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XVI. Benedek pápa Jézusról írt könyve, amely-
nek első kötete 2007-ben, második kötete 2011-
ben jelent meg német nyelven, nagy feltűnést
keltett az exegéták, a teológusok és az elkötele-
zett keresztények körében. (A magyar fordítás
ugyanezekben az években készült el.) A könyv
egyedülálló jellegét az adja, hogy Péter utódja
nem kötelező érvényű tanítóhivatali megnyilat-
kozást ad közre, hanem egy tudományos művet,
amely nyitott a kritikára. Az első kötet elősza-
vában a szerző nyíltan kimondja: „ez a könyv
semmiképpen sem tanítóhivatali aktus, hanem
csupán »az Úr arca« (vö. Zsolt 27,8) személyes
keresésének kifejeződése részemről. Így min-
denki szabadon ellentmondhat nekem. Mind-
össze a rokonszenvnek azon megelőlegezését
kérem az olvasóktól, amely nélkül nem létezik
semmilyen megértés” (I/18.).

Vajon mi indította a pápát arra, hogy bekap-
csolódjék a tudományos vitába, amely alapvetően
a teológusok feladata? Az első kötet előszavában
egyértelmű választ kapunk erre a kérdésre. A pá -
pa visszautal fiatalkorára, amikor több lelkesítő Jé-
zus-könyv is napvilágot látott (például Romano
Guardini és Henri Daniel-Rops művei). Ezek nagy
segítséget nyújtottak neki ahhoz, hogy Jézus sze-
mélyéhez közelebb kerüljön. Később azonban
szembesülnie kellett a történeti-kritikai kutatással,
amelynek több képviselője élesen szétválasztotta
egymástól a „történeti Jézust” és a „hit Krisztusát”.
Az elkülönítés lényege: az evangéliumokban be-
mutatott Jézus-kép a húsvét utáni egyház hitbeli
meggyő ződését tükrözi, amelynek azonban csak
kevés támpontja van Jézus életében. De éppen itt
me rül fel a jogos kérdés: „Ám mit jelenthet a Jézus
Krisztusba, Jézusba, az élő Isten Fiába vetett hit,
ha éppen az ember Jézus annyira más volt, mint
ahogyan őt az evangéliumok bemutatják, és aho-
gyan őt az egyház az evangéliumokból kiindulva
hirdeti?” (I/9.).

A könyv szerzője persze tisztában van azzal,
hogy a történeti-kritikai módszert a katolikus
egyház is elfogadta. Ennek egyértelmű tanúi a II.
Vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű dogmatikai
konstitúciója, valamint a Pápai Biblikus Bizottság

dokumentumai (Szentírásmagyarázat az egyházban
1993; A zsidó nép és Szentírása a keresztény Bibliában
2001). Maga Benedek pápa is nyíltan kimondja,
hogy a történeti módszer „a keresztény hit alka-
tából kifolyólag nélkülözhetetlen” (I/12.). A ke-
resztény hit ugyanis nem történelem feletti igaz-
ságokon nyugszik, hanem olyan eseményen,
amely az emberi történelem keretében zajlott le.
Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, figyel-
meztet a pápa, hogy a történeti-kritikai módszer-
nek határai is vannak, többek között az, hogy az
igét alapvetően mint múlthoz tartozó valóságot te-
kinti. Nem képes arra, hogy az igét „maivá” tegye
(I/13.). Éppen ezért szükséges, hogy a történeti-
kritikai módszert egyéb módszerekkel kiegészít-
sék. Ez a követelmény egyébként a II. Vatikáni zsi-
nat kinyilatkoztatásról szó ló dokumentumában is
megjelenik. Hiszen ezen dokumentum szerint a
szentírás-magyarázó feladata nemcsak az, hogy ke-
resse azt az értelmet, „melyet a szent szerző az
adott körülmények között a maga korának és kul-
túrájának megfelelően, az akkori irodalmi műfaj-
ok segítségével akart kifejezni és fejezett ki”, ha-
nem az is, hogy gonddal szemmel tartsa „a teljes
Szentírás tartalmát és egységét, figyelembe véve
az egész egyház élő hagyományát és a hit analó-
giáját” (DV 12). Ez a szempont — vagyis hogy a
szövegeket az egyetlen Szentírás egészébe beállítva
olvassuk — az Amerikából eredő, „kánoni exegé-
zisnek” nevezett módszer kifejezett célja. A pápa
nem véletlenül utal erre az értelmezési módra, hi-
szen — miként könyvének mindkét kötetéből jól
látszik — alapvetően erre épít. Sőt még tágasabbá
teszi a horizontot, amikor nemcsak a Biblia egészét,
hanem a szövegek későbbi, egyházon belüli értel-
mezését is figyelembe veszi. (Az exegéták körében
egyébként ezt a „hatástörténet” elnevezéssel szo-
kás illetni.) A szövegeknek ugyanis nemcsak
egyetlen, szigorúan behatárolt alapértelmük van,
hanem viszonylag bő jelentéskörük, amely gyak-
ran csak későbbi időben tárul fel. Emellett azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Isten népe
nemcsak címzettje az Írásnak, hanem annak „élő
alanya” is, amelyben a Biblia igéi mindig „jelen-
valók” (I/16.).

