
lesz a miénk, ha és amennyiben létrehozza, előmozdítja és kifejleszti a
saját áldozatos önátadásunkat. - Ebben a perspektivában válik világos
sá az eucharisztikus áldozat jelentősége keresztény életünk számára.

Az emberi tökéletesség egyetlen konkrét lehetősége Krisztus életében
val6sult meg példamutat6 m6don. Krisztus az Isten Fia, azáltal, hogy
vállalta az emberi sorsot, képessé tett minket arra, hogy vele egyUtt
éljünk, vele együtt meghaljunk és vele együtt feltámadjunk. Ez a meg
váltás misztériuma.

Kérdezzük-e még ezután, hogy tudta volna-e az Isten másképpen
megváltani az embert? - Erre a kérdésre tulajdonképpen nem tudunk
választ adni. De talán szabad megkockáztatni a következő gondolatot:
Szerencse, hogy nem másképpen váltotta meg az Isten az embert, sze
rencse, hogy így váltotta meg. Az emberi elképzelések a megváltásr61
nem érnek fel azzal, amit az Isten tényleg tett. Ha minden további nél 
kül eltörölte volna a szenvedést és a halált, az val6jában kevesebb lett
volna, mint az, amit Krisztusban értünk véghezvitt.

Franz Zellinger

..HA PEDIG KRISZTUS NEM TAMADT FEL . . . " (1 Kor 15.14)·

A bibliai föltámadás-hir korszerű megértésének kérdése ma sürge
tőbb, mint valaha. Lehetünk m í, az egzakt tudományok és technika [e
gyében á1l6 kornak emberei, oly "gyermekesen naivak". hogy hiszünk
Krisztusnak, illetőleg a testnek feltámadásában? Annyi bizonyos, nem
hiányoztak oly irányú kísérletek, hogy a feltámadásr61 sz6l6 Igét a
mának megfelelően "átforditsák". Eféle törekvések közül mint legIs
mertebbeket Rudolf Bultmann l és Willi Marxsen • téziseit kell megjelöl
nünk, anélkül azonban, hogy azért más hasonl6 kísérleteket lebecsül
nénk. De hogy mily nehéz az ilyen vállalkozás, azt semmi sem mutatja
jobban , mint az a vihar, amelyet épp az előbb em1itett két kisériet
kiváltott. Ha e kettőt a legrövidebb - s ezzel szükségképpen meg
csonkitott, - formulába akarjuk szorítaní , akkor nagy vonásokban
körülbelül ezt a képet kapjuk:

R. Bultmann egyáltalán nem tagadja Krisztus megtörtént feltáma
dását. Csak azt vitatja, vajon Krisztus feltámadását úgy kell-e értenünk,
mint "egy halott átmeneti visszatérését az evilági életbe".' Mert Krisz.

• Wort und Wahrheit 24 (1969) 312-323.
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tu s feltámadása olyeseménykörbe tartozik, amelynek a történelemhez
ugyan kapcsolata van, de amely "a történelmi események kategóriái t"
át tör i. Amit az I rás a "feltámadás" vagy a "feltámasztás" metaforiáival
ki akar fejezni, az az , hogy a megfeszített názáreti Jézus Isten csodá
latos és teremtő tette által Isten éle t-kategóríáíba ment be, tehát él és
így jelen van és úgy hat a jelenben.' Kriszt.us feltámadása azonban
rnínt az evilághoz kötött történelmíséget áttörő esemény, egzakt történe
lern-tudományos értelemben bebízonyíthatatlan. A feltámadás eseménye
éppúgy, mínt megnyila tkozás ai, a neutrális megfigyelés és az objektiv
ellenőrzés számára elérhetetlen. Végül is itt oly eseményről van sz ö,
mely meta-hisztorikus és épp ezért pontosan sz öba nem foglalható;
legfeljebb mindig újabb és újabb módon körül írhato. minthogy a meg
felelő fogalmak és az összehasonlítás pontjai hiányoznak. Történetileg
csakis a tanítványok húsvéti hite ragadható meg.

Következőleg a húsvéti híradás igazí tartalma nem egy történelmileg
megfogható és bizonyítható esemén y közlése, hanem a tanítványoknak
Isten beavatkozására létrejött hite. akik a Golgotán Megfeszítettről azt
állították, hogy él. Ezzel a bitófából crux salutifera lesz, vagy míként
azt Bu ltmann maga megfogalmazza: " .. . a feltámadás hite senuni más .
csak a keresztbe, mínt üdv-esem énybe vetett hít : Krísztus Udvösséget
hozó keresztjébe vetett hi t".'

A mai embernek is, mínt az első nemzedéknek, az a feladat jutott,
hogy hígyje a keresztet m ínt üdv-esem ényt. Erre azonban az ember
csak a húsvéti üzenet a lapján jut el, mert a ke reszt "benne van a fel ·
támadas-hír ében'' . . . "E hírnek hallatára az a kérdés mertiI fel ben
nünk: vajon akarjuk-e a tanúk hit-aktusát mi magunkban ís felkelteni,
éspedi g úgy, hogy ezt az eseményt - más szóval a híradás tényét -,
melyet a tanítványok húsvéti hite hozott létre, haj la ndók vagyunk-e
Is ten döntő tettének elismerni.' Igy ez a kérdés : va jon Krisztu s té ny
leg feltámadt-e. a hitre nézve közömbös ' , sőt a történelmiség kérdése
itt egyáltalán jogosulatlan. A döntő az egyedül és kízárólag az én eg
zisztencíámat meghatározó hi t . Ebből érthető, hogy Bultmann a hús
véti híradásokat. melyek a feltámadás !a ktumáról és a Feltámadott l é
nyéről beszélnek, úgy tekinti , mint meg nem enged ett objektiválást.
Il y objektiválás akadályozza meg, hogy a Feltámadott az ember eg
zisztencíáját meghatározza, minthogy így a Feltámadott "a meglévő

