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A HÚSVÉT TITKÁNAK MEGKÖZELíTÉSE

Az ember igazi emberi megnyilatkozása az, hogy rákérdez saját magára, eredeté
re, létének céljára és értelmére, s mindezt annak a világnak a keretében, ame
lyet saját világának ismer meg. Biztos, hogy nem mindig tesszük ezt, de legalább
olyan alkalmakkor, amelyeket a filozófus Jaspers az élet határeseteinek nevez
(öröm, felsülés, betegség, halál). Ha pedig egyszerbeleéljük magunkat a gondo
latba, akkor megérzünk valamit Heidegger megállapításából, hogy "a létre való
emlékezés elől nem lehet kitérni". Miért van valami és nem a semmi? Megéljük
az esetlegességgel járó félelmet: elmúlásra szánt létben élünk. Mi legyen benne
az igazi emberi magatartás? Le lehet győzni a félelmet, vagy legalább el lehet fe
lejteni? Van igazi abszúlutum, amibe bele lehet kapaszkodni? A lét akkor is volt,
amikor én nem voltam s nem éltem meg, s akkor is megmarad, ha én már nem
leszek. Milyen értelemben Vagyokfüggvénye a létnek? Csak arra vagyok hivatva,
hogy megéljem mulandóságomat, vagy vár rám valamilyen hazatérés? Egyéni lé
tem hordozója az én, ez a csodálatos önálló, kezdeményező, szabad és felelős

alany, amely mindig szembenéz a múló idővel és önmaga akar maradni. Amellett
létemet úgy fogom fel, mint adományt: azért vagyok, mert kellettem valakinek, s
azért vagyok én, hogy valaki számára te legyek. Enemben felülemelkedem faji
jellegemen, minőségileg több vagyok, mint az elvont és általános emberi termé
szet. Az anyagelvű világnézet Hegel sémaját követve a halált úgy ítéli meg, mint
a faj győzelmét az egyén felett. Látszólag így van, de mögötte van a pascali meg
látás, hogy ha én törékeny nádszál vagyok is, még letörésemet, elmúlásomat is
öntudatosan megélem. A szellemi tudatra vonatkozó kérdés tehát éppúgy felve
tődik, mint az abszolútumra vonatkozó. A metafizikai érzék nélküli technokrácia
üressége éppen az, hogy kitér ezek elől a kérdések elől.

Ma színesebben és nagyobb távlatokban éljük meg földi életünket, mint régen,
ezért nehezebb arra gondolni, hogy egyszer le kell lépnünk a mozgalmas szín
padról. Erthető, ha nem hivő gondolkodók is előállnak megnyugtatni akaró kije
lentésekkel (Bloch, Marcuse, Gardavsky). Az elmúlás gondolata arra ösztönöz,
hogy a közösség örömeiben való részvétellel feledjem el az élet alapvető értel
metlenségét. Fogadjam el, hogy az egyén a maga boldogságra és teljességre törő

igényével együtt sem a legnagyobb érték. Előbb-utóbb helyet kell adni mások
nak, s legföljebb arra számíthatunk, hogy a hálás közösség megőrzi emlékünket.
A szellemibbbeállítású gondolkodók pedig úgy látják, hogy a halál gondolata
előtt valósíthatom meg igazán szabadságomat: amíg vagyok, az én életemet élhe
tem, magamat valósithatom meg. De milyen céllal? Ezért a radikális egziszten
cialista írók (Camus, Sartre, Simone de Beauvoir) inkább kijelentik, hogy nincs
"természetes halál". Ami az embernek és igényeinek ellentmond, az nem termé
szetes, az értelmetlenség és az élet értelmetlenségét igazolja. Vitázni éppen azért
lehet a halálról, mert az nem egyszeru esemény, hanem az élet határa, amelyen
túl nem nézhetünk. Az emberi létet a tudat legmélyén érinti, ezért mindig kihí
vás volt: az én végemről, az én letúnésemről van szó. Lezárja a szellemi látóha
tárt, megsebzi az én szeretetemet és azokét, akik hozzám tartoznak, s helyére ál
lítja a semmit. Ezért a kultusz, a mítosz és a,vallás ősidők óta foglalkozott vele.
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De minden emberi töprengés csak monológ volt, saját magunktól azonban nem
kaphattunk választ olyan kérdésre, amely csak szegénységünket, elesettségünket
tárta fel.

