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Jézus újrafelfedezése
A keresztények készülődnek Krisztus születése 2000. évfordulójá
nak megünneplésére. Úgy érzik, méltó módon kellene ezt a nagy
jubileumot megünnepelni. Az ünneplés előtti időben számadást
kellene végezni. Őszintén fel kellene tárni, hogy az elmúlt kétezer
év folyamán mit jelentett a Jézusba vetett hit az emberiség számára.
Igen tanulságos lenne ez a történeti eszmélődés, amelyben megmu
tatkozik, hogy Jézus személyét és működését hogyan örökítették
meg, értelmezték a keresztények és a kereszténységen kívülállók.
Lényeges az is, hogy az őskeresztények által áthagyományozott jé
zusi életet hogyan adták tovább és hogyan értelmezték a különböző

korokban, valamint, hogy a keresztények a jelenben és a jövőben

hogyan tesznek tanúságot Jézusról. Ehhez szükséges, hogy újra fel
fedezzük Jézust, és tanúságot tegyünk róla.

Századunk közepén, pontosan 1951-ben kezdődőtt meg a mai
krisztológia újraértelmezése. Ekkor ugyanis a Khalkédóni zsinat
1500 éves évfordulójáról megemlékezve K. Rahner indította el a
folyamatot Khalkédon - vég vagy kezdet? című tanulmányával. A
khalkédóni dogma fogalmazta meg ugyanis Jézus emberségének és
istenségének személyes egységét - vagyis egy és ugyanaz a Jézus
Krisztus két természetben, egy személyben, a második isteni sze
mély, a Fiú személyében egyesül. Ebbe a végérvényes megfogalma
zásba torkollottak az első évszázadok vitái Jézussal kapcsolatban.
Rahner kimutatta, hogya zsinati meghatározás jelzi a vita végered
ményét, az igazság győzelmét, ugyanakkor új kezdetet is jelent.
Jézus személyi titka pedig mindig eleven, személyes és aktuális,
ezért mindig újra fel kell támi és magyarázni. A Jézussal kapcsolat
ban mindig fölvetődő kérdés az, hogy egy ember hogyan lehet Is
ten is, hogyan tarthat igényt egyetemes és soha fölül nem múlható
jelentőségre.

Jézus újrafölfedezésében nemcsak teológusok, hanem gondol
kodók, filozófusok, irodalmárok, művészek, zsidók és ateisták is
részt vettek. Örvendetes tény, hogy hazánkban is több könyv, ta
nulmány, ismertetés jelent meg az elmúlt években Jézusról (Ver
mes Géza, Karl Herbst, Pinchas Lapide, David Flusser). Napjaink
jelentős katolikus és protestáns teológusainak krisztológiai nézetei
is ismeretesek (K. Rahner, H. U. von Balthasar, H. Küng). Figyel
münket három krisztológiai könyvre szeretnénk fordítani. Ke
reszty Rókus 1995-ben jelentette meg krisztológiai alapvetését Jé
zus Krisztus címmel. Célja, hogy bemutassa Jézus Krisztus miszté
riumát, a katolikus egyház krisztusképét, és igyekszik ennek hite
les történeti alapjait, valamint mélyebb, rendszerezett megértését
kimutatni. A másik jelentős krisztológia Walter Kaspernek Jézus a
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A krisztológia két
irányzata

A krisztológia új
megközelítése

Krisztus című műve (Bp, 1996). Kasper alapjaiban újragondolja a
. krisztológiát. A megújult hermeneutika segítségével újragondolja

a krisztológián belül az antropológia, a történetiség, a szabadság
és a pneumatológia szempontjait. Három nagy kérdéskörben vá
zolja fel témáját: Jézus Krisztus kérdése ma, Jézus története és sorsa,
Jézus Krisztus titka. A harmadik Hans Kessler krisztológiai írása a
Dogmatika kézikönyvében (Bp, 1996). Kessler a megújult katolikus
dogmatika szellemében tárgyalja Jézus személyét és művét, Üdv
történeti keretben mutatja be Jézust feltárva a biblikus és dogma
történeti alapokat. Ami igazán fontos nála, hogy művének negye
dik részében szisztematikus reflexióban tényleg megkísérli újrafel
fedezni Jézus titkát.