és az ob jektiváló szemlélet számára készenálló világ pódiumára" •
lenne állítva . Ez esetben a Feltámadott kívülálló ísmerettárgy lenne,
mely az én hívő egzisztenciámat mint olyant belülr ől nem tudná meg
határozni. Egzisztenci ámat ugyanis csak annyiban határozhatja meg a
hit, amennyíben én a kereszte t a húsvétí hí radás alapján rnínt engem
ís érintő, Istentől jövő Udvözítő ítéletet minden követk ezményével
együ tt elfogadom .
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Willi Marxsen felfogása e jelmondat alatt lett ismeretes: ..Föltárna
dás = Jézus ügye halad tovább". Nincs elég tertink arra, hogy Marx
sen egész felfogását és gondolatmenetét visszaadjuk. Csak néhány olyan
megállapítására szeretnénk rámutatni, amelyek alapján az emlitett vég
következtetéshez jutott:

Marxsen két hagyomány-réteget különböztet meg a bibliai húsvéti
híradásban. Mindkettő a tanítványok húsvéti élmény ét értelmezi. Erről

az élményről az Irás úgy beszél, mint J ézus-látásról. A régebbi, az új
szövetségben csak szórványosan előforduló réteg úgy interpretálja a
tanítványok ..élményét", mint amely a közösség konstituciójára és a
tanítványoknak ezzel kapcsolatos igehirdetési és missziós küldetésére
vonatkozik. A húsvéti élményt funkcionálisan, funkciót-kiváltóan értel
mezték. Ily fajta maradványok a többi között: 1 Kor 9, l, Mt 28,16 és
Ján 20, 19-23.

Ez a funkcionális értelmezés később személyessé vált, ti. ..teltáma
dás"-értelmezéssé. Tehát a küldetést ..Jézus-látás"·ként értelmezték és
most már Jézus személyéről tanúsították, hogy él. Ez a folyamat Marx
sen szerint a krisztologikus fejlődés vonalán halad, melyet talán ezzel
a mondattal lehetne körülírní : ..A hirdetőből hirdetett lett" ,.

Az újszövetségi Szentírás régebbi rétegeiben, pl. az l Kor. levél 15.
fejezetében, már mindkét értelmezéssel találkozunk; a kettő itt egy
bekapcsolódik, talán okozati egymásutániság értelmében, így: ..Feltá
madás = Megjelenés = Küldetés"." Marxsen szerint ennyiből is eléggé
nyilvánvaló, hogy ..valamikor ezek önállóan álltak egymás mellett" .
Ebből aztán ezt a következtetést vonja le: ..A látásnak újramegélése
két megértési összefüggésben találkozik; mindkettőnekmegvan a maga
iránya és tendenciája. Különös, hogy a látás új élményének nem feltét
lenül és nem mindig Jézus feltámadásának értelmezésével kellett össze
függnie. Következőleg az újramegélés komplex-valóságát teljesen ki
lehet fejezni anélkül, hogy Jézus feltámadásáról kifejezetten szólnánk!" 12

Egy rég használatos értelmezésnek akkor könnyen érthető történel
mesítés ét ma természetesen meg kell vizsgálnunk annak eredeti jelenté
sét illetőleg." A feltámadásról szóló igét a zsidó antropológia akkor
meglévő elképzelései szerint értették. Éppen azért, mivel csak értelme
zésről van szó, nem tényt állapit meg. Következőleg a feltámadás kér
dése Marxsen számára nem annak a kérdése: mi történt Nagypéntek
után, hanem ..annak, ki ez a földi Jézus és - ami vele elválaszthatat
lanul összefügg - hogyan lett ez az ő ügye később megtapasztalt való
ság és hogyan lehet ma is megtapasztalható valóság"." A tanítványok
eredeti tapasztalata Nagypénteken: ..az Eschaton elővételezése", illetve
..Isten beavatkozása" <..Ereignung Gottes")", mely a történelmi Jézus
ban transparens lett, az Egyházban és általa újra és újra előfordul,

csak a ..küldetés" vagy a ..feltámadás" értelmezése által vált kifejez-
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het övé. Igy fejlődött ki "a beszéd a fel támasztás megtörténéséről ... ,
mely (akkor értelmezésnek ugyan érthető, sőt ta lán szükséges) , szá
munkra azonban tilos történelmesités"." A legrövidebb formulára egy
szerúsftve, Húsvét - mintegy rej t jelbe n - ezt a meggy özödést fejezi
ki : ,.Jézus ügye halad tovább!" 11

Mindkét k ís érlet, Bultmanné éppúgy, m in t Marxsené Krisztus sze
mélyes feltámadásának "botrányát" ugyan elkerüli , de a legsúlyosabb
nehézségbe ütközik, ha a számunkra fennmaradt legősibb húsvéti tanú
ság, az első korintusi levél 15. fejezetével összevet jük . E fejezet elem
zése a következő ere dményekh ez vezet :

1.

Az első korin tus i levéln ek (vagy tö bb levél egy levélbe való össze
füzésének" ) szöveg-öss zefüggés e mutatja, hogy Pálnak itt egy eleven és
serény nagyvárosi közösséggel van dolga . Allást kell fogl a lni a a közös
ségben fellépett pártoskodással szembe n (l·4 fej.), erkölcsi visszaélések
is előfordulnak, mint ahogyan azt egy vérfertőző esete mutatja (5. Iej. ),
felkavarja a kedélyeket az is , hogy m ít ta rtsanak a b álványimádó ál do
za ti hús fogyasztásáról (8-10. Iej .) , sőt visszás á llapotok lépnek fel az
eucharisztikus ünnepségeknél is (ll Iej.): az Apostolnak állást kell
foglalnia a korintusi egyházközségben fellépő karizmák kérdésében ;
arra kényszerül, hogy tiszta helyzetet te remtsen , egyes dolgoka t ki 
hangsúlyozzon és a túlzásoktól óvjon Ol fej. és k öv .) . Meglepő lenne,
ha ezt a 15. teológiai zárófejezetet nem ugya nez a .rneíeg he lyzet" hatá
rozná meg. Inkább arra lehet gondolni , hogy itt a ,,!inale" törvénye
szer in t minden szál összefut és széba kerti l a kö zösség alap-probl éma
ja. A fej ezet körülbelül igy tagolható fel :

l ) Rövid, célirányos bevezetésében a levél hangsúlyozza, hogy Pál
első missziós tevékenysége idején - kb. SO/ 52-be n - a kereszténység
alapvető evangéliumát hirdette. Ez az evangélium azonban nem tőle

származik, hanem a keresztény igehirdetés kö zös java, hiszen ezt ő is
"úgy vette át" (3. vers). Pál a korintusiak üdvét abban látja, hogy ezt
az igehirdetését elfogadták (2. vers) .