A szóban forgó könyv fő célja, hogy Jézus
egye dülálló istenkapcsolatát, az Atyával való leg-
bensőbb és legteljesebb egységét mint személyé-
nek lényegi vonását kimutassa. E nélkül a lényegi
vonás nélkül — az istenfiúság valósága nélkül —
egyáltalán nem lehet őt megérteni. E tekintetben
kulcsfontosságú a Jn 1,18 mondata: „Istent nem
látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta
ki, aki az Atya ölén van” (idézi I/25.).
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Vessünk most néhány pillantást a két kötet tar-
talmára. Az első kötetben voltaképp Jézus nyil vános
működésének főbb állomásait (a megkeresztel-
kedés és a megkísértés, a tanítványok kiválasz-
tása és nevelése, Péter hitvallása és a színeválto-
zás), illetve Jézus tanításának lényegi vonásait és
összetevőit (Isten országának evangéliuma, a he-
 gyi beszéd, az Úr imája, a példabeszédek, a nagy
jánosi képek, Jézus kijelentései önmagáról) tekinti
át a pápa. A második kötetben Jézus működésé-
nek végső időszaka, vagyis a Jeruzsálembe való
bevonulást követő események, az utolsó vacso-
ra (különös hangsúllyal a lábmosásra, a főpapi
imára és az Eucharisztia alapítására), a Getsze má -
ni kerti ima, a per különböző állomásai, a keresztre
feszítés és a halálból való feltámadás állnak a fi-
gyelem középpontjában. A kötet végén, rövid ki-
tekintésként, a mennybemenetelről és a jövőbe-
li dicsőséges eljövetelről értekezik a szerző.

Kiegészítő információként megjegyzem, hogy
az első kötet első négy fejezetét Joseph Ratzinger
még bíboros korában, mint a Hittani Kongregá-
ció prefektusa írta, az egyéb fejezeteket, vala-
mint a második kötetet viszont már Róma püs-
pökeként. A Jézus-könyv tervezete tehát nem a
péteri tisztség betöltése során fogalmazódott
meg benne, hanem hosszú érlelődés eredménye.

Hogyan is néz ki konkrétan a Szentatya által
előnyben részesített „teológiai megközelítés”?
Döntő jelentőségű, hogy alapvetően hitelt ad az
evangéliumoknak. Meg van győződve arról,
hogy az evangéliumok Jézusa az „igazi Jézus”,
„a történetileg értelmesen kirajzolódó és kerek
egészként körvonalozódó alak” (I/17.). Ez per-
sze semmiképpen sem azt jelenti, hogy a pápa
valamiféle gyermeki naivitással vagy a kritikai
kérdéseket félresöprő, merev látásmóddal köze-
lítene az evangéliumok felé. Nagyon is tisztában
van azzal, hogy az evangéliumok nem jegyző-
könyvek, hanem hívő tanúságtételek, amelyek-
ben nagy szerepet kap a húsvét utáni megértés
és az evangélisták aktualizáló tendenciája. Jézus-
könyvének mindkét kötetében megfigyelhető,
hogy a pápa külön kitér problémákra, amelyek
az evangéliumokban megfigyelhető különbsé-
gekből vagy az egyes evangélisták sajátos szem-
léletmódjából adódnak. Különösen is figyelemre
méltó a második kötetben az utolsó vacsora idő-
pontjára vonatkozó fejtegetés (II/87–93.). A pápa
világosan rámutat a szinoptikusok és a János-
evangélium közötti eltérésekre, majd „bátor”
végkövetkeztetésre jut: Jézus búcsúvacsorája
nem a zsidó előírások értelmében vett pászka-va-
csora volt. „Az ő búcsúja volt ez, amelyen valami
újat adott, önmagát ajándékozta igazi bárány-
ként, és ezzel megalapította a saját pászkáját”
(II/92.). Ugyancsak erős kritikai érzékenység