Walter Kasper krisztológiájában részletesen tárgyalja a mai
krisztológia két nagy vonulatát. Az első vonulat három irányzata
közül az egyik kozmológiai távlatokba helyezte Jézus személyét.
Teilhard de Chardin evolutív világképéből kiindulva kísérelte
meg a kozmologikus értelmezést: miképpen teljesedik be a koz
mogenezis és az antropogenezis a krisztogenezisben. A másik
irányzat az antropológiából indult ki. K. Rahner szerint Jézusban
az Isten emberré válása tulajdonképpen az emberi lényeg megva
lósításának egyszeri és legvégső csúcsa. A harmadik irány szerint
O, Moltmann, W. Pannenberg) minden ember szervesen, szolidá
risan beleszövődik az emberiség történelmi egészébe, és így a
krisztológiát is egyetemes történelmi horizontban kell tárgyalni.
Von Balthasar szerint a kozmológiai, az antropológiai és a törté
nelmi távlatokba beállított krisztológiák veszélyes redukciót ered
ményezhetnek. A krisztológia második hullámában a teológusok
igyekeztek felfedezni a történeti Jézust (R. Bultmann és tanítvá
nyai). Az is fontos volt számukra, hogyan áll az üdvösség kérdé
se a világiasság, az antropológiai irányultságú és történelmivé lett
világban. A mai krisztológia arra irányítja a figyelmét, az a fel
adata, hogy megmagyarázza, miként tárja föl a krisztusi történet
az emberi élet legvégső és legmélyebb kérdéseit.

Hasonló, de mégis más beállításban tárgyalja H. Kessler a mai
megújult krisztológiai irányokat. Szerinte a 19. század elszórt tö
rekvései után a 20. század a krisztológiai vizsgálódás új csúcs
pontjához vezetett el. Az újkorban radikálisan megváltozott a
gondolkodási horizont. Eleinte úgy reagáltak erre a teológusok,
hogy vagy egyszerűen ragaszkodtak a hagyományos krisztuskép
hez, a nyugati megértési mintákhoz, vagyis régi kérdésfeltevések
ismétlődtek meg új változatokban, vagy próbálkoztak alkalmaz
kodni az új helyzethez. Krisztus misztériumát racionalista, erköl
csi módon redukálták. Így jött létre a racionalista, moralizáló Jé
zus kép (G. E. Lessing, L Kant, W. F. Hegel). Néhányan megkísé
relték az áthagyományozott hitet kritikus módon közvetíteni (F.
W. Schelling, S. Kierkegaard). Közben kiderült, hogy a redukciós
kísérletek illetéktelenek. Arra azonban szükség van, hogy a nagy
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krisztológiai és megváltástani hagyományokat a jelenkori gondolko
dásmód eszközeivel átalakítsák, új nyelvezetet alkossanak. Kritikus
konstruktív módon föltűntek a jelenkori antropológiai és történeti
szempontok.

Kessler csoportosítása Kessler nyolc alapvető törekvés köré csoportosítja a 20. századi
krisztológiai vizsgálódásokat. K. Barth dolgozta ki az önkinyilatkozta
tás krisztológiáját - Jézus Krisztus Isten Igéje, Isten önkinyilatkoztatá
sa. Jelentős az egzisztenciális hit krisztológiája (R. Bultmann, G. Ebe
ling) - az Igében meghirdetett Jézus közvetlen, személyes döntésre,
egzisztenciám sajátos megvalósítására szólít fel. Érdekesek a korreláci
ós krisztológiák (p. Tillich. H. Küng) - a modem, elidegenedett em
ber létéből felhangzik a megváltásra irányuló kérdés. A kérdés szerke
zetében már eleve adva van a válasz, ez a korreláció. Spekulatív köz
vetítésre vállalkozik K. Rahner transzcendentál-antropológiai kiinduló
pontja. Kölcsönösen feltételezi a emberből kiinduló radikális önfelül
múlási kísérletet és Isten szabad történelmi önközlését. Alapvető

struktúrájánál fogva az ember eleve azt keresi, ami történetileg meg
valósult Jézusban. Egyetemes kiindulópontot keresnek W. Pannenberg
és W. Kasper, és ezt az emberiség történelmének végső értelmét meg
válaszoló eseményben, Jézus feltámadásában találják meg. Ígéretesnek
mutatkoznak J. Moltmann, Ch. Duquoc, J. B. Metz eszkatológiai-gya
korlati kiindulópontjai, Jézus Istenből élő, szabad ember volt, aki
szembeszállt minden jogtalansággal és erőszakkal. Keresztrefeszítésé
ben megmutatta a Lélek által járható messiási életutat és gyakorlatot.
Jelenkori természettudományos összefüggésben dolgozza ki krisztoló
giai alapkérdéseit az evolúciós-kozmikus kiindulópont (Teilhard de
Chardin, M. Fox). Az evolúció menetét végeredményben a Krisztusból
kiáradó erő irányítja, aki az evolúció végső célja és beteljesedése. Fel
tűntek a 70-€s évek elejétől a feminista krisztológiák is, amelyek a nők

mai helyzetéből, tapasztalataiból eredő kérdéseket szeretnék a kriszto
lógiába integrálni. Jézusban a szeretet testesült meg, és ez egy új em
beriesség kristályosodási pontja lehetne.

