.7 

A második érv: Jézus sírját az asszonyok üresen találták 

A bizonyítékok között erős — és a történeti-kritikai módszer kép-
viselői által is széles körben elfogadott — ténynek számít, hogy 
Jézus női követőinek egy csoportja a feltámadást követő vasárnap 
reggelen üresen találta a sírt. Itt is egymástól független és igen korai 
források bizonyságtételéről van szó. Közülük az első a már emlí-
tett Márkot megelőző hagyományban foglalt szenvedéstörténet. 
Ennek létére az utal, hogy — mint láttuk — az elbeszélés egyik 
evangélium esetében sem ér véget a temetés-elbeszéléssel, hanem 
az üres sírról szóló történettel folytatódik, s a kettő összefüggése 
nyelvészetileg is kimutatható. A sír üresen találása végső soron 
része a szenvedéstörténetnek, valójában egyetlen elbeszélést alkot-
nak. Másodszor, a Pált megelőző hagyomány is ismeri az üres sír 
hagyományát, amint azt a már fentebb idézett első Korintusi leve-
lében olvassuk: „eltemették és harmadnap feltámadt az írások sze-
rint” (1Kor 15,4). Ha összehasonlítjuk a Pál által idézett ősi hitval-
lást/himnuszt az evangéliumi elbeszéléssel, valamint az Apostolok 
Cselekedeteiben olvasható őskeresztény prédikációkkal (ApCsel 
3,12b–26; 4,8–12; 10,37–41 stb.), akkor ismét csak egybehangzó ada-
tokat találunk: a szöveg első eleme („Krisztus meghalt a bűnein-
kért az Írások szerint”) a keresztre feszítésnek felel meg; a második 
mozzanat („eltemették”) a temetési elbeszélésnek; a harmadik elem 
(„és harmadnap feltámadt az írások szerint”8) az üres sírról szóló 
történetnek; végül a negyedik mozzanat („megjelent Péternek/Ke-
fásnak, majd a tizenkettőnek”) a jelenések párhuzama. Pál tehát 
egyfajta prédikáció-vázlattal szolgál, amelynek a harmadik eleme 
az üres sír történet. 

E helyt érdemes röviden kitérni arra a mozzanatra is, hogy az el-
beszélésben asszonyok szerepelnek. Hiszen egyfajta kiegészítő bi-
zonyítékról van szó. Egyáltalán nem közömbös, hogy Jézus női ta-
nítványainak egy csoportja talált rá az üres sírra. Amint azt az 
apologetikus irodalomban joggal szokás hangsúlyozni, ez is nagy-
ban emeli a történet hitelreméltóságát. Itt is a fentebb említett „kí-
nosság” kritériumával találkozunk. Köztudott ugyanis, hogy az 
első századi zsidó társadalomban a nők tanúságtételét nem tartot-
ták hitelt érdemlőnek. Josephus Flavius zsidó történetíró mai szem-
mel legalábbis udvariatlan, amikor kijelenti, hogy a bíróságon a nők 
tanúságtételét azért nem szabad elfogadni, mivel nemük „állhatat-
lan” és „részrehajló”.9 Ha tehát a bibliai elbeszélésekben bármiféle 
későbbi legendaképződésre gyanakodnánk, a józan ész alapján azt 
kellene várnunk, hogy az elbeszélés szavahihetősége érdekében Pé-
tert vagy Jánost tegyék meg az üres sír felfedezőivé, ne pedig asz-
szonyokat, akiknek tanúságtétele a korabeli személet szerint nem 
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hitelre méltó. Az a tény tehát, hogy éppen asszonyok fedezik fel az 
üres sírt, a legmeggyőzőbben azzal magyarázható, hogy — akár tet-
szik, akár nem — valóban ők voltak azok, akik először szembesül-
tek a történtekkel, bármilyen furcsa és zavarba ejtő volt is ez a ko-
rabeli keresztények számára. 