*

A húsvét annak az igazolása, hogy az ember nincs örök monológra ítélve..Pár
beszédben, dialógusban áll azzal, aki maga az abszolútum, az élet, az örökkévaló
ság. A húsvéti hit tartalma az, hogy Isten a názáreti Jézust kereszthalála után
feltámasztotta a halálból, s ezzel igazolta, hogy mint örök Fiát küldte a földre
Megváltónak, s ezért az ő feltámadása a mi feltámadásunk alapja, forrása, míntá
ja és biztosítéka. Ez a jelenség az apostolok számára is megdöbbentő volt, s az is
marad a világ végéig. De ha ezt nem fogadjuk el, akkor az élet zsákutcájából
nincs kiút. Az ember azonban hajlamos arra, hogy inkább reményéről mondjon
le, mintsem hogy "hiedelem" áldozata legyen. Ennek ellenére a kereszténység
nek mindmáig a húsvét a legnagyobb ünnepe és hitének alapja. Ma is érvényes
Pál apostol kijelentése: Ha Krisztus nem támadt fel, akkor kár minden, remény
ségért, akkor együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk (1 Kor 15, 32).

A természetben nincs orvoslása a halálnak, s a tapasztalati lét esetlegességét
sem tudjuk semmiféle belső erővel legyőzni. A megoldás csak attól az Abszolú
tumtól jöhet, akit Istennek, Teremtőnek nevezünk. Ha a Teremtő nyilatkozott,
hogy az esendő világnak örök jövőt akar biztosítani és a halálra szánt embert
saját örök életében akarja részesíteni, s ha nyilatkozatát elfogadható módon iga
zolta az ember előtt, akkor reménykedhetünk az élet megoldásában. A húsvéti
hit ide nyúlik vissza. A kereszténység Jézus feltámadását mindig úgy fogta fel,
mint az üdvösség történetének befejező és legnagyobb eseményét, amely végle
ges fényt vetett Isten és az ember kapcsolatára. Ha a húsvét alapját nem a te
remtő Isten örök elhatározásában keresnénk, akkor az is csak a világ belső ese
ménye lenné, és nem tudna kitörni a földi lét végességéből és bizonytalanságá
ból. A hit kiindulásához azt kell meglátnunk, hogy a názáreti Jézus feltámasztása
annak az Istennek a tette volt, aki semmiből teremtette a világot, s akinek meg
volt a határozott szándéka a világ teremtésével. A végtelen Isten a lét teljességét
birtokolja, tökéletesen elég önmagának, és örök boldogságához, életének teljes
ségéhez semmi sem hiányzik - csak szentségének és bölcsességének megfelelően

cselekedhetett a teremtéskor is, s műve elé is csak bölcs és szent célt tűzhetett.

Az ő megítélése szerint "jó volt" az, amit teremtett, vagyis érdemes volt létre
hozni, és lehetett valamit kezdeni vele: még többet mond az, hogy ő ebben a vi
lágban az embert életre teremtette, nem halálra. Az ember történetét kezdettől

fogva átalakította az üdvösség történetévé. Minden lehetőséget megadott neki,
hogy értelmes természetének megfelelően alakítsa viszonyát Istenével, s hogy
természetfölötti életének részese lehessen. A teremtés történetének első lapja
azt emeli ki, hogy Isten saját képmását alkotta meg az emberben, s azt az első

naptól kezdve megbecsülte. Az ember természete szerint a földhöz tartozik, de
az üdvösség terve szerint Isten kezdettől fogva ki akarta mutatni szeretetét irán
ta. Ezt testesítette meg a "paradicsomkert" az élet fájával és Isten jelenlétének
valamilyen jeleivel, Isten tervében és művében tehát nem a halál áll első helyen,
hanem az élet. O lehetőséget adott az embernek, hogy földi végességét a lét szer
zőjével való párbeszédben győzze le. A kegyelmi kapcsolat így tudatosulhatott az
emberben: Isten akar engem, kimutatta szeretetét, ezért nem is fog eltaszítani
magától. Az élet tehát önmagában az Istennel fennálló kapcsolat kifejezése.
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Az ember azonban a bűn útját választotta, s ezzel magára maradt, illetve a ter
mészet felbomló emre. A halál a biológia rendjében természetes jelenség, de
abban az üdvrendben, amelyben az ember élete elindult, a bűnnek, az Istentől

