
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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más mellé állítja, hangsúlyozva, hogy Isten ugyanazt a názáreti Jézust dicsőítette

meg, akit megfeszítettek a gyalázat fáján, s azután eltemettek. Ez az üdvtörténeti
összefüggés mutatja meg Jézus szolgáló és az emberiség üdvösségéért adott éle
tének értékét. A gonoszság hatalmának való kiszolgáltatottságában nem gyenge
sége, hanem Isten Fiának engedelmessége nyilvánul meg, mert az Atya akaratát
fogadja el egészen a halálig (Mk 14, 36 párh.; Lk 23, 46; Fil 2, 8). Jézus kiközö
sítve és elhagyatva, a szégyenteljes kereszten halt meg. Ebben a tényben a jám
bor izraelita Isten büntetését láthatta: Isten nem engedi meg, hogy az igazat
ilyen sors érje. Jól fejezi ki Pál apostol a korabeli szemléletet. mikor a Második
Törvénykönyv szavait Jézus kereszthalálára vonatkoztatja: "Atkozott mindaz, aki
a fán függ" (MTörv 21, 13; vö. Gal 3, 13). Istentől való elhagyatottsága egyenes
bizonyítéka volt annak is, hogy Jézus tévtanító, nem pedig Messiás, mert ha az
lenne, igazolásul Isten megmentené a szörnyú haláltól. A kereszt alatt álló gú
nyolódók fejezik ki így meggyőződésüket (Mk 15,29 köv. és párh.).

De a pogányok sem fogadhatták el minden további nélkül Jézust. Az erő, a hő

siesség, a szépség, a harmónia és a birodalom eszméjében élő görög-római világ
számára hogyan lehetett üdvösség forrása olyan valaki, aki szeretetet, megbo
csátást és szolgálatot hirdetett, s végül minden ellenállás nélkül, engedelmesség
ből kiszolgáltatta magát, hogyarabszolgáknak fenntartott kereszten végezzék
ki? Az ilyen élet csak oktalanság lehet (1 Kor 1, 18 köv.). A kereszt erőtlenségé

ben botrányt és oktalanságot látó világnak Isten húsvét hajnalán adott választ: a
feltámadásban a megfeszített Jézust Messiásnak, Isten Fiának és az emberiség
üdvözítőjének igazolta. Péter apostol a feltámadásra hivatkozva jelenti ki pün
kösdi beszédében: "Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy
Isten Urrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek" (ApCsel
2, 36). Emberileg nézve a szenvedés és a halál Jézus kudarcát jelenti, minthogy
nem tudta meggyőzni ellenfeleit. Halála és feltámadása között azonban nemcsak
egymásutániság, hanem benső oksági összefüggés van. Nincs törés Jézus sorsá
ban: feltámadásában megnyilvánuló dicsősége igazolja szenvedésének értelmét
és értékét. Váltságul adott életáldozatának ereje, kiontott vérének bűnbocsátó

hatékonysága húsvét hajnalán Istentőlnyert megerősítést.
Az Ujszövetség ismételten hangsúlyozza: Isten üdvözítő terve vált valóra

Jézus szenvedésében és feltámadásában. Ezt az igazságot fejez! ki az ősi hitvallás
is, amikor kijelenti, hogy halála és feltámadása egyaránt az Irások szerint tör
tént. Isten már az Ószövetségben kinyilatkoztatta a Messiás sorsára vonatkozó
tervét, amint a feltámadt Krisztus magyarázza apostolainak: "Meg volt tehát
írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon halottaiból föl kell tá
madnia" (Lk 24, 46). Vagyis Isten terve valósult meg az eseményekben, és az üd
vösség tervét Jézus mint az Atya akaratát élte meg, amely őt küldetésében szólí
totta és. vezette. Egész életét betöltötte a 'sorsát meghatározó akarat elfogadása
és teljesítése. Mint mondja: "Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem,
aki engem küldött, és hogy elvégezzem művét" (Jn 4,34). De tudatában volt an
nak is, hogy a kereszt vállalásával nem zárul le odaadott élete. Ezért a halálon
túl megdicsőülésétis hirdeti: Jeruzsálembe megy, a főpapok és írástudók kiszol
gáltatják a pogányoknak, megölik, de harmadnapra feltámad (Mk 8, 31; 9, 9; 10,
34 párh.). Amikor Jézus a Getszemáni kertben az Atya akaratából elfogadja a
szenvedés kelyhét (Mk 14, 32 köv. és párh.), és a kereszten neki ajánlja életét
(Lk 23, 46), akkor sorsát teljes biztonsággal az Atya kezében tudja, akivel mindig
egységben maradt, és aki halálát győzelemméváltoztatja. Szenvedésének előesté

jén, az Eukarisztia alapítása előtt is ezt a bizonyosságot mutatják szavai: "Mon
dom nektek, soha többé nem eszem ezt, amíg be nem teljesedik Isten országá-
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ban ... Nem iszom a szőlőtő terméséből addig a napig, míg el nem jön Isten or
szága" (Lk 22, 18). A végidőbeli Isten országának asztalközössége jelenik meg
szavaiban, amelyben mint Feltámadott együtt lesz övéivel.