A történelmi szavahihetőséget szavatoló (vagy legalábbis annak 
hitelreméltóságát emelő) érvek közé tartozik az is, hogy a Máté-evan-
gélium tanúsága szerint az első tanítványok ellenségei is tudtak az 
üres sírról (Mt 28,11–15). Ezért az eseményekre adott első hitetlen-
kedő és racionalizáló magyarázatot éppen a Szentírás lapjain találjuk! 
Mivel a sír valóban üres volt, a zsidó főpapok nem mondhatták a ta-
nítványok hírére — miszerint feltámadt a halálból —, hogy „de hi-
szen a teste még mindig ott van a sírkertben!” Új magyarázattal kel-
lett előállniuk. Azt javasolták tehát a katonáknak — miután „sok 
pénzt adtak nekik” (Mt 28,12) —: „Mondjátok: Éjnek idején, amíg mi 
aludtunk, eljöttek tanítványai és ellopták” (Mt 28,13). Tehát a feltá-
madás hírére a legkorábbi válasz maga is egy arra való kísérlet, 
hogy megmagyarázzák, miért nincs Jézus teste a sírban. Eltekintve 
attól, hogy ez (tekintettel az őrségre) elég abszurd magyarázatnak 
tűnik, az üres sírra nézve azonban perdöntő bizonyítéknak tekint-
hető, hiszen nagyon is valószínűsíthető, hogy csakugyan nem a 
korai keresztény mozgalomból származik, és ezáltal — indirekt 
módon — maguk a keresztények ellenségei is tanúsítják, hogy Jézus 
teste eltűnt. 

Összefoglalásképpen elmondható tehát, hogy számos független 
korai forrás tanúskodik az üres sírról: a bibliai elbeszélésekben talált 
bizonyítékok közül a legkorábbiakat Pál apostol írásaiban találjuk; 
a Lukács-evangélium mögött további, ettől független források áll-
nak, sőt minden valószínűség szerint a legősibb Márk-evangélium 
szövege mögött is, amint azt az Apostolok Cselekedeteiben foglalt 
prédikációk is valószínűsítik. Érdemes megjegyezni, hogy az ókor-
történészek már akkor is messzemenően elégedettek, ha sikerül két 
független forrásra találniuk ugyanarra a tényre vonatkozóan — itt 
pedig sokkal több ilyen áll rendelkezésünkre! Az üres sírról szóló 
elbeszélés tehát minden valószínűség szerint történetileg hiteles. 

A harmadik érv: a feltámadott Jézus megjelenései 

A bizonyítékok sorában továbbá nagy súllyal esik latba, hogy szá-
mos elbeszélést ismerünk, melyek szerint bizonyos egyének és cso-
portok (egymástól nagyban különböző körülmények között) úgy 
tapasztalták, hogy Jézus halála után is él, és többen is találkoztak 
vele. A poszt-mortem jelenéseket a biblikus szakemberek túlnyomó 
többsége elfogadja, bár a jelenség magyarázatára a teológiatörténet 
során a legkülönbözőbb elméletekkel álltak elő. 

A jelenésekkel kapcsolatban az ősegyházban általánosan elfoga-
dott közmegegyezés uralkodott. Ezt elsősorban onnan tudjuk, hogy 
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Pál apostol hátrahagyta a szemtanúk listáját is. A korintusiakhoz 
írt első levelében találunk egy akkurátus felsorolást ezzel kapcso-
latban: „Megjelent Kefásnak [ez Péter, a főapostol arám neve], majd 
a tizenkettőnek [azaz az apostoloknak]” (1Kor 15,5). Pál azonban 
nem áll meg itt, hanem kiegészíti a listát olyan nevek felsorolásával, 
akikről akkoriban is talán csak kevesen tudtak: „Később egyszerre 
több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még 
élnek, néhányan azonban már meghaltak” (1Kor 15,6). „Aztán Ja-
kabnak jelent meg [aki Jézus fiatalabb családtagja és egyházi vezető 
Jeruzsálemben], majd az összes apostolnak” (1Kor 15,7). „Utánuk 
pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is” (1Kor 15,8) — 
zárja Pál a felsorolást. Tehát mind a legkorábbi, Pál írását megelőző 
őskeresztény hagyomány, mind pedig olyan jól ismert személyek, 
mint Péter és Jakab, mintegy „tetemre hívhatók” voltak az ese-
ménnyel kapcsolatban. Így aztán jóformán minden újszövetségi 
szakember elismeri, hogy bizonyos korai egyének és csoportok va-
lamilyen formában élve tapasztalták meg Jézust halála után.10 

