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Jézus,
a mi Krisztusunk
Korunk bibliakritikája és az ősi krisztológiák

Amikor ma, kétezer év távlatából, az új ezredfordulón Jézusról be
szélünk, a kereső embert, de a hívőt is az érdekli leginkább, hogy
mit jelent Jézus személye a huszadik század emberének, és mit fog
jelenteni annak, aki majd a huszonegyedikben él. Mi köze a földi
jólétre törekvő társadalomnak az Isten országáról szóló jézusi evan
géliumhoz? Mi az értelme a megváltás örömhírének a szekularizált
világban, ahol az ember a tudománytól és a technikától várja me
rőben evilági üdvösségét? Egyáltalán ál1ítható-e még a jelen kor
életkörülményei közt, hogy Jézus a mi Krisztusunk: a mai ember
Megváltója és Üdvözítője? Lehet-e ezt azonos vagy legalábbis ha
sonló értelemben állítani, mint ahogy az apostolok egyháza tette?
S ha lehet, van-e ennek a mi korunkban valami sajátos értelme?

Megannyi kérdés, amire aligha lehet az értelmi tisztesség köve
telményeihez híven válaszolni, ha előbb nem nézünk szembe azzal
az immár kétszáz esztendeje vitatott problémával: hogyan lett a
názáreti Jézusból az apostolok egyházának Krisztusa? Pontosab
ban: az a Jézus, aki meghirdette Isten országát, hogyan lett az apos
toli igehirdetés tárgya, az üdvözítő Krisztus? Rövidebben: hogyan
lett az ige hirdetőjéből a hirdetett ige? Ez a bultmanni kérdés nem
csak a Jézussal foglalkozó bibliai kutatásnak vagy az elméleti teo
lógiának, hanem magának a Jézusba vetett hitnek is alapvető kér
dése. Jézusban hinni ugyanis lényegében annyit jelent, mint elfo
gadni azt a tényt, hogy ő az ember Megváltója és Üdvözítője: ő a
Messiás, görög szóval, ő a Krisztus. A Krisztus-hit tehát az ő törté
neti személyében gyökerezik. Ám a probléma pontosan az, hogy az
újkori bibliakritika a Krisztus-hitnek éppen ezt a názáreti Jézusba
nyúló történeti gyökerezettségét, vagy még pontosabban, ennek a
gyökerezettségnek jogosultságát vonta kétségbe.

A történeti Jézus vagy a hit Krisztusa?

A hagyományos bibliai és teológiai gondolkodás természetesnek
vélte, hogy Krisztus-hitünk a történeti Jézusban gyökerezik. Az új
szövetségi iratok alapján ez egészen nyilvánvalónak tűnt. Az evan
géliumok elmondják Jézus életét és tanítását, kereszthalálát és föl
támadását, az apostoli iratok pedig arról a tanítványok lelkében
tudatossá vált fölismerésről tanúskodnak, hogy Jézus életében és
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halálában beteljesültek lsten ószövetségi üdvözítő ígéretei: ő a Mes
siás, a Krisztus. Ez a Jézus földi életében félig tudatosan már meg
vallott Krisztus-hit teljes tudatossággal vallott Krisztus-hitté akkor
vált bennük, amikor a Föltámadottban ráismertek Mesterükre, a
názereti Jézusra. A hagyományos út tehát a történeti Jézustól vezet
a hit Krisztusához.

A bibliatörténeti kritika ezzel szemben azt állítja, hogy a hit
Krisztusától kell kiindulnunk, hogy rátaláljunk Jézus történeti
alakjára. Az első keresztény közösségekben hirdetett és hittel
megvallott üdvözítő örömhír, az evangelion, az Úr Krisztusról
szólt: ő az a Küriosz, akinek megdicsőült alakjában Istennek em
bert üdvözítő műve beteljesült. Az evangélisták, főleg János, Jézus
történeti alakját feltámadásának húsvéti fényében látták. Nem Jé
zus-életrajzot írtak, hanem a Kürioszban megvalósult messiási üd
vösség örömhírét foglalták írásba. A kritikus gondolkodás útja
ezért nem Jézus történeti alakjától vezet a hit Krisztusához, ha
nem éppen fordítva: a hittel vallott Krisztustól a történeti Jézus
hoz. A kérdés tehát pontosan az, hogy van-e út ettől a hittel val
lott Krisztustól Jézus történeti valóságához.

