Morzsák a korinthusi levelezésbıl
27. VALÓBAN FELTÁMADT

„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló
a ti hitetek is.” (1Kor 15,14)
Rudolph Bultmann, 20. századi német teológia professzor szerint nem az a
meghatározó, hogy Jézus feltámadt-e a halálból, hanem az, hogy az egyház
igehirdetésében jelen van ez a hit. Nem a történelem Jézusa, hanem a kérügma
Krisztusa a fontos. Hogy mi történt valójában azon a bizonyos harmadik
napon, azt nem tudhatjuk. Hogy mit hirdet az egyház, és ennek milyen hatása
van, azt viszont kétezer éve láthatjuk.
A szkeptikus számára tetszetıs gondolatok ezek, mert meghagyja a
feszültséget a lehetetlen és a lehetséges, a feltételezett és a bizonyos között. De
a hívı nem elégedhet meg eféle kiskapuval. Már az apostol is jelezte a
korinthusi kételkedıknek, hogy Krisztus feltámadása centrális igazság. Ha
Krisztus nem támadt fel, a kérügma sem érvényes. Hiábavaló az az
igehirdetés, amelyik valótlant állít a történelemrıl. A kérügma Krisztusát nem
lehet elválasztani a történelem Jézusától. Az apostoli igehirdetés hatása nem
igazolhatja annak esetleges tévedését.
Pál tovább megy: ha Krisztus csak az apostolok igehirdetésében támadt
fel, a keresztények hite is értelmetlen, mert a hitnek történelmi alapra van
szüksége. Arra a bizonyosságra, hogy Krisztus valóban feltámadt. A
bizonyítás komoly nehézségekbe ütközik, mert a feltámadás szembe megy a
történelem normális folyamatával és a természet mostani rendjével; de a tanúk
– az asszonyok a sírnál, a tanítványok és az a több mint ötszáz ember, akikrıl
Pál beszél – arról számoltak be, hogy Jézus feltámadt a halálból, és
mennybemenetele elıtt találkoztak és beszélgettek is vele. Megígérte a
Szentlélek eljövetelét és elküldte ıket, hogy az egész világon hirdessék az
evangéliumot. Az egyház arra a hírre épül, hogy a sír üres. A siker titka nem
abban áll, hogy ez egy fantasztikus elgondolás, hanem abban, hogy milliók
elhitték: a tanúk igazat mondtak.
Ha hamis tanúk lettek volna, a mi hitünk is hamis lenne. A Szentlélek
azonban bizonyosságot adott a szívünkbe, hogy a hír igaz. „Krisztus
feltámadt!” – mondja az igehirdetı. „Valóban feltámadt!” – mondják a hívek.