A következőkben erre az alapvető evangéliumra új ra visszatér és
meghirdeti azt csiszolt, k épletszerű mondatokban (3b-7. vers ) . Tartal
milag ezek azt jelentik ki , hogy

Krisztus meghalt a mi búneinkér t az Irások sze rint,
eltemették,
feltámadt a 3. napon az Irások szerint ,
megjelent Kephasnak, a tizenkettőnek és ötszáz testvérnek,
akik közül egyesek már elhunytak,
hasonlóképpen Jakabnak és azután az összes apostolnak .
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Végül az Apostol részletesen utal saját tapasztalataira a Feltámadot
tal , a kegyel emnek ezekkel kapcsolatos átalakftó erejére, mely öt , "a
torzszülöttet" arra képesítettc, hogy az összes többieknél többet dolgoz
zék. Ez a kegyelem élet ét gyökeresen á talakíto tta (8 ·10 vers) . Altalában
felteszik , hogy a 3·7. versben idézett igehirdetés me gformulázása lénye
gében igen régi eredetü. Valószinüleg a 4. évtizedből való. Csak azt nem
lehet tisztázni, hogy ere detének helye Jeruzs álem-e, vagy ped ig Anti 
ochia.

2) Pál a kerygma meghirdet ését ezzel a mondattal zárja be: "Tehát
akár én , akár ök: ugyanazt hirdetjük s ezért lettetek hivökké. Ha tehát.
azt hirdetjük, hogy Krisztus fel támadt halottaiból , ho gya n állithatják
néhányan közületek, hogy nincs feltámadás?!" O l. vers és k öv .) Ebben
a fejezet dönt6 pontjához érkeztünk: Minden esetre Pál negativ formá
ban fejezi ki, mi ért hi rdette meg az alapvető E vangéliumot új ból. Azér t
tette, mert - ügy látszik - Korintusban oly felfogás kezdett elterjedni,
amely - legalább is a halottak feltámasztása tekintetében - nem
egyezett meg azzal , ami az Egyház alapvető igehirdetésében egész álta
lánosan kifejezésre jutott.

3) A 13·34. versben néhány polemikusan hangzó reflexió l tesz a ha
lottak felt ámadásáról a "hogy"·ot illetőleg. Legelőször is negatív követ
keztetéseket von le a ko rintusiak he lyt elen felfogásából , ho gy aztán
azokat ad absurdum vezesse (13-19. vers): ha nincs halottak felt ámasz
tása. akkor Krisztus sem támadt fel (13. vers), akko r hiábaval ó és
ér telmetlen az ő prédikációja és az arra válaszul ad ott hit 04. vers ) ,
akkor a ko rintusiak be vannak csapva és még mindig büneikben van
nak (17. vers) , akkor el vannak veszve azok is, akik elhunytak Krísz
tusban. akkor szánalomra méltóbbak vagyunk m inden embernél 08.
vers).

Pál másodszor is tárgyalja ezt a témát, hogy most már pozitiv kö ·
vetkeztetéseket vonjon le a fel támadás tanít ásáb ől és egyenese n nek i
támadjon a ko r intusiak hamis elgondolásainak (20-28. vers) : Mindenek·
előtt felt ételezi, hogy a levél olvasóiná l semmi kétség nem forog fenn
azt illetően, hogy Krisztus halot taiból fel támadot t." Mert ha az Apo stol
ezzel a elöfeltétellel nem számolna, akk or a következő okfe jtés egy
szeru en értelmetlen fantáziálásna k bizon yulna. "Ám Krisztus feltámadt ,
- igy kezdi el , hogy nyomban, mondata be fejezéséné l nyomatékosan
kiemel je: . . . feltámadt , .rnínt a holtak elseje (zsengéje) <20. vers) .
Az itt használt szö, aparen é. az áldozati nyelvezetből van véve és tu
lajdonképpen a termés elsejéből . "zsengéjéből" vett ajándékot jelenti.
Zsidó felfogás sze rint ui. az ilyen áldoza ti adomány me gtí szti t ja és
megszenteli az egés~ te rmést és nyájat . A lén yeg itt az, hogy a foga
lom mínt a ré sznek megjelölése az egésze t magába zár ja. Pál számára
ez azt jelenti: Krisztusnak, mint elsőnek - a zsengének - feltámasz-
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tásával az "elhúnytak" feltámasztása elvben már elkezdődött, hiszen
Krisztus már feltámadt, - ez a kezesség. Ezt a gondolatot Pál aztán
a következőkben teológiailag meg is alapozza, amikor is a késői zsidö
ságtól származ ó az összes leszármazottat dönt ően meghatározó mind 
két ösember rö l, Ádámról és Kri sztusr öl szö l ö theologumenon t használ ja
fel , hogy elméletileg kimutassa: az Egynek feltámasztása szükségképp
magával hozza az összes tö hbi megholt feltámasztásá t. Amint Ádámmal
minden ember a halál fia, ugyanúgy most Krisztus ált al a hal ál legyőzése

minden ember számára lehetővé vált. Meg az a körtilmény is Ieltűn ö . hogy
Pál a halálnak ezt. a valóra váltható legyőzését kifejeze tten egy a jöv6ben
bekövetkez6 nagy eseményként mutatja be. Már ti sztán nyelv tanilag
erre utal az a k örülmény, hogy a 22. versben a th eol ogumenon oly Ior
mulázását várnánk el , melynek körtilbelül a következőképpen kellene
hangzania, feltéve hogy amondatrészek igeidőben egymásnak megfelel
nek: "Amint Ádámban mindnyájan me ghalnak ( j elenidő), ugyanúgy
mindnyájan élnek (megint jelenidő) Krisztusban" . Ám ez a mondat
tanilag helyes feltevés a második mondatrész jövő Ideje ált al hamisnak
bizonyul: "Amint Ádámban mindny ájan meghalnak, ugyamígy Krisztu s
ban mindnyájan életre fognak kelni" . Szinte az a benyomásunk, ho gy
Pál egy meglévő formulát a saját okfejtése kedvéért megv áltoztato tt.