Persze a történeti bibliakritika kezdetei óta sokan próbálták raci-
onális alapon, például hallucinációval magyarázni ezeket a jelensé-
geket,11 ám felelősséggel ők sem tagadták a tanítványokból radikális 
változást kiváltó események megtörténtét. Apológiai szempontból 
pedig legalábbis figyelemre méltó — amint azt Charles H. Dodd ki-
emeli12 —, hogy Pál nem elégszik meg azzal, hogy egyszerűen fel-
sorolja a feltámadás tanúit, hanem azt is hozzáteszi, hogy „ezek 
közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak” 
(1Kor 15,6). Az ókori történetírás egyik jellegzetessége, hogy igye-
keztek felsorolni a szemtanúkat, akiket a kortársak felkereshettek és 
kifaggathattak az átélt eseményekkel kapcsolatosan. Felsorolásával 
tehát Pál mintha azt mondaná: íme, a tanúk rendelkezésre állnak, 
meg lehet őket kérdezni! Kétségkívül tisztában volt vele, hogy a fel-
soroltak közül sokan még mindig ott éltek az első keresztények kö-
rében, tehát megcáfolhatják vagy megerősíthetik a mondandóját. 
Nem csupán spekuláció volt a részéről, hiszen nyilvánvalóan arról 
is tudott, hogy néhányan már nincsenek az élők sorában. 

Ugyanilyen figyelemreméltó Jézus fiatalabb családtagja, Jakab 
jelenléte is a listában. Hitvédelmi szempontból ez is sokat mond-
hat, bár talán némi értelmezésbeli elfogultságot feltételez. Tény 
ugyanis, hogy nem mondhatunk biztosat arról, hogyan viszonyul-
tak Jézus rokonai őhozzá életében. (A Szentírás lapjain arról olva-
sunk ugyan, hogy „azt mondták róla, hogy megzavarodott [exesté] 
[Mk 3,21], a szöveg értelmezése azonban vitatott.13) Az azonban va-
lószínűsíthető, hogy nem tartották egyértelműen messiásnak vagy 
prófétának. Meglepő tehát, hogy Jézus családtagjait úgy látjuk vi-
szont az Apostolok Cselekedeteinek lapjain, mint akik „egy szív-
vel-lélekkel, állhatatosan imádkoznak” az Úrhoz, a többi keresz-
ténnyel együtt, az emeleti teremben (ApCsel 1,14). Köztük ott van 
Jakab is, egyike az ősegyház vezetőinek (a jeruzsálemi egyház egyik 

találkozik a liberális protes-
táns teológusok közül 

(F.D.E. Schleiermacher és 
mások) mindmáig (vö. Sal-

vador Pié-Ninot: La teolo-
gia fondamentale. Querini-

ana, Brescia, 2010, 394). 
 

12Vö. Charles Harold 
Dodd: About the Gospels. 

Cambridge University 
Press, 1952. 

 
13Arra a feltételezésre, 

hogy Jézust családtagjai 
egyértelműen elutasították 

volna, túl kevés alapot 
szolgáltat Jézus mondása 
a próféta sorsáról „hazájá-

ban, rokonsága körében 
és saját házában” (Mk 

6,4). A jelenet kontextusá-
ból és a názáretiek kérdé-
séből ugyanis az derül ki, 

hogy a Jézusban megbot-
ránkozó názáretiek éppen 

nem Jézus „testvérei” 
(azaz rokonai), hiszen a 
kérdésben pontosan ők 
szerepelnek. Amikor Mk 