Bultmann ezt tagadja.' Arra a túlzott következtetésre jut, hogy
amiket Jézusról az evangéliumok elmondanak, egyáltalán nem te
kinthetők történeti tényeknek, hanem bizonyos tényeknek húsvét
után az apostolok igehirdetésében kialakult hívő értelmezését
mondják el. Történetkritikai tekintetben a názáreti Jézusról semmi
mást nem tudunk, mint azt, hogy létezett. Létezésének merő té
nye, a dass, Bultmann szemében, elég a keresztény hit történeti
megalapozásához, tanítása és tettei, a was és a wie azonban már a
húsvéti értelmezés hatósugarába tartoznak.

Bultmann első kritikusai saját tanítványai voltak. E. Kasernann
már az ötvenes évek elején rámutatott a történeti Jézus és a hit
Krisztusa közti folytonosságra.2 Mint egzegéta vallja, hogy az üd
vösség isteni művéhez szervesen hozzátartozik Jézus egész élete,
nemcsak halála és feltámadása, mert az ő történeti létezése az a kai
rosz, az a sajátos kegyelmi időpont az üdvösség történeti folyamatá
ban, amikor az üdvözítő mű egyszer s mindenkorra beteljesült. Aki
meghirdette az evangéliumot, meghalt bűneinkért és feltámadt
megigazulásunkra, az egy és ugyanaz a Jézus.

G. Ebelin3 és Z. Fuchs4 a folytonosságot nem a történeti sze
mélyben, hanem az igehirdetés tartalmában keresi. Akár "a hit ta
núját" (Ebeling), akár "Isten irgalmas szeretetének teljes kifejezé
sét" látjuk Jézusban, az ő igehirdetésében éppen úgy, mint a róla
szólóban, a mondanivaló tartalma azonos.'

Végül is a mai kutatások nyomán nyugodtan állíthatjuk, hogy
a törés nem áthidalhatatlan a történeti Jézus és a hit Krisztusa kö
zött. Kétségtelen, hogy Krisztus megdicsőült léte nem egyszeru
folytatása Jézus földi életének, hiszen halálával kilépett ebből az
életből, és föltámadásával átlépett az isteni örökkévalóságba. De
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ez az átlépés, mégha emberi szem törést lát is benne, valójában
létrendi emelkedés, valódi transzcendencia. Ezért a megdicsőült

Úrban, mégha isteni létformában is, valóban jelen van a názáreti
Jézus, üdvösségünk történeti szerzője. De akkor nyilván jelen van
az evangéliumok Krisztusában, az egyházban hirdetett és megval
lott Krisztusban is. És ha jelen van, akkor meg is találhatjuk őt

történeti valóságában.

SBultmann
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A Krisztus-hit és a krisztológia
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Jézus személye és az
isteni üzenet

összetartozása

Mindeddig a történeti Jézusnak és a hit Krisztusának a viszonyáról be
széltünk. De újabban nem annyira a személyi folytatódás szemszögéből

vetik föl a kérdést a teológusok, mint inkább úgy, hogy a Krisztus-hit és
annak tanításbeli kifejtése, a krisztológia vonalán lehet-e folytatódásról
beszélni. Pontosabban: van-e belső folytonosság a názáreti Jézus tanít
ványainak Mesterükbe vetett hite és a föltámadt Krisztus első tanítvá
nyainak hite közt? S ha van, akkor az újszövetségi iratok Krisztusról
szóló tanítása szintén ebben az eredeti Jézus-hitben gyökerezik-e vagy
sem? Voltaképpen itt az apostoli egyház krisztológiájának és az abból
eredő későbbi krisztológiáknak a hitelességéről van szó.