A feltámadást , mint jövőben bekövetkező eseményt hangsúlyozza az
Apostol akkor is, amikor igy folytatja: mindennél van "tagmata" , az
az sorrend, beosztás, sorrakerülés . Elsőnek Krisztus tá madt fel; az
után sorra kerülnek azok, akik hozzá tartoznak; csak akkor jön el a
beteljesülés és vele a halál uralmának végle ges megsemmisít ése (23. és
köv . versek ). "A hatalmak és erők", melyek ezt a világot irán itják,
még nincsenek teljesen leigázva . Csupán kikezdés történ t a halál tör
vényének áttörésében és ez a kikezdés to vább folytatódik az élő Krisz
tusnak uralma alatt a húsvét és az ő végső eljövetele közé eső átme neti
időközben. A halál végső legyőzése. tel jes eltűnése még késik. Ez a
jövőt beteljesítő Istennek a dolga, ami megfordítva annyit jelent, hogy
akkor mint egyedül uralkodó élet-hatalom cs ak Is ten marad meg: akkor
Isten lesz ,,minden mindenben" (vö . 23-28. vers ).

Egy harmadik szakaszban (29-34. vers ) Pál azon van, hogya kétel
kedést az eljövendő feltámadásban ad absurdum vezesse: ha kétségbe
vonja valaki a feltámadás jövőbeli rnegtört én ését, mi re való akko r a meg
keresztelkedés a halottakért *), amelyre nem következik föltámad ás ?
Mi ér telme van az Apostol naponkinti fáradalmainak, a sok nélkülözés-

Ol Az Apostol egyes kori ntusiak babonás szekas ára céloz. akik megkeresztelkedtek
pogány halottalk ért. hogy biztos it sák számukra az üdvösséget . Anélkül . hogy
helyeselné a szok ást, érvül használj a fel a fölt ámadás tagadóIval szemben. (A
ford . megj .1
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nek és életveszélynek, melynek kiteszi magát, ha nem jön el a halottak
föltámasztása, azaz ha nincs megváltás a beteljesülés állapotában?
Akkor minden értelmetlen. Akkor biztosan a legokosabb az epikuri
alapelv szerint enni, inni, jól élni, hiszen holnap úgyis halottak vagyunk.
Ilyesmi azonban Pál számára teljes bibliai értelemben AGNOSIA
THEOU = Isten nem-ismerése, annyi, mint megfosztani Istent terem
tői hatalmától, feltámasztási képességétől, egyszóval megfosztani Is
tent istenségétől. Ez pedig büntény lenne (34. vers),

4) Pál felismeri tézisének egész horderejét. A görög, hasonlóan a
modern emberhez, rögtön előáll a kérdéssel: tán az elrothadt test lenne
újra élővé? Pál tehát kénytelen szembenézni a [eluitruul ás hogyanjának
kérdésével.

Hasonlattal kezdi : a magnak előbb el kell halnia, hogy új életmódra
jusson el. Nem éppen szerenes és formulázásokkal igyekszik a külön 
b öz ö létmódok lehetőségeit felsorolni. Azt mondja, az élölényeknek leg
különbözőbb megjelenési formái vannak: emberek, állatok, madarak,
halak: mindegyik ugyan testtel biró élőlény, mégis más és más alakja
van. Ehhez hasonlóan jelennek meg az égitestek: fényességilkben kü
lönböznek egymástól. A 42. és a következő versekben ezt a megállapítást
aztán alkalmazza a halottak föltámasztásának .Jrogyanv-jára:

"Ilyen a halottak feltámasztása is.
Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl.
Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl.
Erőtlenségben vetik el - erőben támad föl.
Érzéki (psyché-s) testet vetnek el - szellemi (pneumá-s)
test támad fel."

Az utolsó (44.) versben tett megállapítás a döntő. A föltámasztott
tes t nem azonos teljesen az ember földi megjelenési formájával : ez
egyszeruen leírhatatlan. Csak a személy azonossága kétségtelen; a
hogyan-t illetőleg csak oly kifejezésekkel lehet élni, melyek tulajdon
képpen csődöt mondanak. Szinte az lehet az érzésünk, Pál lavíroz a
zsidóság testí -Iizíka í föltámadás-elképzelése és a görög világ túlzottan
spiritualista, test-ellenes felfogása között. De akárhogy is van, annyi
bizonyos , hogy ki akarja mutatni: a "hogyan" tekintetében a föltáma
dás létmódját nem lehet a szokásos emberi kategóriákban kifejezni. Ö

csak azt tudja megmondani, mily tényezők határozzák meg a minden
kori egzisztenciát: it t mulandöság, jelentéktelenség és gyengeség, 
olyan tényezők, amelyeket psyché név alatt foglal össze az Apostol, 
ott elenyészhetetlenség, dicsőség és erő, - olyan tényezők, amelyeket
a föltámadottal a pneuma, az Isten Lelke közöl. A 45-48. versben még
egy rabbi-m édra kigondolt Irás-bizonyitékot hoz fel az Apostol a "szel
lemi test" létezésére, melyben ő újra az Adám-Krisztus-theologumenon
nal próbálkozik .

28



Az 50-57. versben aztán az Aposto l összefoglalóan rámutat arra, mi t
is akar elérni a nem éppe n áttekinthető okfejtésével. Számára nincs
még végleges és teljesen megváltozott létezés: ez majd csak az átala1c'll
lás sal jön létre. Egyrészt levele cimzettjeinek nem szabad az ..Igehirde
tését a fel támadás ról" túl p rimitív m ödon érteniök: a feltámasztott lét
a halál után az emberi képzelőtehetségés gondolkod ásmód számára tel 
jes en felfoghatatlan, egyszerűen azért, mert pneumatikus, átszellemült
létmód. Másrészt ez a lét a halal-ha t ár átlépéséhez van kötve, - he
lyesebben, csak a jövőben, Krisztusnak várt eljövetelével kapcsolatban
valósul meg, amelyet az Apostol apokaliptikus ki fejezésekkel és képek
kel ír le (51. és köv. vers) , mert ..test és vér nem örökölheti Isten
országát" (50. vers). Csak egy átalakult lét képes e teljes megváltás
átvételére ; vagy megfordítva : Pál számára a teljes megváltás jövőbeli

átalakulás, az a reménység, melyet a Megfeszített feltámasztása ad meg
neki. Ez a remény készteti őt arra, hogy a próféta szavaival (Iz 25, 8:
Oz 13,14) felujjongjon : ..Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te
fullánkod?" (55. vers)

5) E fejezet utolsó verse kettős rendeltetés t töl t be . E gyrészt át
menet et képez a korintusi gyűjtés praktikus kérdés éhez, amelyre, az
Apostol most szándé kozik áttérni : a levél címzettjeit arra szólítja fel ,
hogy ..az Úr ügyéért minél többet fáradjanak". Másrészt a föltámadás
sal kapcsolatos érvelésének végeredményét formulázza meg: ..Fárado
zástok az Úrban semmiképp sem hiábavaló". Mert a keres ztény élettel
járó t áradalrnak célja mínt reménység - a föltámadás mint átalakulás.