mutatkozik meg abban, ahogyan Be nedek pápa
a Máté-evangélium azon részletét értelmezi,
amelyben az „egész nép” Jézus keresztre feszí-
tését követeli (Mt 27,25). „Máté ezzel biztosan
nem történeti tényt közöl: Hogyan jelenhetett
volna meg ebben a pillanatban az egész nép
Jézus halálát követelve?” „Máté — a történeti
valóságon felülemelkedve — teológiai etiológiát
igyekezett kialakítani, amely megmagyarázhatja
Izrael rettenetes sorsát a zsidók és rómaiak közti
háborúban” (II/142.).

A pápa tehát tudatában van annak, hogy az
evangéliumokban a történeti valóság és annak
húsvét utáni értelmezése szorosan összefonódik.
Ám ez utóbbit nem valami önkényes, az „igazi”
Jézust befedő és meghamisító, s ezért eltávolí-
tandó buroknak tekinti, hanem jogos újraolva-
sásnak (relecture), amely kibontakoztatja és új
helyzetre alkalmazza azt, ami a történeti való-
ságban benne volt. Az eszkatológikus beszédet
tárgyalva a szerző külön hangsúlyozza: ahogy
az Ószövetséget értelmezve maga Jézus „részt
vesz a »relecture« folyamatában”, ugyanúgy „a
hívő közösség… a maga részéről továbbolvasta,
új meg új helyzetébe belelátta és belehallotta
Jézus szavait, persze úgy, hogy az üzenet lé-
nyege változatlan maradjon” (II/47.).

Mindkét kötetben jól megfigyelhető az az
alapbeállítottság, miszerint: az evangélisták ér-
telmezését nem eltávolítani kell, hanem nyitott
szívvel megközelíteni, s egyúttal egyéb bibliai
tanúkat — a Krisztusra mutató Ószövetséget, a
Krisztus-hitet kifejtő apostoli leveleket és más
újszövetségi iratokat —, valamint az egyház élő
hagyományát is figyelembe kell venni.

A teológiai exegézis lényege jól látható a
Jézus megkeresztelkedésére vonatkozó fejtege-
tésben (I/27–38.). A pápa együtt szemléli a négy
evangélium beszámolóját, s egyúttal az egyház-
atyák (Jeruzsálemi Kürillosz, Aranyszájú Szent
János) magyarázatát, valamint a bizánci liturgia
és ikonográfia sajátos szempontjait is figyelembe
veszi. Így a megkeresztelkedés szoros összefüg-
gésbe kerül a kereszthalállal és a feltámadással,
s nyilván a keresztény keresztséggel is.

Szintén jó példa a Getszemáni kerti imádság
megközelítése (II/118–128.). A szerző a három
szinoptikus ezzel kapcsolatos elbeszélése mel-
lett a János-evangélium egyik „virágvasárnapi”
szövegét, valamint a Zsidóknak írt levélben levő
utalásokat is vizsgálat tárgyává teszi. Emellett
— Jézus emberi és isteni akaratának kérdésével
összefüggésben — a Khalkédóni zsinat dogma-
tikai határozatára, illetve az azzal kapcsolatos
mai kérdésekre is kitér. Ugyancsak érdekes az ir-
galmas szamaritánusról szóló példabeszéd ma-
gyarázata (I/169–174.). A történeti értelmezés
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mellett a pápa annak az egyházatyák által ked-
velt allegorikus magyarázatnak is figyelmet
szentel, mely szerint az irgalmas szamaritánus
magával Jézussal azonos, aki az elidegenedett
ember megsegítésére jött. Persze nem kell külön
hangsúlyozni, hogy ilyenfajta megközelítések-
nél szorosan összefonódik az írásmagyarázat, a
teológia és az elmélkedés.

A könyv sajátosságaként említhetjük azt is,
hogy szerzője kifejezetten kapcsolatteremtésre
törekedik. Ez a kapcsolat mindenekelőtt Jézus
Krisztusra irányul. A cél nem más, mint „a Jé-
zussal való belső barátság — amin valójában
minden múlik” (I/10.). A pápa nyilván az exe -
gé tákkal is kontaktusra törekszik. Bár eseten-
ként kemény bírálattal illeti a történeti-kritikai
módszer egysíkú és egyoldalú változatát, a
végső cél semmiképpen sem az elmarasztalás,
sokkal inkább az útmutatás és bátorítás arra,
hogy merjenek új utakat keresni. A biblikusok
iránti nyitottság megmutatkozik abban, hogy a
pápa gyakran hivatkozik exegéták meglátásaira
— a helyzettől függően hol elismerően, hol kri-
tikusan (ez ugyanazon exegétára, például Pierre
Grelot-ra vonatkozólag együtt is megfigyelhető:
I/179. és I/245.).