W. Marxsen pontosan ezt a kérdést kutatja." 6 is Bultmann
kérdéséből indul ki: Hogyan lett az ige hirdetőjéből a hirdetett
ige? Ez a kérdés lényegében azonos azzal, hogyan lett a hit tanú
jából a hit tartalma: hogyan lett a történeti Jézus a hit Krisztusá
vá. Bultmann tanítványai egyetértenek abban, hogy a változást a
húsvéti események hozták: Jézus halála jelenti azt a cezúrát, ami
az ige hirdetőjét elválasztja a hirdetett igétől. Marxsen szerint
azonban túlzott egyszerűsítés az, ha az igehirdetőt a názáreti
Mesterrel, a hirdetett igét pedig a föltámadt Krisztussal azonosít
juk, mintha Jézus húsvét előtt csak hirdetője lett volna az igének,
húsvét után pedig csak tárgya az igehirdetésnek. Tagadhatatlan
ugyanis, hogy Jézus személye már húsvét előtt beletartozik abba,
ami az ő tulajdon igehirdetése, hiszen tanítványai az ő szavára és
személyi hatására hisznek Istenben. Másrészt azt sem lehet két
ségbe vonni, hogy a föltámadt Krisztus továbbra is úgy van jelen
az egyház életében, mint az üdvösség evangéliumának hirdetője.

Marxsen mindebből arra a következtetésre jut, hogy az evangé
liumi hagyomány és az ősi krisztológia eredetét nem az egyház
húsvét utáni hitében kell keresni, hanem abban a hitben, amit
maga a történeti Jézus keltett tanítványaiban. Jézus ugyanis nem
merő eszköze, személytelen közvetítője Isten igéjének. Szava, tet
tei, egész személye szervesen hozzátartoznak az isteni üzenethez,
következőleg hozzátartoznak az ember hívő válaszához is. Jézus,
az ige hirdetője és a hit tanúj a, elválaszthatatlan a hit tartalmától:
aki az ő szavára hisz Istenben, az őbenne magában hisz. A cezú
rát a hirdetett és a hirdető között nem Jézus halála jelzi. A válto
zás már Jézus életében megtörtént, és magával a hit megvallásá-
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Jézus, a hiteles
közvetítő

val kezdődik. Aki hisz Jézusban, az nemcsak azt hiszi, amit Jézus
hirdet, hanem azt is, hogy Jézus a hirdetn: ő Isten üdvözítő igéjé
nek hiteles közvetitője. Ez pontosan azt jelenti, hogy az ige hirde
tője a belé vetett és megvallott hit által maga is hirdetett és hittel
elfogadott ige lesz, mert aki hittel fogadja Jézus szavát, az hitének
tárgyaként őt magát is elfogadja. Hinni Jézus szavában elválaszt
hatatlan attól, hogy Jézust magát is megvalljuk, mint Isten kül
döttjét, mint a Krisztust. Küldetésének lényege éppen az, hogy ő

a közvetítő Isten és ember között, és a közvetítő szerepe belsőleg

hozzátartozik ahhoz, amit hirdet.
Az újszövetségi iratok Krisztus-képe és Krisztusról szóló tanítása,

Marxsen szerint, ebben az eredeti, Jézus személyére vonatkozó hit
ben gyökerezik, mert ez a hit láttatja meg a názáreti Mesterben Isten
küldöttjét, Krisztust. S ez a hit húsvét előtt és húsvét után valójában
azonos volt. A különbség Jézus történeti és megdicsőült állapota
közt a hit lényegén nem változtat, még akkor sem, ha Jézus feltá
masztását úgy tekintjük, mint isteni küldetésének végleges megerő

sítését. Mindkét esetben annak megvallásáról van szó, hogy Jézus a
Krisztus. Marxsennek igaza van: a krisztológia eredete az a hitvallás,
hogy Krisztus nem más, mint a történeti Jézus.