való elfordulásnak, a magára hagyatottságnak és a tehetetlenségnek a kifejezése.
Ezt a gondolatot majd Pál apostol fejti ki. Nem úgy, mint emberi véleményt, ha
nem mint kinyilatkoztatást. A bűn a tekintély megtagadása, a függetlenítési vágy
határesete és szembenállás a teremtett lét bontakozó jellegével. A magára ma
radtember léte ürességbe torkollik, hiszen nem éli meg a létnek azt az egyetlen
biztosítékát, hogy a Teremtő akar engem, magához emelt és boldoggá akar tenni.
A bűn csak addig ígéret, amíg az ember el nem követi. Ha elkövette, lezárul előt

te a remény horizontja. Meg kell elégednie azokkal a javakkal, amelyeket meg
markolt, de a kibontakozás, a szellem, az igazság és a szeretet útja lezárul. Azó
ta minden filozófia, amely nem a hit hátteréból emelkedik ki, csak úgy beszélhet
az emberi életről, főleg az egyéni tudatos életről, mint amely zsákutcába szorult,
s amelyből nincs kiút.

..
A Jézus-eseményt és a húsvétot az ószövetségi kinyilatkoztatás készítette elő.

A feltámadt Krisztus maga hívta fel apostolai figyelmét, hogy a húsvéti titok
megértéséhez vissza kell nyúlni az ÓSzövetséghez: "Nemde ezeket kellett szen
vednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe"(Lk 24, 26). "Meg van írva,
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és hannadnapra fel kell támadnia a halál
ból" (Lk 24, 46). Az Ószövetségen két gondolat vonúl végig: Isten nem vetette el
az embert, hanem vállalja iránta az elkötelezettséget, s ennek a kifejezése a szö
vetség. Isten nem bánja meg ígéreteit, őt nem érheti csalódás: A másik gondolat
az, hogy az eljövendő Messiás kiemeli az embert abból az állapotból, amelyben a
bűn és a halál uralkodik. A Messiás "Szabedító" lesz.
" A feltámadás hitéhez a közvetlen bevezetést Jézus tanítása és működése adja.
O nyitotta ki először szemünket annak meglátására, hogy a világ és az ember
sorsa az örök Szentháromságban az Atya és a Fiú párbeszédének a témája: "Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte" (Jn 3, 16). "Annak, aki
küldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszít
sek, hanem feltámasszam az utolsó napon" (Jn 6, 40). Isten atyai elkötelezettsé
ge a világnak Jézusban válik nyilvánvalóvá. Földi élete a Fiúnak 'az élete: az
Atyát dicsőíti meg, neki engedelmeskedik, róla tanúskodik és csodái azt igazol
ják, hogy Isten mindenhatósága vele van. Saját feladatát is abban látja, hogy éle
tet adjon a halandó embernek, sót az élet bőségét adja (Jn 10, 10). Ahogy az
Ószövetségben ismétlődik az "élő Isten" kifejezés, úgy ő szüntelenül az "élő
Atyára" hivatkozik, aki hajlandó megbocsátani, hajlandó visszafogadni gyerme
keit. Jézus mint Fiú vallja, hogy ő is "az Atya által él", tehát az élet útja csak az
Atya felé való fordulás lehet.
Ő ezt az utat járta, de úgy, hogy az emberi lét döntő kérdését lehetetlen volt