3,21-ben azt olvassuk: „azt 
mondták róla, hogy meg-
zavarodott” (exesté), nem 
világos, hogy ki az alanya 
a kijelentésnek. Lehetné-
nek az „övéi” (hoi par au-
tou) is, akik azért jönnek, 

hogy magukkal vigyék, de 
valószínűbb az általános 

alany. Ez utóbbi mellett az 
szól, hogy a folytatásból 

(Mk 3,31–35) megtudjuk, 
Jézus anyja is ott van 

„övéi” között, márpedig 
Máriáról nem feltételezhet-

jük, hogy ne hitt volna 
Jézusban. Így inkább arra 
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presbitere).14 Az Újszövetségből többet nem tudunk meg róla. A zsi -
dó történetíró Josephus Flavius azonban arról számol be, hogy az 
első század 60-as éveinek közepén Jakabot hitéért kivégezték (a 
Szanhedrin törvényellenesen halálra köveztette).15 Magától adódik 
tehát a kérdés: vajon mi késztette Jakabot arra a feltételezhető for-
dulatra, hogy képes legyen meghalni a Jézusba mint Krisztusba és 
Messiásba vetett hitéért? A dolog legalábbis nem magától értetődő! 
Az is valószínűsíthető, hogy a kereszthalál csak megerősíthette a 
családtagokat — minden más zsidóhoz hasonlóan — zavarukban. 
Vajon van-e valószínűbb magyarázata egy ilyen feltételezhető pál-
fordulásnak annál, mint amit Pál mond: Jézus „megjelent Jakab-
nak” (1Kor 15,7)? 

A negyedik érv: Jézus első tanítványai hittek a feltámadásban 

Ez elvezet bennünket a negyedik történelmi tényhez, amelyet a fel-
támadással szemben szkeptikus kutatóknak meg kell tudniuk ma-
gyarázni: vajon mi az eredete az első tanítványok nyilvánvaló hi-
tének, miszerint Jézus Krisztust Isten feltámasztotta a halálból és 
felvette örök dicsőségébe (vö. Ef 1,20)? 

Az első tanítványok feltámadásba vetett hite kétségbevonhatat-
lan történelmi tény. A Golgotán történt események ellenére Jézus 
korai követői egy adott ponton — a szó szoros értelmében szinte 
egyik napról a másikra — hinni kezdtek abban, hogy Mesterük él. 
Nehéz magyarázni ezt a fordulatot.16 A fő probléma abból ered, 
hogy a feltámadásba vetett hit keresztény formája, főleg a Messiás 
szenvedése, majd utána látható alakban való megjelenése a zsidó 
hittel jórészt összeegyeztethetetlen:17 a klasszikus zsidó elképzelé-
sek szerint lehetetlen, hogy a Messiást kivégezzék, hiszen az ő fel-
adata, hogy Jeruzsálemben dicsőségesen helyreállítsa Dávid trónját. 
Nem véletlen tehát, hogy az első keresztények számára a keresztre 
feszítés katasztrófának tűnt, mivel lehetetlenné tette, hogy Jézust 
továbbra is felkent Messiáskirálynak (gör. khrisztosz) tartsák. A zsi-
dók halál utáni elképzelései kizárták azt, hogy valaki már az álta-
lános feltámadást megelőzően feltámadjon a halálból. Az lett volna 
várható, hogy Jézus halála és sírba tétele után a tanítványai egyfajta 
zarándokhelynek tekintsék a sírját, ahová imádkozni járnak, mi-
közben továbbra is várják a világ végén bekövetkező eszkhatont, 
amikor Isten országában végre újra találkozhatnak mesterükkel. 
Bár ellene mond minden előzetes elvárásnak, komolyan mégsem 
vonható kétségbe, hogy a feltámadásba vetett hit egy adott ponton 
megjelent. Nem jogosulatlan tehát — sőt valójában nagyon is való-
színűsíthető — a feltételezés, miszerint a tanítványok hitének fen-
tebb taglalt váratlan átalakulására adható legjobb magyarázat 
éppen az, amit ők maguk adtak: Isten (az Atya) az ő Lelke által „fel-
támasztotta Jézus a halálból” (vö. Róm 8,11). Ő volt a Messiás, aki-
nek feltámadásában az első keresztények a saját feltámadásuk elő-

gondolhatunk, hogy „övéi” 
(Mária és testvérei), azért 

akarták magukkal vinni 
Jézust, mert féltették őt 

a róla terjedő rossz hírek 
miatt. Ezt az értelmezést – 

az „azt mondták, megza-
varodott” alanya általános 
alany – az is alátámasztja, 

hogy a Mk 3,30-ban 
szereplő kijelentésnek – 

„Mert ezt mondták róla 
(hoti elegon): ‘Tisztátalan 

lélek van benne’” (Mk 
3,30) – az alanya egyértel-

műen általános alany. 
 

