A feltámadás titka

Krisztusban hinni annyit jelent,
mint a feltámadottban hinni
1Kor 15,14
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk,
de hiábavaló a ti hitetek is.
15, 19
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden
embernél nyomorultabbak vagyunk.

A feltámadás Jézust alapvetően
megkülönbözteti a többi vallásalapítótól
Ábrahám, Buddha, Mohamed, Lao-ce csontjai még itt a földön vannak.
Jézus sírja üres.

Az Istenhez térés (megtérés) a feltámadásba
vetett hit, amely megváltoztatja az embert
A tanítványok akkor változnak meg igazán, amikor találkoznak a
feltámadott Krisztussal. Addig gyengék, gyávák, hitetlenek, széthúzók.
Aztán bátrakká, világot megváltoztató misszionáriusokká és mártírokká
válnak.

A feltámadás ad reményt az embernek.
E nélkül kozmikus árvák vagyunk.
S mert szörnyüséges, lehetetlen,
Hogy senkié vagy emberé
Az Élet, az Élet, az Élet.
Ady: Menekülés az Úrhoz

A legnagyobb szorongást, a halálfélelmet oldja fel a feltámadásba vetett hit.

A feltámadás nem a múltban van, hanem a
jelenben
Jézus él. Ennek felismerése állíthatná meg napjaink pogányságát, a
szekularizációt. A feltámadásba vetett hit ugyanazt tenné a világgal,
amit a tanítványok átéltek.
Út az önzésből az önfeláldozásba.

A feltámadás jelentése
Aki őt követi, vele ugyanez történik
A feltámadt test valóságos, de megdicsőült test.
A feltámadt Jézusban van valami különös. A tanítványok többször is
nem ismerik föl. Az új test Isten új teremtése.
Hogy miként történt Jézus feltámadása nem tudjuk. Magát a
cselekményt senki sem látta, csak a következményeit.

Kétféle húsvéti híradás
Az üres sír
Mt 28, 1-6
• Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy
megnézzék a sírt.
• 2 És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a
követ, és leült rá.
• 3 Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó.
• 4 Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak.
• 5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust
keresitek.
• 6 Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.
Jézus-jelenések
Mt 28, 8-9
• Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt
tanítványainak.
9 És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve!

A feltámadás megkülönböztetése más
hasonló elképzelésektől
Nem egy szellem: Jézus megmutatja sebeit
Nem újjáéledés, mint Lázár feltámasztása.
Nem reinkarnáció.
Nem a halhatatlan lélek bizonyítékaként jelenik meg.
Nem a nirvána állapota. Jézus a személyiségével jelenik meg.
Nem égberagadás, mint az ószövetségi prófétáknál: Illés
Nem látomás, hiszen megérintették, evett.
Nem legenda és mítosz.
Nem pusztán a tanítványokban keletkezett feltámadáshit.

Lehetséges teóriák
1. Jézus nem is halt meg
Római módon végezték ki. Római katonák. Az érvényes eljárások
kizárják, hogy valaki életben maradjon. Halálbüntetés járt annak a
katonának, akitől halálraítélt megszökik.
Jézus lábát azért nem törték el, mert már halott volt.
János szemtanúja annak, hogy a lándzsadöfés után víz és vér ömlik
Jézus testéből.
Hogyan tudott volna Jézus olyan állapotban kijönni a sírból?
Nyomokat hagyott volna, ha természetes módon él tovább.

Lehetséges teóriák
2. A tanítványok tévedtek
- Valaki megtévesztette őket. Ki tette volna?
- Pusztán csak elkezdtek hinni tények nélkül. Ennek ellentmond az összes evangélium. És miért
történt volna ez meg, mikor Jézus életében sem volt erős a hitük.
- Kitalálták az egészet
Nem állt érdekükben. Ezzel minden hatalmat maguk ellen fordítanak. Meg is történik később az
üldözésük.
Ki bírta őket később cselekvésre?
A keresztyénüldözések során soha senki nem szólta el magát, hogy a Jézusról szóló tanítás hamis.
Egyszerű halászemberek voltak, nem törekedtek arra, hogy történeteket találjanak ki, főleg, ha az
bajt hoz rájuk.
A feltámadás hirdetése Jeruzsálemben történt először. A pünkösdi eseményeken túl az is bátorságot
adhatott a tanítványoknak, hogy rajtuk kívül sok szemtanú volt. Pál 500 embert említ.
Az őszinteségük legfőbb bizonyítéka a vértanúság.
A hazugság ellentmond minden észérvnek.