Az ösi krisztológiák eredete

A hit és kulturális
környezete

Hogyan fejlődtekki az újszövetségi iratokban található Krisztus-ké
pek és 'tanítások, az ősi krisztológiák? Voltaképpen már magára a
Krisztushitre is áll E. Fuchs velős megfogalmazása: "Krisztus a
megértett Jézus", mert Jézust csak akkor értheti meg teljes valósá
gában az ember, ha elfogadja, hogy ő a Krisztus. Az emberi gon
dolkodás azonban dinamikus természete folytán nem áll meg a hit
egyszeru megvallásánál. A hit termékeny maggá válik a hívő lélek
ben, amelyből a teljesebb megértés hajtásai bontakoznak ki. Nyil
vánvalóan már maga a hit sem merőben passzív elfogadása az is
teni szónak és kegyelemnek, hiszen belső készség, engedelmes oda
hajlás, felelős személyi döntés nélkül nem volna valódi emberi ak
tus. De amikor ennek a hitnek teljesebb megértését kezdi keresni
az ember, ebben a szellemi törekvésben már több szerephez jut
egyéni gondolkodása, értelmi nyíltsága, ösztönszerű boldog
ságvágya. S mivel szellemileg sem él légüres térben és időtlenül,

mihelyt tudatosan gondolkodni kezd hitének tartalmáról - s ezt
kezdetleges formában már a hit aktusában is megteszi -, nem te
heti másként, mint tulajdon környezetének kulturális szemléletével,
vallási hagyományainak képeivel és fogalmaival.

Itt emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy az ősegyház az első

időktől sem volt egyetlen zárt kulturális és vallási környezethez
kötve. Kétségtelen, hogy eredete a jeruzsálemi, vagy általában ju
de ai és galileai zsidó környezethez fűzi, de - amint az Apostolok
Cselekedetezből tudjuk - a szórvány-zsidóság képviselői és min-
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Az eszménykeresés
hatása a

krisztológiában

A krisztológiák
születése

den bizonnyal nem egy prozelita már a pünkösdi napokban ott
volt az első apostoli igehirdetésnél (vö. 2,5-11; 6,1-10), nem is
szólva azokról, akik már a földi életében találkozhattak Jézussal.
Általuk a szír és görög világba is eljutott az evangélium. Ugyan
akkor Péter apostol személyes tapasztalata arra az új és döntő föl
ismerésre indítja a megtért zsidókat, hogy "a pogányok is befo
gadják Isten igéjét" (uo. 11,1). Hamarosan megalakul az első po
gányságból megtért keresztények közössége Antióchiában (uo.
11,19-26). Pál, a megtért üldöző, és Barnabás éppen ebben a kö
zösségben kapják missziós küldetésüket a hellenista világba (uo.
13,2-3). Az ősi krisztológiákra vonatkozólag mindennek döntő je
lentősége van. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a negyvenes évek vé
gén már nemcsak a palesztinai és hellenista zsidók ószövetségi
kultúrkörében, hanem a szír és a görög vallási hagyományok vi
lágában is megjelenik a Krisztus-hit, és hívő emberek kultúrájuk
sajátos szemléletével gondolkodni kezdenek ennek a hitnek telje
sebb isteni és emberi értelmén.

A mai kulturális antropológia megállapítása szerint ez a sajátos
szemlélet az ember szellemi tájékozódásának négy főirányában je
lentkezik: 1. Mit gondol az ember önmagáról? 2. Hogyan látja a
többi emberhez, a világhoz fűződő kapcsolatait? 3. Mi a felfogása
a tapasztalati világot meghaladó transzcendens valóságról, az Is
tenről? 4. Milyen eszményeket lát maga előtt, vagyis mi az, ami
reményt kelt benne és értelmet ad jövőre irányuló törekvéseinek?
Szellemi tájékozódásának ezek az ösztönszerű törekvései, amik
önmaga, a világ, az Isten és a jövő távlatai felé irányulnak, nyil
ván állandó kölcsönhatással vannak egymásra. önmagának meg
értését voltaképpen a többi emberhez, a világhoz és az Istenhez
való viszonyában keresi az ember, de így keresi azt is, hogy mik
azok az eszmények, amelyek a teljesebb emberi lét és jövő remé
nyét ébresztik lelkében.