II.

Hogy a fejeze t célkitűzését még határozottabban megér the ssük, ku
tassuk fel, milyen téves nézetet akart tu lajdonképpe n Pál Korintusban
leküzdeni. Ebből a szemszögből az tán sokkal könn yeb b les z a szakasz
megállapitásainak célját tisztáznunk.

Miként a 12-20. versből kiviláglik , Korintusban Krisztus fel támadását
egyáltalán nem vonták kétségbe. Pál ugyanis ezt csak m in t abszurdumot
állítja oda, ha a halottak általán os feltámasztása nem következne be,
ahogyan azt a korintusiak elképzelték. Ez az okfejtés hallgatólagosan
arra a feltételezésre épül, hogy ezt az abszurdumot csakugyan mint
olyant el is fogadják. A felmerUlt nehézség tehát valamilyen formában
a saját maguk fö ltámadására kellett hogy vonatkozzék. Mindenesetre,
a vélemények megoszla nak a tekintetben, hogyan is kellene pozitiv m ö
don megformulázni a ko r in tusiak hamis felfogását saját feltámadásukat
illetően.

1) Némely részről az a feltevés, hogy II görög gondolkodá smód sz á
mára a test föltámadása és további létezése a halál után egyszerüen
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érthetetlennek, sőt értelmetlennek tűnt, s épp ezért Korintus keresz
tény köreiben is kategórikusan kétségbe vont ák." L. Cerfaux körülbelül
így foglalja össze ezt a felfogást : ,,A keresztény reménység és a görög
remény egymással homlokegyenest ellenkezik. Amaz a test föltámadá
sára irányul, emez a testt6l va ló megszabadulásra. Orphíkusok és Pytha
goreusok megegyeznek abban: A bölcs az életben lelkét megtísztítja, és
a szen edélyektől, élvezetektől és szenvedéstől felszabadítja magát.
Mindez azt jelenti: megszabadul a testtől. És épp a halál a legfőbb

kilátás a teljes megszabadulásra . . . " "
E felfogás szer int a korintusiak a korabeli filozófia szerint gondol

kodva, a test élet rekeltésé t teljesen feleslegesnek, sőt értelmetlennek
tartották, megengedve természetesen a lélek továbblétezését.

Am az ilyen körülhat árolés e fejezet gondolatmenetének nem felel
meg telj esen. Feltűnő , hogy Pál sohasem utal a lélek puszta tovább
Iétezésére. Épp oly kevéssé hiva tkozik egy durván materiális értelem
ben vett fö ltámadás feltételezésének szükségességére. Továbbá nem
érthető igy az sem, ho gy Pál mí ért hangslil yozza annyira a halál tel jes
legyőzésének j öv ö-ídejüs égét.

2) Újabb kutatók 2:1 ezért megkís érlik, Aranyszájú Szent János egyes
megjegyzéseire " támaszko dv a, a ko rintusi levelet a Timótheushoz írt
második levél (2, 16 és k öv.) tekintetbe vételével elemezni. Ennek a
második levélnek szerzője azzal a felfogás sal polemizál, amely szerint
a fölt ámadás már megtörtént! Az a körl.ilmény, hogy Pál a föltámadás
és beteljesülés jövőbeliségét oly nagyon kiemeli, alapot ad annak a
feltételezésé re, ho gy Korintusban ha sonló, jó llehet másképp formulá
zott felfogásnak hódo lt ak.

Ilyen irár:yba rnutat az a polémia, melyet Pál az első korintusi levél
ben (4,8 és k öv.) folytat: "Ti mdr jóllaktatok , meg is gazdagodtatok,
nélkülünk is uralomra jutottatok !" Ezzel szembe állítja saját nehézsé
gekben és szükségben gazdag életét : "Mi oktalanok vagyunk Krisztusért
_ ti okos ak Krisztusban; rní gyengék vagyunk - ti erősek; ti a dicső

ségben (l) vagytok - mi me galázottságban (5. vers) . .. szinte salakja
lettünk a világnak, mindenkinek söp re déke mostanáig" (5,15 vers). Az
utalás saját agóniájára a kor intusiak "basil eia"-jával szemben hasonló
formában megtalá lható a mi fejezetünkben is (vö . 30 vers és k öv .) . E zt
a párhuzamot nem szabad figye lm en kívül hagynunk.

Am ha ezzel a feltevéssel a helyes útra l éptünk, akkor az máris felte
hető , hogy a korintusiak számára Húsvét és Parúzia, vagy jobban mond
va, keresztség és be telj esi.llés egy és ugyanaz let t volna. Krisztus feltá
masztásával a halá lt legyőzte az élet, mely az embert a földi lét föl é
emeli , m árís megkezdődött - vagy ahogyan Kásemann megfogalmazza:
"A keresztségben az ember megélte újjászületését, a sors erőinek szort 
tá sábó l kiszabadult és az üd vözültek seregéhez csatlakozott .. . Krísz-
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tussal az égben már elfoglalta trónját." " Többé már ninc s bűn, núnden
földi fölé emelkedett az ember.

E föltevés szemszögéből aztán az egész korintusi levél érthetővé

lesz. Sexuális elvadulás (5. fej ), utcalányokkal való érintkezés (6), a
bálványok áldoza ti húsának fenntartásnélküli élvezése (8), korlátlan
extatikus jelenségek jelzik az ilyfajta tidvállapotot 02-14), sőt bo t ra
nyos visszaélések még az úrvacsoránál is lehetségesek ( ll) . Hiszen az
ember máris az is teni létmód világában él.