Jézus újrafölfedezése Az újabban megjelent krisztológiák lehetőséget nyújtanak arra,
hogy újra átgondolva a régi egyházi hagyományt, felfedezzük Jézus
eleven valóságát. Két lehetőségre hívhaljuk fel a figyelmet. Az egyik a
felfedezés rendkívüli útia, amelyről a megtérők tanúskodnak. Elég be
leolvasni az F. Lelette által szerkesztett, A Xx. század konvertitái (Bp,
1986) című kétkötetes műbe, amely hetvenöt megtérő rövid életrajzát
tartalmazza, hogy ízelítőt kapjunk a megtérők Krisztus-tapasz
talatából. Életrajzukban egy közös vonás van. Valahol, valamikor egy
szerűen, villárnszerűen, hosszas érlelődés után megszólította őket Jé
zus, és feltette nekik a kérdést: kinek tartotok engem? Lelkük mélyé
ből szakadt fel a felismerés, a felfedezés extatikus öröme; Te vagy
Krisztus, az élő Isten Fia. Ez a felismerés és vallomás naponta is
métlődik a megtérők sorozatában.

Jézus újrafelfedezésének van egy másik lehetősége is: az egy
házi igehirdetés rendes útja, Kétezer év óta hirdeti az egyház Jé-
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Mai nehézségek és
esélyek

Az egyház megúíítása

Kereszty Rókus

zus személyét és művét. Jézus éli titokzatos, valóságos életét az
egyházban. Legutóbb VI. Pál és II. János Pál pápa emelte fel sza
vát a mai világ újraevangelizációjával kapcsolatban. A cél az,
hogy az evangéliumot újra elvigyük minden emberhez. Kettős

sarkköve van az evangelizációs munkának; hűség az evangéliumi
üzenethez, és hűség az emberiséghez, amelyhez az evangéliumot
a maga teljességében kell közvetítenünk. Az evangélium üzenete
szabadságunk és életünk teljességének üzenete. A keresztény egy
házak a tömeges aposztázia miatt tudatára ébredtek az evangeli
zációs munka szükségességének, és kidolgozták módszereit. Talán
a legújabban magyar nyelven megjelent krisztológiák is alkalma
sak arra, hogy Jézust újrafelfedezzük.

A mai nehézségeket és esélyeket latolgatja Kessler krisztológiá
jának bevezetésében. A hit történelmében kezdettől fogva válto
galják egymást a krisztológiai csúcspontok és a feledés korszakai.
Ha újra fel akarjuk fedezni Jézust, akkor vállalnunk kell a krisz
tológia nehézségeit. Sok itt a túlzás és a félmegoldás: Jézus egyol
dalú istenítése mögött elsikkadhat konkrét embersége; az elvont
fogalmakra épülő krisztológia tanná merevítheti Jézus élő valósá
gát; a Jézust kutatók projekciói elhomályosíthalják és eltorzíthat
ják az igazi valóságot. Számolni lehet az egyházi kisajátítással is,
amikor az egyházat állítjuk Jézus helyébe, és nem adunk teret a
személyes fölfedezésének. Veszélyes a kispolgáriasan átformált és
ártalmatlanított Jézus-kép is. A negatív jelenségek mögött azon
ban ott rejlik Jézus felfedezésének erőteljes és tiszta igénye.

Kasper szerint a krisztológia mai problémafelvetése valójában
az egyház megújítása körül forog. Az érdeklődés előterében ért
hetően az egyház áll; egysége, szerkezete és a társadalomhoz való
viszonya, hiszen az egyház őrzi, továbbítja és képviseli a leghaté
konyabban Jézust. Ugyanakkor az egyház mai problémáit pusz
tán az egyház síkján nem lehet megoldani. Az egyház azonosság
válsága csak úgy oldható meg, ha feltárjuk az egyház alapját és
értelmét, és ez nem valamilyen elv, eszme vagy program, hanem
egy konkrét személy: Jézus, a Krisztus. Csak az így megújult
krisztológia és a korszerűen értelmezett hitvallás hidalhalja át a
hit és az élet mai szakadékát. Ha ez nem történik meg, akkor az
ember külső világa lapos és banális lesz, belső világa pedig üres,
tartalmatlan és értelmetlen. Az egyház válsága hátterében valójá
ban az értelmét vesztett modem társadalom értelemkereső válsá
ga áll. Jézus emberré válásában Isten és a világ új felszabadulásá
nak és kiengesztelődésének lehetünk tanúi, amely adomány és
feladat egyben.