Kétségtelen, hogy az ember önmegértésre, valamint a világhoz
és Istenhez való viszonyának megértésére irányuló törekvése mel
lett kulturális tekintetben az ősztőnszerű eszménykeresésnek volt
a legerősebb hatása az ősi krisztológiák kialakulására. Akkor is
igaz volt, ma is az, hogy aki hisz Jézusban, az az ő alakjában látja
meg azt az eszményképet, ami egyéni törekvéseinek, embertársa
ihoz és az Istenhez fűződő helyes viszonyának legtisztább kifeje
zője. De hogy mit tart eszményinek az ember, s amit eszményi
nek tart, azt miért tartja annak, abban sajátos kulturális környeze
tének döntő szava van. Ezért pontosan ez a kulturális környezet
és az általa meghatározott eszménykeresés az, ami a különböző

krisztológiák kifejlődésének antropológiai alapja.
Ebből a kulturális talajból azonban nem hajtottak volna ki az

ősi krisztológiák palántái, ha előbb nem hullott volna belé a Jé
zusról szóló történeti elbeszélések magja. Ezekhez az elbeszélé
sekhez tartoznak nemcsak Jézus szenvedésének és kereszthalálá-
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nak történeti elemei, hanem Jézus prófétai kijelentései, példabe
szédei és bölcs mondásai, sőt életének nem egy eseménye és cso
datette is. A húsvét után kialakult első keresztény közösségekben
Jézus föltámadásának örömhírével együtt ezeket is elmondták a
tanítványok. Ám. éppen mivel ezek az első közösségek más és
más, először palesztinai zsidó, majd hellenista zsidó, végül helle
nista pogány kulturális környezetben alakultak ki, és vallási
szemléletük és eszményeik környezetüknek megfelelően külön
böztek egymástól, figyelmüket sem ugyanazok az elemek ragad
ták meg a Jézusról szóló elbeszélésekből. De ami megragadta
őket, azt istentiszteleti összejöveteleiken elismételték, és sajátos
szemléletüknek és igényeiknek megfelelően nemcsak az igehirdetés,
a tanítás vagy a vita, hanem a személyesebb jellegű hitvallás vagy a
dicséret és hála himnikus-liturgikus formáiban is kifejezték. Ezek a
helyi hagyományként kialakult szövegek őrizték meg a legősibb

Krisztus-képeket, a krisztológia ősi típusait. Ma már csak a négy ká
noni és néhány apokrif evangélium szövegébe beleszöve fedezhetők

fel, de annyira jellegzetesek, hogy a modern bibliakutatásnak nem
okozott különösebb nehézséget az elemzésük.

A krisztológia ősi típusaF

7Alapvető munkák: H.
Fuller, R.: The

Foundations of New
Testament Christology
Collins, 21969,London;

Hahn, F:
Christologische

Hoheitstitel, 31966,
Göttingen; Schweizer,

E.: Emíedrigung und
Erhöhung beiJesus und

seinen Nachfolgem,
1962, Zürich; Jesus

Christus ím vielfaltigen
leugnis des N. T.

München. Hamburg.
1968.

Jézus, az Emberfia

1. A legősibb Krísztus-kép a palesztinai zsidó kultúrkörben alakult
ki, és lényegében azt fejezi ki, amit Péter apostol első pünkösdi
beszédének záró szavaiban mondott: "Isten Úrrá és Messiássá tette
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek" (ApCsel 2,36): Ez a Krisz
tus-kép Péter és a tanítványok húsvéti tapasztalatából ered. Az jel
lemző rá, hogy két létformájában látja Jézust: az egyiket a halála, a
másikat a föltámadása jelzi. A Római levél bevezetésében (1,2-3) ez
a kettős létforma a "test szerint" (kata szarka) és a "lélek szerint"
(kata pneuma) ellentétpárjában jut kifejezésre. Jézus "test szerint"
Dávid fia, vagyis a Messíás, de ez a messiási mivolta teljes valósá
gában, vagyis "lélek szerint" csak föltámadásávallett nyilvánvaló.
Föltámasztásával ugyanis "Úrrá" (Küriosz) tette őt az Isten, vagyis
üdvözítő művének bevégeztével az üdvösség rendjének urává tette
meg őt. Tehát "lélek szerint" Jézus "az Isten hatalmas Fia" (uo. 4.).