Lehetséges teóriák
3. Csak hallucináció volt
Túl sok a szemtanú
A Krisztus megjelenése sokáig tart és nagyon sokszor fordul elő (40 nap)
Krisztust megérintik, eszik.
Mélyreható hosszú beszélgetéseket folytat: például Péterrel.
Ha csak hallucináció volt, könnyen cáfolható lett volna a holttesttel.
A hallucináció nem ad magyarázatot az üres sírra, az elhengerített kőre.

Lehetséges teóriák
4. Mítosz elmélet
Mentes a gyermeki túlzó elemektől, a hiedelmek és a vallásos elemek keveredésétől.
A mítoszok terjedelmesek, az evangéliumok tömörek.
Az evangéliumok egészére jellemzőek a szemtanúi elemek. Pl. A bűnös a házasságtörő asszony történeténél Jézus a homokba ír.
A szemtanúi elemek mindig valamilyen apró részletek: a kő el volt hengerítve, az emmausi tanítványok még abban az órában
visszatérnek Jeruzsálembe, hogy Jézus eltűnt előlük. Jézus és Tamás története bővelkedik az apró részletekben. Az üres sírról
szóló tudósítások is: a kendő egy másik helyen fekszik összegöngyölve.
Jézus megjelenik a Tibériás-tengernél: Péter a felsőruháját magára vette és a partra úszott, a hajó mintegy 200 könyöknyire volt a
parttól, 153 halat fogtak, a parton tűz parázslott, halat esznek.
Az evangéliumok keletkezési rövid idő egy mítosz kialakulásához.
Az első tanúk nők voltak. Ez ellentmond annak, hogy a történet úgy keletkezet. A nők tanúvallomása a törvény előtt nem
számított. Ez volt a köztudatban. Miért szerepelnének egy kitalált történetben ilyen kulcsszerepben nők?
A SZENTÍRÁS CÁFOLJA A MÍTOSZ ELMÉLETET
• 2Pét 1,16 Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését,
hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének.

Az evangéliumok igazsága
Az evangéliumok nagyon elevenek: neveket, szokásokat tartalmaznak, a
Kr.u. 70-ben elpusztul Jeruzsálemről adnak leírást.
Az evangéliumok nem tesznek kísérletet arra, hogy eltüntessék az apró
eltéréseket.
Az úgynevezett apokrif evangéliumokra az egyházatyák sohasem
hivatkoznak.
A feltámadás nélkül nehéz elképzelni, hogy az evangéliumok megíródtak
volna.
Az örömhír: Jézus feltámadása

Az evangéliumok igazsága
Máté, Márk, Lukács szinte ugyanúgy írja le az üres sírt
Asszonyok mennek a sírhoz, nekik meg is jelenik Jézus, ők viszik a hírt a
tanítványoknak.
János leírása a legrészletesebb, itt szerepel az is, hogy a tanítványok
közül ketten elmennek a sírhoz: Péter és János

Az evangéliumok igazsága
A szinoptikusok írnak arról, hogy a tanítványok menjenek Galileába
mert ott találkoznak Jézussal. A galileai történetek a János
evangéliumában vannak.
János evangéliuma tartalmazza a kételkedő Tamás történetét, a nagy
halfogást, Péter megbízatását

A Szentírás igazsága
Pál tudósítása a legrégebbi 1Kor 15
• 3 Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus
meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, Ézs 53,5-12
• 4 eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, Zsolt 16,8-10 ;
ApCsel 2,24-32
• 5 és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek.
• 6 Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még
mindig élnek, néhányan azonban elhunytak.
• 7 Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak.
• 8 Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.
• 9 Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy
apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát.
A megjelenések egyben elhívási történetek is

A folytatás…
Apcsel 2, 22
• Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a
férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel,
amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is
tudjátok,
• 23 azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti
a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek.
• 24 De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel
lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.

Miért keresitek a holtak között az élőt?
Minden okoskodás, tudományoskodás arra vezet, hogy Jézus a holtak
közé soroljuk.
Jézust nem a teológiában, vallásosságban, egyházias szokásokban kell
keresni, hanem az élők között; elsősorban saját életünk
megváltozásában.