Láthatólag itt tehá t tágabb ér te lemben vett gnos ztikus tendencíák
kal van dolgunk, melyek va lamilyen formában az ember megisten ülését
igye kez nek elérni.

Pál épp ezen a ponton látja igehi rdetését veszélyez tetve. Számára a
ke reszten Meghaltnak feltámasztásával valami eddig te ljesen hallatlan
dolog történt. Legalábbis valamít éle robbanásszerű elindulás , mely kor
szakalkotó hatású és nem csupán egy személyhez kötött egyszerű csoda.
Számára Krisztus feltámadása Istennek mindent átfogó és végleges tet
tének betörése a világba. E tette l az abszolut hal ál-elv is át van törve.
Ezzel a világ utolsó korszaka is elkezdődött, me lynek specifikuma épp
az embe r üdvözülésében van.

Pálnak ez az Evangéliuma azonban magában hordja a félreér tés cs í
ráját. Tehát helyesbítenie kell : a te ljes üdvözül és számára a halál után
következ ik be, a sí ron túl . mínt ahogyan Krisztus feltámasztásának el ö
feltétele is a halál és a sír volt. E zért han gsúlyozza Krisztus elt emette
tését (4. vers>. A sír pecsételte meg Krisztus halál át ; ő a halált egészen
az eltemetésig elszenvedte, hogy csak akkor ke rtilhessen sor a röltame
d ásra ... Ezért áll a páli okfejtés elején ez a foga lom: a holtak zsen;
géj e; ezé r t a sorrakerillés és sorrend fogalma (23. vers). A megkeresz
te lt Krisztussal egy lett (vö . Róm 6,3 ); de akkor ke ll, hogy egészen
osztozzék Krisztus sorsában is . A keresztén yt se m fogja semmi sem
megkimélni: ember, és emberségének minden következmén yével együtt
ember marad. A keresztség á lta l nem válik trbermensch-cs é, aki számá
ra a bűnnek és halálnak semmi jelentősége nincs . A kereszténynek
"Adámban" meg kell halnia (22. vers ), mert Húsvét és keresztség elle
nére is csak Adám gyermeke marad. Azok a tényezők, melyek az embert
mint ember t meghatározzák , ennek az eonnak "hatalmai és erői", me 
lyekhez Pál mindenekelőtt a hal ál-hatalmasságot számítja, Krisztus
felt ámasztása által semmiké pp sem küszöbölődtek ki, csak halálosan
me gseb esültek. Többé nem áttörhetetlen alapelvek. Mert a Zsengének
föltámasztása óta a halálnak még mind ig fennálló tö rvényével szemben
áll a remény, hogya hal ál-hatalmasság véglegesen megsemmisül a be
teljesülés napján.

A keresztény teh át nincs egészen meg váltva . Még csak reménységben
áll fenn ez a teljes megváltás (vö. Róm 8, 24>' Pál számára nincs teljes
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földi megváltás; számára a beteljesülés "átalakulásból" áll elő. Más
képpen kifejezve: számára a végleges élet csak a halál után következik
(vö. 36 vers ). Mert a halál még mindig "az utolsó ellenség (36. vers ).
Igy tehát magunkévá tehetjük Conzelmann összefoglalását Pál okfejté
sével kapcsolatban: "Még nem élünk a boldog túlvilágban, mínt ahogyan
azt a kor intusiak elképzelték: a halál legyőzését abban a paradoxonban
éljük meg, hogy még mindig ki vagyunk té ve a halálnak." 25

Lénye gtelen az a kérdés, vajon a kor intusiak azon a véleményen
volt ak-e: ők nem halnak meg, vagy csak a lelkük fog tovább élni. Pál
számára a fődolog az, hogy a keresztény lét helyes értelmezését megad
ja: ez a lét, annak a feszültségében folyik le, mely fennáll az üdvösség
nek nekünk adot t foglalója (vö. 2 Kor 1,22 ; 5,5) és ama tény között,
hogy mégsem vagyunk még megv áltva. A keresztény egzisztencia helyes
megértéséről van tehát it t sz öt Az Apostol számára a keresztény egzisz
tenci a egyálta lán nem befejezet tségi állapot, hanem "a reménység útja".
Aktualizált és folyton aktualizálandó húsvéti míszt éríum (Pascha =
át me ne t), mely nem ment fel attól, hogy Krisztus keresztjét és halálát
saját testünkön meg ne tapasztalj uk . E fejezet ben a ker eszt teológiájá
val találkozunk , mely az egyoldalú felt ámadási és megdicsőülési teoló
giát az őt megillető ko rlátok közé utalja.

III.

Kíséreljünk meg most néhány köv etkeztetést levonni e fejezet elem
zéséből a fenti "fordít ási javaslatokat" illetően.

Legelőször is m índenb öl az tűnik ki , hogy Pál a fejezet első verseiben
(3b-7 vers) meghirdetet t őskeresztény alapkerygmát aligha idézte elsö 
sorban önmagáé rt, tehát mintegy alapelv leszögezéseként, nem is fogta
fel a föltámadás tényének vagy történelmiségének bizonyítékául, hanem
mindenekelőtt alapul használta fel reflexiói láncolatához, mely kül ön
ben a kilndulást nélkülözte volna.

Az 5-8. versb en Pál kétségte lenül Krisztus föltámadásának ill. meg
jelenéseinek tanúit sorolja fel. Azonban mégsem lenne szabad azon a
vélemé nyen lennünk: mindez azért történt, hogy egy kételkedő számára
exakt tudományos értelemben meggyőző bizonyftékot szolgáltasson
Kr isztus személy-szerinti föltámadásának tényéhez. Az Apostolnak itt
sokkal inkább az a törekvése, hogy hitelt érdemlőnek mutassa be az
ősegyház alapvető i gehir detését, amelyre azért hivatkozik, hogy vele
reflexióinak bázisát megerősítse .