Ebben a messiási hagyományban még nincs szó Jézusnak földi
létét megelőző örök isteni létéről (praeexisteniia), de Máté is, Lu
kács is megőrizték evangéliumukban a Szentlélek műveként létre
jött szűzi születés hagyományát, és ezzel kifejezik, hogy nemcsak
föltámadása, vagy esetleg megkeresztelése óta, hanem már fogan
tatása pillanatától szoros kapcsolat fűzi Istenhez. Ebben az érte
lemben szól az angyali üdvözlet Máriához (Lk 1,31-36).

2. Ezt a messiási Krisztus-képet egészíti ki az a szintén palesz
tinai zsidó környezetben kialakult szemlélet, amely Jézust a Dáni
el próféta jövendölésében (7,13-14) szereplő "Emberfiá"-val azo-
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nosította. A "végső időkben" (eszkata) ez az Emberfia valósítja
meg a világban Isten uralmát: ítéletét és üdvösségét. Amint újab
ban a Qumranban talált szövegek is bizonyítják, Jézus korában a
zsidóság egy része erősen hitt Isten küldöttjének eljövetelében,
aki apokaliptikus események közepette váratlanul lép föl és végül
is üdvözíti a zsidó népet. Maga Jézus azzal kezdi működését,

hogy ennek az istenországnak elérkezését hirdeti (Mk 1,15), majd
kijelenti, hogy szavaival és tetteivel, sőt személyével magával már
cselekvően jelen van ez az isteni uralom (Mk 12,18). Ugyanakkor
azonban Jézus azt sem hallgatja el, hogy a jövőben még teljes mi
voltában meg kell nyilvánulnia az Emberfiának, amikor majd Is
ten uralma is beteljesül. Erre céloz a zsidó főtanács előtt tett tanú
sága: "Látni fogjátok az Emberfiát, amint ott ül a Mindenható
jobbján és eljön az ég felhőin" (Mk 14,62). Ezért tanítványai ben
ne látták nemcsak azt az Emberfiát, aki már eljött és meghirdette
Isten uralmát a világban, hanem azt az Emberfiát is, akinek még
el kell jönnie, hogy megítélje az élőket és a holtakat, és aki végleg
üdvözíteni fogja híveit.

"Ebed Jahve" 3. A Jézus halálának és föltámadásának húsvéti tapasztalatában
gyökerező messiási szemlélet a hellenista zsidó környezetben úgy ala
kult át, hogy a megtért zsidók Jahve megalázott és fölmagasztalt szol
gájának (ebed Jahve) izajási jövendölése értelmében (53. fej.) magyaráz
zák Jézus sorsát. Ez az alapszemlélete Jézus szenvedés-történetének,
amit legrégibb elbeszélésében Márk evangéliuma őrzött meg. De a
legjellemzőbb kifejezése ennek a szemléletnek a Fillipi levél krisztoló
giai himnusza (2,6-11), amely a megalázkodó "szolga" és a fölmagasz
talt "úr" ellentétpárjára épül. A "szolga alakja" a szövegben nemcsak
Jézus mindhalálig engedelmes életét és kereszthalálát fejezi ki, hanem
magát azt a tényt is, hogy emberré lett - "fölvette a szolga alakját".
Az "Isten alakja" viszont a földi életét megelőző létére és mivoltára
utal. De a hangsúly a szövegben nem ezen az isteni léten van, hanem
a megalázott szolga fölmagasztalásán. Föltámasztásával Isten nyilván
valóvá tette, hogy ő a Messiás és az Úr. Ám hívei, akiknek körében je
len van, mint liturgikus tiszteletük és imádásuk középpontja. nemcsak
a maguk Urának ismerik el, hanem annak a fölmagasztalt Küriosznak,
aki az egész teremtett mindenség Ura.