Jézus üdvösséget hozott: élete és halála feltámadásával megváltást szerzett, és
evangélium, azaz Jóhír lett a világnak. Benne Isten feleletet adott az ember égető

sorskérdéseire. Az apostoli hagyomány sokrétűen mutatja be Jézus szenvedésé
. nek és halálának üdvözítő hatását.

Jézus halála és feltámadása minta és útmutatás az ember számára. Jézus, az
Isten Fia, a világba lépve a teljes emberi életet vette magára. Közösségvállalásá
nak komolyságát a Zsidókhoz írt levél jellemzi a legteljesebben: "Főpapunk (Jé
zus, az Isten Fia) nem olyan, aki ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem
olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem kö
vetett el" (Zsid 4, 15). Az idézet hangsúlyozza teljes sorsközösségét az emberrel,
ugyanakkor rámutat szent és igaz életére. Az Isten és ember iránti szeretet, a
megbocsátás, a másokért való élet, a gyűlölettel, gonoszsággal és bűnnel való
szembeszállás páratlan módon jelent meg Jézusban, s ezzel teljesen új távlatot
nyert az emberi lét. Amikor Isten feltámasztotta, igazolta őt, és követendő út
ként állította elénk. Krisztus feltámadása óta tudjuk, hogy nem hiábavaló áldoza
tot hozni a jóért és küzdení a rossz ellen, mert a történelemben a végső szó Iste
né, aki egyesíti sorsunkat Krisztuséval. A keresztény ember erre a reményteljes,
üdvösségre vezető életre kap meghívást. Pál apostol keresztségről adott tanítása
szerint a vízben való megmerítés Krisztus sírba szállását és feltámadását jeleníti
meg: "A keresztségben vele együtt a halálba temetkezünk, hogy amint Krisztus
az Atya dicsősége által feltámadt halottaiból, úgy mi is új életre keljünk. Ha
ugyanis halálánákhasonlósága által egybenőttünkvele, akkor feltámadásában is
úgy leszünk" (Róm 6, 4-5). A megkeresztelt ember Krisztussal lép élet- és sors
közösségre - Krisztust ölti magára. Ennek alapja a keresztségben létrejött ke
gyelmi kapcsolat, de vállalása erkölcsi feladat is. Küzdelmünk azonban mindig
reményteljes, mert Isten Fiára támaszkodik, aki a teljes engedelmesség vállalá
sával ment be a dicsőségbe.

Az egyház kezdettől fogva hirdette, hogy Jézus szenvedése nem volt értelmet
len, mert halála és feltámadása üdvösséget hozott a bűn,és a halál hatalma alatt
álló emberiségnek. Ez a meggyőződés jut kifejezésre az Ujszövetségben. Például:
"Egy ernber által jött a halál, egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint
ugyanis Adámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre
kelnek" (1 Kor 15, 21); ,,0 mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak
éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt" (l Kor 5, 15). Az embert
egész lényében érinti az elmúlás ténye. Ha egyszer a halállal sorsa lezárul, ak
kor érdemes-e törekedni maradandó értékekre? "Ha a halottak nem támadnak
fel, akkor csak együnk, igyunk, hiszen holnap úgyis meghalunk!" (l Kor 15, 32).
Nem nyugtatja meg az a remény, hogy tetteiben, az emlékezetben vagy utódai
ban tovább él, mert személyében szeretne fennmaradni. Az emberiségben vala
milyen formában mindig élt a túlvilág hite, de az evilági élethez viszonyítva nem
tudott igazi távlatot nyújtani. Az alvilág, a halottak birodalma sohasem jelentett
boldogságot vagy célba érést, csupán halvány visszfénye volt a földi valóságnak,
a teljesség a jelen élet maradt. Krisztus feltámadása viszont valódi reményt ho
zott: az ember nem elmúlásra vagy halálra van teremtve, hanem a beteljesedést
jelentő örök életre Istennél; a földi élet csak .elókészület, amely a Szenthárom
ság egy Isten közösségében fog célba érni. A föltámadt Krisztus mutatja meg a
mi jövőnket is, amint főpapi imájában mondja: "Akarom, hogy akiket nekem ad
tál, ott legyenek velem, ahol én vagyok" (Jn 17, 24).
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