2) Másrészt a szöveg ebben is egyértelmű: Pál számára magától ér te
tődő a hit a Megfeszítettnek szemé ly szerinti föltámadásában, tehát a
hit a föltámadás tén yében. Továbbá ezt a hitet feltételezi azoknál is ,
akikhez a levél szól (12. vers és k öv.) . E tekintetben Bultmann és Marx-
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sen nem is ringatják magukat illuzióban. Bultmann egyenesen "fa tális
nak" 26 mondja ezt a szövegrészt és így vélekedik róla: ,,Én csak úgy tu
dom ezt a szöveget értelmezni, mint valami kísérletet arra, hogy a föltá
madást mint objektív történelmi tényt hihetővé tegye. És akkor arra
a belátásra jutok, hogy Pál apologetikája által önmagával ellentmondás
ba keveredik, mert objektív történelmi faktumról igazán nem lehet azt
elmondani, amit Pál a 20-22. versben Jézus haláláról és föltámadásáról
ír ." v

Hasonlóképpen nyilatkozik Marxsen: ,,Pál meg volt győződve arról,
hogy itt Isten által véghezvitt eseményr6l van szó . Ez kitünik a korin
tusi levél már felhozott 15. fejezetének 14. verséből. De még sok ehhez
hasonló helyre hivatkozhatnánk. Csak egy példát említünk. Pál a korin
tusiak által tar tott tézist veszi kiindulópontúl: Anastasin nekron oukés
t in" (nincs halottak föltámadása) és ebből így következtet: Ha pedig
alapvetően azt tartjuk, hogy nincs halottak föltámadása, akkor termé
szetesen nem lehet fenntartanunk mint valami külön esetet Jézus föltá
madását sem (1 Kor 15,12 és k öv.), Már pedig Pál a halottak föltámasz
tását kétségkívül mint jövőben megtörténő eseményt fogja fel (vö . 1
Kor 15,12 és köv. 35 és köv .) - és akkor ugyanez áll Jézus már meg
történt föltámadásáról is. És Pálnak ez a meggyőződése kétségtelenül
az ösegyház meggyőződése is volt." "

Bultmann e szövegrészben a húsvéti kerygma elfogadhatatlan ob
jektfválását látja. Mint már említettük, szerinte ily objektiválás meg
akadályozza, hogya Feltámadott a hívő benső egzisztenciáját meghatá
rozza . Lehet-e azonban ezt mondani? Pál az els ö korintusi levél 15. feje
zete szerint Krisztus személy-szerinti tényleges feltámadásában hitt és
e hitből vezette le a keresztény egzisztenciának, tehát a saját egzís z
tenciájának megértését is . Vajon a személyes Feltámadottban való hite
megakadályozta őt, hogy keresztény egzisztenciáját megvalósitsa? Épp
ellenkezőleg !

3) Továbbá a fejezet szövegének egyszeruen nem felel meg az a
feltevés, hogy Pál Krisztus föltámadását úgy értelmezte, mint egy ha
lott ideiglenes visszatérését a földi életbe. Ezt mutatja már az a mód,
ahogyan az Apostol a Föltámadottról és a keresztények számára kilá
tásba helyezett egzisztencia-módról sz öl, mely a beteljesülésben fog
végbe menni. Itt ui. "szellemi testről" beszél és arról, hogy Krisztus 
nyilvánvalóan feltámasztása által - "éltető lélekké" (45. vers) lett. Ha
Bultmann mégis azt véli , hogy Pál, éppúgy, mint az evangéliumi hús
véthíradások 2? Jézus föltámadását mint "egy halottnak visszatérését az
innenső világ életébe", azaz, mint .míttkus eseményt" ~ értette, akkor
ez a 15. fejezet kontextusával semmiképpen sincs összhangban. Más
részt azonban meg kell engedni: az a felfogás a föltámadásról, melyet
Bultmann joggal kritizál, ti. mely szerint az a halott ideiglenes viss za-

3 33



térése lenne a vilá gba , az egyházi kö rökben még mindig megtalálható.
Végre vals olára komolyan kellene venni a föltámadást - éppen Pál
levele alapján - mint "átalakulást", m ínt átmenetet Isten kategóriáiba.
Oly történésről van it t sz ö, melyet soha megfelelő fogalmakkal ki nem
fejezhelUnk. Ha e sz öt, föltámadás , ily értelemben m int metafórát 
mintegy az í lom b öl való felkeléshez hasonlítva azt -, vagy akár mint
egy az em be r i nyelv határait átlépő tén y ér telmezését fogjuk fel , úgy
azt legitimnek tekinthetjük."

4 ) Ma rxsen számára Pálnál már megvol t egy magáva l elhitete tt
"személyes" érte lmezés, amelyet refl exió útján sze rzett , s amelyre aztán
új reflexiókat épít et t ." "Ha tö b b é-kevésb é ignoráljuk elképzelés éne k
há tterét , vagy attól teljesen elte kintünk, Jézus feltámadásával a halot
tak, vagy legalábbis a kereszt én yek feltámadásának megokolása egészen
új alapokra kerül, amivel Jézus feltámadása - meglehet ösen meggondo
latlan vagy legalábbis kevéssé differenciál t módon - egyáltalán a jövő

reménység alapja lesz. - Ezek után természetesen már el lehet go ndol
kozni azon, milyen is lesz a fel támaszto tt test és igy tovább." n

A Szerit ír ás-kutatás általában véve feltételezi, ho gy a 15. fejezet ele
jén idézett hagyománynál régi keletű , talán eredeti leg arám Iormulázás
sa l " van dolgu nk, mely á tnyult egészen a 4. évtized be is." Am itt fel
kell vetnünk a kérdést : mikor képződött ez az új személyes értelmezés
a ta nítványok húsvéti tapasztalatainak funkciónális é rtelmezése hely é
be, mikor kap ez az ősibb , már Páltól is id ézett tanúb izonyság személyes
formulázást?