Jézus, az Igaz 4. Isten szolgájának képével szorosan összefügg az a fölfogás,
amely Jézust a Biblia bölcsességi irodalmában szereplő "Igaz"-ával
azonosítja, aki ártatlanul szenved a gonoszok miatt. Nyilvánvaló
an ez a fölfogás is palesztinai és hellenista zsidó környezetből

származik. A bölcs ember az, aki istenfélő és az igazság útját jár
ja. S ha szenvednie is kell igaz életéért, nem veszti el Istenbe ve
tett hitét, és nem tér le az igaz útról. Jézus ennek az istenfélő böl
csességnek eszményi kifejezője. Nem csoda, ha Judeában, Galileá
ban, vagy a diaszpóra zsidóságának körében hívei benne látták az
isteni bölcsesség megtestesítőjét, mert ez a bölcsesség nyilvánult
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Jézus, az"isteni Férfiú"

Jézus három létformája

Jézus, lsten személyes
kinyilatkoztatása

meg életében, ehhez maradt hűséges az Isten igazáért vállalt küz
delmében és szenvedésében, végül is ezért magasztalta föl az Is
ten.

5. A hellenista kultúrkörben, de - megfelelő változatban - a zsi
dó és szír környezetben is természetszerűen hozzátartozott a vallás
világához az "isten embere", az "isteni férfiú" (theiosz aner) alakja. A
nép azt tekintette Isten emberének, akit szemmel láthatóan eltöltött
Isten ereje, és aki erről tanításával, jövendölésével és csodatetteivel
tanúságot is tett. Jézus alakját nyilván nem volt nehéz ebben az
összefüggésben látni. Főleg Márk evangéliuma mutatja be őt úgy,
mint akinek "hatalma van" (1,22; 4,41) és "mindent jól tesz: a süke
teknek visszaadja a hallásukat, a némáknak a beszédjüket" (7,37).
De nyomát találjuk Péter pünkösdi beszédében is, aki a nép szemére
veti, hogy azt a Jézust feszítették keresztre, akit Isten "nagy erejű

csodákkal és jelekkel" igazolt előttük, s végül is föltámasztott a ha
lottak közül (ApCsel 2,22-24).

6. A Jézusról kialakult eredeti krisztológiai alapszemléletet,
amely kettős létformájában igyekszik megérteni őt, lassanként föl
váltja egy zsidó és pogány hellenista kultúrkörben kialakult telje
sebb krisztológiai szemlélet, amely már kifejezetten három léifor
máról beszél. Ez a három: a földi életét megelőző örök isteni léte,
maga a földi élete és halála, végül megdicsőültmennyei léte. Két
ségtelen, hogy ennek a szemléletnek a gyökerét az isteni küldetés
teológiájában kell keresni, amint azt az újszövetségi szerzők közül
legvilágosabban Szent János fejti ki. Eszerint Jézus Istennek egy
szülött Fia, akit mennyei Atyja azért küld a világba, hogy végbe
vigye az emberi megváltás és üdvözítés isteni művét. Evangéliu
mával és húsvétjával beteljesíti küldetését, visszatér az Atyához,
de híveinek az üdvösség zálogául elküldi Szeritlelkét. A Lélek 
az apostolok közreműködésével az egyházban és az egyház által
- valóra váltja művét a világban. Lényegében Szent Pál kriszto
lógiai szemléletére is ez az isteni küldetéssel összefüggő hármas
- a megelőző isteni, a megtestesült emberi és a megdicsőült is
ten-emberi - létforma jellemző.

7. Ezt a küldetés-teológiát egészíti ki, vagy helyesebben ennek
eszmei tartalmát és teljes értelmét fejezi ki az a fölfogás, amely
úgy tekinti Jézust, mint az üdvösség misztériumának, az üdvözítő

isteni szeretetnek, sőt magának az Istennek személyes kinyilat
koztatását. Voltaképpen ez a János és Pál irataiban kifejtett eszme
a csúcspontja az újszövetségi szentírás krisztológiájának.