A mai, megújult krisztológia hullámverésének erejét tapasz
talhatjuk meg Kereszty Rókus krisztológiájában. Kereszty három
támpontot nyújt a felfedezéshez. Az újszövetségi Jézus-hagyomá
nyok történetileg megbízhatók, a Szentírást író és a kánont meg
állapító ősegyház munkája történetileg hiteles. De a történelem
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további szakaszaiban is ki lehet mutatni, hogy ezekben a norma
tív, apostoli tanúságtétel kimeríthetetlen tartalma bontakozott ki.
Harmadszor a krisztológia mindig lelkiéletet teremtett.

Karl Rahner Rahner A hit alapjai című krisztológiájának (Bp, 1984) alapkérdé-
sei szintén megújuláshoz vezethetnek. Ó Jézushoz való fenomeno
lógiai viszonyunkat tisztázta két lépésben. Abból a tényleges vi
szonyból kell kiindulni, amely Jézushoz fűzi a hívő embert. Ez pe
dig a hit által áll fenn, amikor Isten adományaként találkozunk
Jézus személyével és titkával. Ez mindig kegyelmi adomány, olyan
meggyőződés,amelynek megvan a maga saját bizonyossága az élet
gyakorlatában. Ez tényleges viszony, ahogyan az egyházban, a csa
ládban, a személyes életben felfogjuk és átéljük Jézus valóságát. A
helyesen felfogott viszony Jézussal közvetlen személyes kapcsolat
átélésére képesít. Eredhet ez a viszony személyes tanúságtételből,

mások által közvetített oktatásból, egyházi igehirdetésból. Az elmé
leti reflexió soha nem éri utol az emberi egzisztencia eme eredendő

tettét. Második lépésben Rahner feltárja az ún. egzisztenciális krisz
tológiát, az ember személyes viszonyát Jézushoz. Sokféle formája
van ennek: az anonim kereszténytőla nyilvánosan tisztelt szente
kig. A lelkiismeret, a szentségek, az egyházi élet valósítja meg kap
csolatunkat Jézussal. Végeredményben a felebaráti és az istenszere
tet egysége garantálja ezt az üdvösséges életet, mert ennek abszolút
mélysége és jelentősége van. Csak merészen vállalkozni kell a ta
lálkozásra. És ekkor részesedhetünk Jézus életének titkában.

Hans Kessler A legrészletesebben kidolgozott krisztológiai támpontot Kessler
nyújtja, amikor írásában meglepő alapossággal és világossággal
dolgozza ki a Jézushoz vezető üdvtörténeti út egészét. Ez az út
az ószövetségi üdvösség várásával kezdődik, azzal, ahogyan Isten
elkezdte az üdvösség művét. Felvillannak Isten üdvösséghozó
cselekedeteinek emberi közvetítői, a királyok, a próféták, Isten
szolgái a papok közvetítő munkájában is. Beteljesedik Isten te
remtő és üdvözítő rnűve a názáreti Jézus földi történetében, halá
los sorsában, dicsőséges feltámadásában. Jézus művét, küldetését
az ősegyház viszi tovább és rögzíti, amely megfogalmazza az új
szövetségi krisztológia két modelljét: az üdvösségtörténeti-felma
gasztalást, illetve a kozmikus préegzisztencia-megtestesülés krisz
tológiát. Mérvadó, normatív jelentősége van minden korszak és
minden személyes Krisztus-tapasztalat számára az Újszövetség
ben megfogalmazott krisztológiáknak.

Hatalmas, kétezer éves egyházi-krisztológiai tapasztalatot dol
goztak fel a dogmatörténeti kutatások. Igen tanulságos áttanul
mányozni a nikaiai zsinat előtti idők kísérleteit és vitáit. Szinte
minden lehetőséget felölelnek és kimerítenek, minden utat és tév
utat bejárnak ezek a viták. Majd a nagy egyetemes zsinatok (Ni
kaia, Khalkédón, Konstantinápoly) végérvényesen rögzítik Krisz
tus emberségének és istenségének titkát. Kessler felvillant néhány
nagyhatású megértési modellt az európai kultúrából a középkor-
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"Felülről" és "alulról"
induló krisztológia

tól egészen napjainkig. Egészen újszerű vállalkozása, amikor vá
zolja a világegyház kilúvásait, Krisztus értelmezéseit a nyugati vi
lágon kívül. Igen meglepő és új szempontok merülnek fel a latin
amerikai felszabadítás teológiájában, az afrikai, az ázsiai, a hindu
és a kínai környezetben lehetséges Krisztus-recepciókról,