Még ha el is fogadjuk, hogya húsvéti hír kifejlődése oly módon
ment végbe, mint ahogy azt Marxs n bebizonyítani v élí, még akkor is
me g kell gondolnunk a következőket : az Ö- és Új szövetség irásain belül
a felismerésnek bizonyos elmélyUlése található , vagy helyesebben sz öl
va, a hit kifejlődése. Az Ószövetség so k ponton, pl. az erkölcs, a t ört é
nelem megértése , az Isten-Icgalern vagy akár a föltámadás hite tekinteté
be n la ssú éré s t és mindig mélyebb áté r té s t mutat fel: Természetesen
nem azt mondjuk, hogy mindezeknél egyenes vonalú fejlődésnek kell
fennállnia. A környezet behatásai, politikai és vallástörténeti t ényez ök
soks zo rosan meghatározzák a legősibb réte gekben lerakódott meggy ö
zödéseknek mindenkori kifejeződését. Valami megtörtént esemény mint
isteni tett jelent meg, melyet aztán újra és újra átgondolnak . aktualizál
nak és elmélyítenek. Hasonlót állithatunk az Újszövetségrö l is. Lukács
teológiáját nem lehet az Apostolok Cselekedetei első fej ezet ében k íreje
zett krisztológiai "ősréteggel" szemben azzal elintézni , hogy ez új
magyarázat, mely semmit sem ér , mivel reflexíóival ezen az ösrétegen
túlment. Nem lehet a Janos-E vang élíum teológiáj át a megtestesül ésr ől

mfnt jel en téktelent elutasítani csupán azért, mert a számunkra ho zza 
férhető legősibb ha gyom ányr étegben nem es ik szó r6la .
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Az ószövetség tudvalevőleg az Újszövetség henneneutikus kulcsának
szamít," Mindamellett a mindenkori ószövetségi réteg kijelentése a
maga időhöz kötött jelentésében megmaradt. Csak az újszövetségből

világlik ki, hogy Józsue könyvének "üdvösségvárása" , mely akkor az
Igéret földjének birtokbavételére és látszólag a kánaánbelik kiirtására
vonatkozott, "előjel" volt, vagy lépcső az eszkatalógikus isteni üdvterv
hez . Ugyanezt mondhatjuk a föltámadást illetően is. Ha fel is tételez
zük, hogy a tanitványok köze lebb meg nem határozható húsvéti tapasz
talatukat eredetileg, mint "küldetést" fogták fel, tehát m in t annak fel is
merését, hogy bennük és az ő küldetésükben "Jézus ügye tovább halad",
és csak később, bizonyos körülmények között - az ószövetségi iratok
bizonyitékainak segitségével - ismerté k fel, hogy Jézus "testileg" is
az isteni élet dimenzióiba ment be és ott is marad, még akkor sem
lenne ez a felismerés csupán valamilyen kicserélhető értelmezés, hanem
továbbvezető kinyilatkoztatás, mely emberi gondolkodást és reflektálás t
téte lez fel. A Szentíráson belül to vább haladó kinyllatkoztatás alapjául
szolgáló reflexiók nem zárják ki egymást , hanem egyetlen egységet
alkotnak. A kinyilatkoztatás ugyanis sokszor vagy reflexióban, vagy
mint reflexió történt. De akkor az időbelileg korábbit a későbbiből

kell megmagyarázni és nem me gfordítva.

Magától érthetődően a hagyomány lényegéhez ta r tozik, hogy tartal
mát mindenkor az akkori körülményekhez szabottan kell kifejezni. És
tényleg, ma bizonyára feltehető a kérdés: hogyan lehet és kell oly kife
jezéseket, mint feltámadás, mennybemenetel, fölmagasztalás, megdicső

ülés stb., melyek a maitól egészen eltérő vllágképet tételeznek fel ,
korszerűen és talán jobban megfonnulázni és értelmezni. De minden
új hangsúlyozás és új értelmezés mellett sem szabad a kijelentett dolog
lényegét megnyesni, vagy megváltoztatni. Marxsennek igaza van, mikor
azt v élí, hogy a fö ltámadás szavának ki jelentése ez: "Jézus ügye halad
tovább". Hasonlóképpen Bultmann is hel yes elgondolást nyújtott azzal,
hogya föltámadás magábanfoglalja az emberi exisztencíát meghatáro
zó hittételt, mely a kereszt üdvtörténeti jelentőségére vonatkozik. De
az már nem engedhető meg, hogy ezt a két értelmezést kizárólagosnak
vegyük. Mindkét esetben a föltámadás tanúságtételének ez csak egyet
len egy aspektusa, melyet ugyan joggal napfényre leh etett hozni, de
mégis csak aspektus, mely figyelmen kívül hagyja az ősegyház hitvallá
sát , éspedig annak megvall ás át . ho gy a názáreti Jézus Isten teremtő

tette által a halálon és a síron keresztül - nem egészen pontosan meg
határozható vagy körülírható mó don - az is teni élet dimenziójába
ment be. Még ha ez a felismerés bizonyos körülmények között valójá·
ban egy időbelileg második aktust jelent is, az ősegyház hitének me g
alapozásában, - amit ugyan joggal kétségbe lehet vonni, - akkor is
ez a második aktus nem ke vésbé a Szentlélek m üve, mint az első (vö .
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Ján 14,25>' Ellenkezőleg: egyedül innen lehet szintézisbe egyesíteni
minden részlet-kijelentést, mely a "föltámadásról szóló Igében" megta
lálható.

A mai ember számára is áll, ami állt régen: a keresztény hit "bot
ránnyal" van összekötve. Miként a kereszt az antik ember számára
bitófa volt, bizonyos körülmények között a rnodern ember számára ls
botrány a feltámadás. Ha a keresztény hitből a botrányost és a para
doxon-szerüt valami új értelmezéssel ki akarnánk küszöbölni , meg
Cosztanán k minden erejétől <vö. l Kor 1, 23 és köv .l.
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Béky Gellért
METANOEITE

(Papi lelkigyakorlat)

I.

1. A bűntudat kezd lassan kimenni a divatból. Hajlamosak vagyunk . kl
pszichologizálni' életünkből. A bűn nem egyéb tökéletlenségnél : a teremt
mény szükségszerű mellékzöngéje . Hozzátartozik az egyre fejlődő , valami vég·
leges. tökéletes felé útban lévő ember lényegéhez .

Mások szerin t a fejlődéselmélet, a lélektan . no meg az anyagelvű világ 
felfogás lassan, de biztosan kilúgozza majd a bűntudatnak és a lelkIIsmeret
Furdalásnak a szív mélyén lappangó. a tudata lattiban tengődő, hamis . talaJ·
vízként' itt is. ott is Feltörő kellemetlen maradványait.

Sokak számára a bűn és a bűntudat nem egyéb . tabu"-nál, amivel le kell
egyszer véglegesen számolnunk.

Vannak olyanok is. akik a lelkigyakorlatok . Ialrness"-e. őszi ntesége nev é
ben tiltakoznak a bűnnel való alapos foglalkozás ellen. A bűnről való elrnél-
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