Pál teológiai gondolkodásának és igehirdetésének középpontja
ban maga az isteni misztérium áll, amely öröktől fogva el volt
rejtve a mindenséget teremtő Istenben. Ez a misztérium nem más,
mint Isten örök szeretete teremtménye, az ember iránt, s ami eb
ből ered, az Isten embert üdvözítő szándéka. Ezt a szeretetét nyil
vánította ki, és ezt a szándékát valósította meg Isten Jézus Krisz
tus személyében (vö. Ef 3,8-11). És joggal, mert Jézus "a láthatat-
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lan Isten képmása", minden teremtmény elsőszülötte. Benne te
remtette Isten a mindenséget... "Ezért" akarta az Atya, hogy ben
ne, a Fiúban lakjék az isteni lét teljessége, s hogy általa békítsen
kí magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van,
azzal, hogy keresztjének vérével "békességet szerzett mindennek"
(Kol 1,15-20).

Jézus, a Logosz János görög szóval, de ószövetségi értelemben Logosznak, iste-
ni Igének nevezi Jézust, ami Isten önmagát kinyilatkoztató szavát
jelenti. A Logosz öröktől fogva Istenben él, mint az Atya Egyszü
lötte. Mint Isten világteremtő eszméje, a kozmosz isteni rendjében
nyilvánul meg. De teljes mivoltában Jézusban ölt testet. Benne
személyesen nyilatkoztatja ki magát az Isten: "Istent soha nem
látta senki. Az egyszülött Isten, aki az Atya keblén nyugszik, ő

nyilatkoztatta ki". Hogyan? Azzal, hogy "az Ige testté lett és köz
tünk lakott. Mi láttuk dicsőségét: az Atya Egyszülöttének dicsősé

gét, akit kegyelem és igazság tölt be" (Jn 1,1-18). János evangéliu
ma voltaképpen nem más, mint ennek az evangélium előszavá

ban kifejezett teológiai tanításnak, Isten személyes megnyilatkozá
sának és üdvözítő szeretetének bemutatása Jézus szavaiban és tet
teiben, halálában és föltámadásában.

Jézus, a főpap 8. Egészen sajátos az a Krisztus-kép, amit a Zsidókhoz írt levél-
ben találunk. Ebben a levélben a szerző, valószínűleg Szent Pál
tanítványa, az ószövetségi főpapnak mint előképnek beteljesülése
ként rajzolja meg Jézus Krisztusi alakját. Jézus azért jött a világba,
hogy mint ember - mindenben azonosulva velünk, a bűnt kivé
ve - megtegye azt, amire minden ember hivatott: teljesítse Isten
szent akaratát és engedelmességével teljesen odaadja magát Isten
nek. Egész életével, de főleg kereszthalálával ezt maradéktalanul
meg is tette. S mivel mindezt mint az emberiség főpapja tette, aki
minden embertársát képviseli Isten színe előtt, életének és halálá
nak áldozati jellege van: engedelmes önátadásával bűneinkért ki
engeszteli Istent, és megnyitja az üdvösség útját. Föltámadásával
és mennybemenetelével mint üdvösséget szerző főpap bevonul
Isten szentélyébe, hogy a tulajdon vérével kiengesztelt Isten színe
előtt az idők végéig közbenjárjon üdvösségünkért. Főpapságának

teljes értelme az, hogy ő Isten és ember közt az új örök szövetség
közvetítője, aki az isteni élet közösségében és örök boldogságában
részesíti az embert.

Jézus teológiai megértésének ezek az ősi típusai nyilvánvalóan
döntő hatással voltak az egyházban a krisztológiai dogma fejlődé

sére. Ez folyamatosan ment végbe a szentatyák tanításán, a tévta
nokkal folytatott vitákon és a zsinati döntéseken keresztül egé
szen Szent Tamás és a skolasztikusok szabatos fogalmi kifejtéséig
és rendszerezéséig. Kérdés, hogy nyílnak-e ma is új utak Jézus
nak, a mi Krisztusunknak korszerű megértésére. Erről majd más
alkalommal.
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