A mai krisztológiai kutatások célja, hogy egységes, összefüggő

képet alkossanak Jézusról, hogy rámutassanak Isten és az ember
létének mélységeire. Kessler szisztematikus reflexiójában arra vál
lalkozik, hogy ne csak továbbítsa, hanem újszerűen ki is fejtse a
Jézus történetében adott sajátos jelentéstartalmat. Isten megteste
sült Fiának a története valójában Isten története velünk és értünk.
Éppen az ember-Jézus történetének "lenti" térségeiben kell észre
venni Istent, aki "odaföntről" maga fordul felénk, és közli önma
gát velünk. Jézus önmagát egészen Istenből értette meg, és csak
Istentől való eredetének fényében érthető földi története. És ezzel
a kiindulóponttal már benne is vagyunk a mai krisztológiai értel
mezési körben. "Alulról" indul ki a mai krisztológia, a történeti
ember-Jézusból, Jézus történeti emberségéből. De ezt a földi törté
netet csak Istenből, képletes értelemben a "felülről" kiinduló iste
ni önközlésben lehet megérteni. A krisztológia kettős, mégis egya
zon gyökérből táplálkozik, Jézus emberi és isteni természetének
személyes egységéből. Jézus történetében nyilatkozik meg Isten
örök Fiának, az Istenembernek egy személyében, a Fiú személyé
ben lévő két természete. Egyszeri és páratlan módon valósul meg
a második isteni személy megtestesülésében Isten szerető önkiü
resítésének és önközlésének története. Kessler az evangéliumok
elbeszélő, eseményszerű kategóriáit összefüggésbe hozza lényegi
kategóriákkal. Már útban vagyunk egy dinamikusabb, történeti
folyarnatszerű, relációs kapcsolatokba fűző gondolkodásmód felé.
Jézusban az esemény, a történés szorosan kapcsolódik egy relaci
onális ontológiához, amelyben a lét nemannyira mivoltja szerint,
hanem együttléte, azaz személy szerint jelenik meg. Lehetővé te
szi ez, hogy megújulva gondoljunk vissza az eredetre, és újszerű

en fejtsük ki Jézus hagyományos titkát.
Kessler tehát az elbeszélő történeti tapasztalatból indul ki, és

ebben fedezi fel az isteni önközlést és ennek metahistorikus, on
tológiai előfeltételeit. Két perspektívában, két ellenkező irányba
tartó mozgásban szemlelhetjük Jézus titkát az ember felől és az
Isten felől jövő mozgások találkozásában és harmóniájában.

Kessler igen szemléletes és lényegbevágó alapformulát dolgo
zott ki ennek kifejtésére.

Jézus Krisztus - valódi ember és az igazi ember,
mert {j az egészen Istentf51 való ember,
az egészen velünk és így értünk é1f5 ember,
(életében, halálában, feltámadásában),
- benne igazán maga Isten van egészen velünk és
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értünk;
mert 8 Isten emberré lett önközlése,
és így a nekünk ajándékozott üdvözít8 és az élethez
vezet8 út.

Az alapformula értelmező kifejtése közben föltárulhat az em
ber és Isten közös titka. Jézus mint valódi ember egy új emberség
kezdeményezője.Olyan ember, mint mi, de másképpen, mint mi,
mert ő az igazán emberi ember. Ennek pedig a titka az, hogy ő

egészen Istentől való ember. Jézus egészen az Atyához kötődik a
Lélekben, ez életének tudatos, benső központja és forrása. Ugyan
akkor mint ilyen, velünk és értünk élő ember, szolidáris proeg
zisztenciája Istent és az üdvösséget közvetíti számunkra. Jézus
keresztrefeszítése, feltámadása és felmagasztalása jelzi Istenhez
való célbaérkezését és új jelenlétét köztünk. Végül lelepleződik a
végső titok: Jézusban maga Isten egészen velünk és értünk van.
Jézus igazán Isten emberré lett önközlése, az Isten Fiának ember
ré levése. Az emberré lett Ige bemutatja az Atyát a Lélekben, és
ezáltal lesz az igazi ember ősképe és a kozmosz középpontja.

WALTER KASPER:
Jézus a Krisztus

Krisztus misziériuma a mai szellemi áramlatokban.
A teológiát kedvelőknek.

Megvásárolható vagy megrendelhető

a Vigilia Kiadóhivatalnál, ára: 640 f -Ft

Postacím: 1364 Budapest Pf. 48.
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1. III. Ih. II. em.

Telefon: 117-7246; Fax: 117-7682
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