14Biztonsággal nem tudjuk 
megállapítani, hogy melyik 
Jakabról van szó a három 
közül. Az is lehet, hogy a 

két apostol Jakab közül 
(Zebedeus, illetve Alfeus 

fia) valamelyik, nem pedig 
a Jakab nevet viselő 

„testvére” Jézusnak. Meg-
jegyzendő, hogy míg az 

ortodox keresztény hagyo-
mány megkülönbözteti az 

apostolnévsorban szereplő 
Jakabot (Alfeus fiát, az Úr 
testvérét: Mk 6,3; ApCsel 

1,14), a katolicizmus 
általában nem. 

 
15Vö. Flavio 

Giuseppe: Antichità 
giudaiche, XX, 200. 

 
16Lásd fenti 11. 

lábjegyzetünket. 
 

17Hacsak nem vesszük 
komolyan az amerikai rab-
bi Daniel Boyarin provoka-
tív (és általában elutasított) 

javaslatát, miszerint mind 
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képét látták, amelyre azonban még várni kell, hiszen az általános 
feltámadásra majd csak a világ végén kerül sor. 

� 

A fentiekben — nagyrészt William Lane Craig alapján — számba 
vettük a négy erős történelmi érvet Jézus Krisztus feltámadása mel-
lett. Vajon ezzel nem maradt többé helye semmiféle kétségnek — 
amint azt a leglelkesebb apologéták szeretnék? Nos, a történelmi 
tények természeténél fogva nem erről van szó: azok sohasem mint -
egy „pőrén” állnak velünk szemben, hanem mindig magyarázatra 
szorulnak, sőt már maga a kérdésfeltevés is tartalmaz bizonyos 
implicit feltételezéseket velük kapcsolatosan. Tehát a szkeptikusok 
számára is adódnak lehetséges további ellenvetések, ellentétes in-
terpretációs sémák (kezdve a fent idézett magyarázattal, miszerint 
a tanítványok lopták el Jézus testét; esetleg csupán tetszhalott volt, 
ami, tegyük hozzá, rendkívül valószínűtlen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a megostorozás után kivérezve, órákon át étlen-szomjan ago-
nizált a kereszten, majd egy katona szíven szúrta, eltemették, s 
mégis túlélte a történteket). A helyesen felfogott apologetika (vagyis 
a fundamentális teológia) nem is kíván mást tenni, mint hogy pusz-
tán valószínűsíti az eseményeket, továbbra is meghagyva a hitnek 
az azt megillető helyet. Ám a keresztény ember nincs vakhitre utal -
va, még egy olyan meglepő állítás esetében sem, mint Jézus feltá-
madása! Bátran — és értelmi érvekkel megtámogatva — hihet 
abban, hogy e názáreti rabbi nem volt bolond vagy csaló, ahogy el-
lenségei közül sokan állították az elmúlt 2000 év során, hanem va-
lóban az, akinek mondta magát. 

Jézus Krisztus elítélésének és kereszthalálának oka, hogy „Isten 
fiaként”, illetve (utalás Dán 7,13-ra) „emberfiaként” lépett fel, ami 
az izraelita vallás szerint főbenjáró véteknek, valóságos istenkárom-
lásnak számított. Ha azonban a feltámadás valóban bekövetkezett, 
akkor hihetünk abban, hogy maga Isten hagyta jóvá ezt a látszólag is-
tenkáromló kijelentést, éspedig kinyilvánított és vég érvényes for-
mában: Jézus feltámadása az isteni pecsét azon, akinek az egyház 
hirdeti. Egy perszonalisztikusabb perspektívában pedig ezt is hoz-
zátehetnénk: ha Jézus feltámadt és ma is él, akkor az ő tette és aján-
déka, a tőle kapott Lélek által, ha teljes szívvel hiszünk benne.

a megtestesülésnek, 
mind a Szentháromság- 

és feltámadás-hitnek vég-
ső soron zsidó gyökerei 

vannak. Vö. Daniel Boya-
rin: The Jewish Gospels: 
The Story of the Jewish 
Christ. The New Press, 

New York, 2012.

248


