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Vitairat

A turini lepel ürügyén
Jézus feltámadása Isten létének és jóságának tükrében
Va la mi nek tör tén nie kellett Nagy pén tek és Pün kösd között; va la mi nek, ami olyan ele mi ere jû volt, hogy el len kezõ jé re for dí tot ta a ta nít vá nyok ban Nagy pén te ken le zaj lott
fo lya ma tot, és Jé zus ügyé nek össze om lá sát Jé zus ügyé nek
folytatásává változtatta. Ezt a valamit ne vez zük Hús vétnak, Jé zus „fel tá ma dá sá nak”.
Ez a „fel tá ma dás” lé nye gi legcsak há rom fé le kép pen történhetett: 1) Az egy ház ha gyo má nyos ta ní tá sa sze rint: Jézus meg halt a ke resz ten, de Is ten har mad nap ra fel tá masztot ta a ha lál ból, még pe dig olyan di csõ sé ges test ben, amelyre egyszerre voltak jellemzõk ennek és a transzcendens
vi lág nak a tör vé nyei, és tet szés sze rint tu dott mo zog ni ebben és a transz cen dens vi lág ban. 2) A pszi cho ló gi ai ma gyarázat sze rint: Jé zus meg halt a ke resz ten, fi zi kai ér te lem ben
ha lott is ma radt (hogy szel le mi ér te lem ben mi tör tént ve le a
transz cen dens vi lág ban, eb bõl a szem pont ból nem szá mít),
és csak tanítványainak „tudatában” vagy „lelkében” „tá madt fel”, tehát az a bizonyosság született meg bennük
(akár ho gyan is), hogy Jé zus (a transz cen den ci á ban) él. 3) A
tetszhalál-elmélet sze rint: Jé zus nem halt meg a ke resz ten,
csu pán mély esz mé let vesz tés be zu hant, a szik la sír ban magá hoz tért, majd e vi lá gi, fi zi kai va ló sá gá ban is mét lát ták tanít vá nyai, las san kint felgyó gyult, meg erõ sö dött, s így is métel ten ta lál koz ha tott ta nít vá nya i val, és ok tat hat ta még õket.
Né ze tem sze rint a pszi cho ló gi ai ma gya rá zat ép pen pszicho ló gi a i lag al kal mat lan ar ra, hogy meg ma gya ráz za mindazt, ami Húsvét után történt a tanítványokban, a ta nít ványok révén és a tanítványokkal,
vagyis azt, amit az egy ház meg szü letésének és kibontakozásának ne vezünk. Atetszhalál-elméletet egy ál talán nem le he tet len, de nem könnyû
alá tá masz ta ni, és két ség te le nül vannak se bez he tõ pont jai.Az egy ház hagyományos tanításának „bi zo nyí tása” pedig éppoly lehetetlen, mint a
másik két magyarázaté, és azoknál
nem kevesebb problémát vet föl
mind filozófiai, mind fi zi kai-bi o lógia szem pont ból.
Azt állítom tehát, hogy jelenlegi
tudásunk alap ján filozófiai, pszi chológiai és természettudományos
mód sze rek kel eldönthetetlen, a há rom el mé let kö zül me lyik a helyt álló. (A turini lepellel egyesek azt
igyekszenek bizonyítani, hogy Jé zus nem halt meg a ke resz ten, mások meg ép pen a ha lá lát „bi zo nyí tó”
je le ket lát nak raj ta.)
Kö ze lít sük meg hát a kér dést egy
negyedik úton, teológiailag, mindössze há rom axi ó mát hasz nál va fel
hoz zá: 1) Fel té te lez zük, hogy Is ten
lé te zik, és lé nye ge az ab szo lút szeretet. 2) Feltételezzük, hogy Jézus
feltámadása az egyház ha gyo mányos ta ní tá sa sze rint tör tént. 3) Felté te lez zük, hogy a tör té ne lem té nyei

(pl. a ke resz tes há bo rúk) va ló di té nyek.
Ezek alap ján jó zan ésszel és sze re tõ szív vel el kép zel hetõ-e, más kép pen: va ló szí nû-e, hogy az abszolút szeretet
Is te ne a tör té ne lem ben egye dül ál ló mó don be avat ko zik a
tör té ne lem me ne té be, va gyis – spe ci á lis mó don és spe ci ális kö vet kez mé nyek kel – fel tá maszt ja a ha lál ból „egy szülött fi át”, a ná zá re ti Jé zust, de
– elõ zõ leg (akár mi lyen ok ból és cél ból is) õ ma ga a legborzalmasabb szenvedéseknek szolgáltatja ki (vö. Mk
9,31: „Az Em ber fia (Is ten ál tal) em be rek ke zé be ada tik”;
Jn 3,16: „Is ten … egy szü lött Fi át ad ta oda”; ApCsel 2,23:
„Isten elhatározott rendelése és elõretudása ki szol gál tatta”; Róm 8,32: „Õ tu laj don Fi át sem kí mél te, ha nem odaadta mindnyájunkért”; 1Jn 4,10: „elküldte Fiát mint en gesz te lõt bû ne in kért”;
– egye dül ál ló és min dent el dön tõ di csõ sé ges be avat kozá sát a le he tõ leg na gyobb ti tok ban tart ja, leg fõ képp azok
– az ellenségei – elõtt, akiknek a legnagyobb szükségük
len ne an nak is me re té re, s ugyan ak kor min den ki tõl el vár ja
e ti tok alá za tos el fo ga dá sát;
– meg ta pasz tal ha tat lan és iga zol ha tat lan,csak „hit tel elfogadható” be avat ko zá sát te szi meg a tör té ne lem kö zéppontjává, il let ve az „igaz hit” vég sõ és per dön tõ kri té ri umá vá (s ta lán még az üd vös ség kri té ri u má vá is);
– az ál ta la fel tá masz tott (és ezáltal „iga zolt”!) Jé zus mo rális üze ne té nek ha té kony fenn ma ra dá sá ról nem tud/nem akar
gon dos kod ni, no ha a rendkívüli be avat ko zá sá ba ve tett hi tet
(tûzzel-vassal!) fenntartja a tör té nelemben;
– azt, hogy a tör té ne lem „ren des
menete” az õ eredeti elgondolásai
szerint alakuljon, nem tudja/nem
akar ja el ér ni: az em be ri élet em be ri
módon való meg élé sé hez biztos és
hatékony el iga zí tást és ka pasz ko dókat nem tud/nem akar ad ni;
– az em be ri ség végtelen tömegû
szenvedésén, embermilliárdok leigázásán, kizsákmányolásán, nyo morban tar tá sán, meg kín zá sán nem
tud/nem akar se gí te ni;
– azt, hogy egye dül ál ló be avat kozá sa ne vál jék iszo nyú tö me gû gyûlölet és gyilkolás forrásává (a zsi dó-keresztény szembenállástól az
inkvizíción át a felekezeti harcokig
és tovább), nem tudja/nem akarja
megakadályozni?
Min den ki ma ga dönt he ti el, hogy
a kérdésekben fog lalt kettõsségek
(el lent mon dás ok?) fel old ha tók-e, és
ha igen, hogyan. És azt is, hogy a
tetszhalál-elméletet nem kell-e legalább olyan komolyan vennünk,
mint a másik kettõt, mi több: nem
ép pen az tart ja-e a leginkább tisz teletben Isten transzcendenciáját, az
em ber sza bad sá gát és a te rem tett világ tör vény sze rû sé ge it?
Gromon And rás