A könyv ökumenikus és vallásközi szem-
pontból is figyelemre méltó. Nyilvánvaló, hogy a
Szentatya nagy tiszteletben tartja a keleti, orto-
dox hagyományt. De a protestánsok felé is nyi-
tott, hiszen protestáns exegétákra (főképp Martin
Hengel, Peter Stuhlmacher, Ulrich Wil ckens) is
rendszeresen hivatkozik — többnyire elismerő
módon. Még az egyébként kemény kritikával il-
letett Rudolf Bultmann pozitív meglátásai iránt is
nyitottságot mutat (II/121.). Az ökumenikus jel-
leg persze más szempontból is megmutatkozik.
Ezt a református Gottfried Wil helm Locher így
fogalmazta meg: „XVI. Bene dek egy olyan köny-
vet tett közzé, amely magában hordja azt a po-
tenciált, hogy az ökumenét nagyobb egységre
vezesse, amennyiben emlékezetbe idézi, kinek a
követésében állnak mindazok, akik magukat ke-
resztényeknek nevezik” (So ändern sich die Zeiten.
In: Thomas Sö ding (szerk.): Ein Weg zu Jesus.
Schlüs sel zu einem tiefe ren Verständnis des Papst -
buches. Herder, Freiburg, 2007, 53.).

Külön kiemelendő az a párbeszéd, amelyet
Benedek pápa Jacob Neusner rabbival, illetve
annak könyvével (A Rabbi talks with Jesus) folytat
(I/97–116.). Neusner egy hívő zsidó szemével ol-
vassa a Máté-evangéliumot, és felismeri benne
Jézus páratlan személyi igényét. A pápa helyesli
Neusner meglátását: úgy, ahogy Jézus beszél,
csak Isten nevében beszélhet valaki. Ám míg a
rabbi éppen emiatt ellentmond Jézusnak, addig
a keresztény főpap igent mond Jézus egyedül-
álló igényére.

A könyv recepciójának részletes ismertetésére
itt nincs mód. Azt persze könnyű kitalálni, hogy
a kritikai exegézis jó néhány képviselője komoly
fenntartásokkal fogadta a művet. Főleg azt kifo-
gásolják, hogy a pápa eleve lemondott arról,
hogy az általa bemutatott Jézus-kép történeti
igazolásába kezdjen: túl egyszerűen azonosítja
az evangéliumokban bemutatott Krisztust a vol-
taképpeni „történeti Jézussal”, s nem veszi fi-
gyelembe, hogy a kettő között nemcsak folyto-
nosság, hanem megszakítás is fennáll (vö.
Fran çois Nault: A történelem Jézusa és napjaink teo-
lógiája. Észrevételek Joseph Ratzinger Jézus-könyvé-
ről, Mérleg, 44 (2008/3) 293–316.). Más exegéták,
akik éppúgy a történeti-kritikai exegézis elköte-
lezettjei, jóval nagyobb nyitottságot tanúsítottak
a pápa szándéka iránt. A katolikus Oda Wisch -
me yer a második kötetet értékelve elismeri: a
részleteket illető esetleges nézetkülönbségek el-
lenére a pápa munkája arra ösztönzi őt, hogy az
evangéliumi szövegeket teológiailag újragon-
dolja (vö. Der Prozess Jesu aus der Sicht des Papstes.
In Thomas Söding (szerk.): Tod und Auferstehung
Jesu. Theologische Antworten auf das Buch des
Papstes. Herder, Freiburg, 2011, 61.). Hasonlóan
nyilatkozik az első kötetről a nemzetközileg el-
ismert Joachim Gnilka: „Köszönjük Benedek pá-
pának a Jézus-könyvet, amely arra ösztönöz,
hogy régi kérdéseket, például a jánosi-kérdést,
de nemcsak ezt, újra átgondoljuk” (Wer war Jesus
und Muhammad? Herder, Freiburg, 2011, 84.).
Persze a magyar fordítás gondozóit és kiadóját is
köszönet illeti a gyors és alapos munkáért.
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