meg nem fogalmazni vele kapcsolatban. Ha ő egészen Fiúnak mutatja magát és
maradék nélkül éli ezt a fiúi életet, akkor jön-e rá válasz az Atyától? Másodszor,
ha azt hirdeti, hogy ő az élet szerzője mindnyájunk számára, akkor van-e hatal
ma, hogy legyőzze a halált? Más szóval: a Jézus-esemény az emberi lét kritikus
pontja. Itt kellett eldólnie annak, hogy mi vár az emberre: élet vagy halál. A hús
vét megadta a választ: az élet győzött a halál felett. Krisztus engedelmessége ki
engesztelte a világ bűnét, tehát az Atya házába fogadhatja gyermekeit. Az Atya
Jézus feltámadásában nemcsak azt mutatta meg, hogy őt magát megdicsőíti érde
mei miatt, hanem azt is, hogy megváltói küldetése győzelmes volt. A feltámadás-
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ban véglegesen kisugárzott az Atya irgalma és szeretete a világra. Az apostolok
ban a feltámadás valósága és annak teológiai értelme egyszerre bontakozott ki.
Nem úgy fogták fel, mint eseményt, hanem mint Isten nagy tettét. A hitük való
ságos jelekre támaszkodott: a kereszthalálra, az üres sírra, a megjelenésekre és
az előzetes jövendölésekre. A teológiai értelmet pedig abból olvasták ki, hogya
feltámadás igazolta Krisztus istenfiúságát, s így megváltásunk, halálunk és fel
támadásunk valóban az Atya és a Fiú örök párbeszédének a témája volt. Ebbe a
hitbe már szükségszerűen bele van foglalva a remény és a szeretet is. Jézus
nemcsak út és igazság, hanem egyúttal Jeltámadás és élet. Ő nemcsak él, hanem
a mi ügyünket vitte győzelemre. Ugy dicsőült meg, mint a mi képviselőnk és köz
benjárónk. Az ő feltámadása az ember jövőjére mutat rá. Benne megvalósult a
földi történelem végső állapota, hazatalálása. A húsvét olyan megoldásnak a bi
zonyítéka, amely egyedül méltó az Istenhez' és a boldogságot kereső emberhez.
Csak ez a hit szabadíthat meg elhagyatottságunktól, bűntudatunktól, bizonyta
lanságunktól, és csak ez adhat lendületet életkedvünknek.

RÓZSA HUBA

HÚSVÉT ÖRÖMHíRE

Az embert mindig foglalkoztatta a lét értelmének problémája. A halál.tényének
és a halhatatlanság vágyának megélt ellentéte; az igazság, a jóság, a szeretet és a
gonoszság, a gyűlölet, az önzés küzdelme s az utóbbiak ismételt felülkerekedése
arra kényszerítették, hogy szembenézzen a kérdéssel: van-e értelme megkülön
böztetni a jót és a rosszat, s vállalni az ebből fakadó küzdelmet? Az ember egész
valóságát átható vágy egy nemesebb és boldogabb életre merő ábránd csupán,

.elérhetetlen eszmény vagy reális lehetőség? Ezekre a problémákra az egyház
Jézus halálának és feltámadásának örömhírével válaszol: Isten a názáreti Jézus
szenvedésében, halálában s feltámadásában üdvösséget ajándékozott az emberi
ségnek és az egész teremtett világnak. Ezért a keresztény igehirdetés középpont
jában mindig húsvét misztériuma állt. Ezt az egyház ősi hitvallása is tanúsítja
Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt 1. levelében: "Krisztus meghalt bűn,einkért,
amint az Irás is mondja. Eltemették és harmadnapon föltámadt. Ez is az Irás sze
rint, Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek ..." (1 KQr 15, 3-5). A hitvallás
ban megtaláljuk azokat a legfőbb szempontokat, amelyek feltárják Krisztus feltá
madásának értelmét és jelentőségét.

Az apostoli egyház Krisztus szenvedését és feltámadását szoros egységben lát
ta, a kettő így, együttesen örömhír az emberiségnek, amint ezt az Ujszövetség
többszörösen is hangoztatja: "Jézus vétkeinkért halált szenvedett, és megigazu
lásunkért feltámadt" (Róm 4,25); "Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és föl
támadt, akkor Isten azokat is, akik Krisztusban hunytak el, vele együtt föltá
masztja" (1 Tesz 4, 14). A hitvallás tehát halálát, temetését és feltámadását egy-
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