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Jézus Krisztus személye mint hitünk alapja*

Jézus Krisztus „Isten formájában volt, és az Istennel való
egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez

föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát,
szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.

Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta
magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a

kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet
adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus

nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és
az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten

dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (Fil 2,6‒11)

I. BEVEZETÉS

Az Ősegyházban a Jézus Krisztus személyét  illető érdeklődés középpont-
jában nem annyira a mai értelemben vett krisztológia állt – melynek foga-
lomtára majd az első évezred zsinatain tisztul, formálódik –, hanem sokkal
inkább a szótériológia: a tanítványok első generációi Krisztusra mint Üdvö-
zítőre tekintettek. Az Ige „értünk, emberekért,  a mi  üdvösségünkért”1 lett
emberré – ezt az igazságot Hitvallásunk is megörökíti.

Napjainkban valami hasonlót tapasztalunk: a mai ember nem Jézus Krisz-
tus istenségének, emberségének és e két természet egymáshoz való viszo-
nyának témáiban mélyed el a legszívesebben, hanem kérdést fogalmaz meg:
kicsoda Jézus, „mi közöm” Jézus Krisztushoz és „neki mi köze” énhozzám?
Valóban remélhetek-e üdvösséget tőle?

Az Egyház létének,  tevékenységének köszönhetően manapság alig van
olyan ember,  aki  ne hallott  volna Krisztusról.  Az emberek Krisztus-képe

* Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2020. febr. 12‒13-i papi továbbképzésén elhangzott
azonos című előadás szerkesztett változata.

1 Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai (szerk. Heinrich Denzinger – Peter
Hünermann; Bátonyterenye ‒ Budapest, Örökmécs ‒ Szent István Társulat, 2004; a továbbiak-
ban: DH) n. 150.
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azonban nagyon is eltérő. Sokak számára ő nem más, mint egy erősen „fél-
reértett”  ember;  „király,  de hadsereg nélkül”:  olyan,  akinek hatalma van,
mégis engedi magát megfeszíteni, megölni, és ez megütközést vált ki. Nem-
egyszer egyoldalú felületességgel megismert  személy, és ez sokakban kö-
zönyt eredményez.  Olyan valaki,  akiről olvassuk, hogy gyógyít,  szabadít,
halottakat támaszt fel, és ez ideig-óráig rokonszenvet, csodálatot válthat ki,
de vajon lesz-e ennek hatása életünkre nézve is? Viselkedése némelyek sze-
mében ellentmondásosnak hat: béketűrése az őt halálba taszító gyűlölet ellen
sem tesz, pedig hatalmában állna tenni ellen – ez pedig értetlenséget szül.
Nem is mindenki azonosul tanításával, sőt akad olyan is, aki magára véve
intéseit, meg is sértődik – ez ellenségeskedést vált ki Krisztussal és követői-
vel szemben. Személyes kapcsolatba lépve és abban maradva vele azonban
megismerhető, és ez személyes követésre, iránta való elköteleződésre indít-
hat. Mi több, érte és „művéért” a mártírhalál sem ritka, ma sem.

Cikkünk Jézus Krisztus mint valóságos Isten és valóságos ember szemé-
lyét tekinti. Az első aspektus vizsgálatánál kiemelem Krisztus jelenlétének
és az áldozatot bemutató Örök Főpap személyének témáját. A másodikat il-
letően pedig valóságos emberi mivoltának néhány, a ma embere számára kü-
lönösen is hangsúlyos vonására hívom fel a figyelmet. Ezt követően, Mai
szellemi és gyakorlati  kihívások címmel csupán felsorolásszerűen említek
néhány szempontot – szintén a teljesség igénye nélkül –, melyek a 21. szá-
zad Egyházát – és az Egyházat kívülről szemlélőket – foglalkoztatják Jézus
Krisztus személye kapcsán. Ehhez főként a legutóbbi évek szentszéki doku-
mentumait feldolgozó Enchiridion Vaticanum köteteit hívtam segítségül.

II. „VALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSÁGOS EMBER”

Mint már említettük: Jézussal minden korban mindannyian személyes kap-
csolatba léphetünk, és ez épp azért lehetséges, mert élő jelenléte ma is kíséri
Egyházát. Emeljünk ki most a fenti alcím két igazságából néhány aspektust
– a teljesség igénye nélkül –, melyet életünkben, pasztorális munkánkban át-
gondolhatunk!

2.1. Valóságos Isten

Jézus Krisztusnak nem a Szentháromságon belüli életét taglaljuk most ebben
a pontban, és nem is isteni természetének az emberihez való viszonyulását.
Sokkal inkább úgy tekintünk rá, mint isteni Személyre, akivel élő, szemé-
lyes kapcsolatunk lehet. Krisztus megszólítható, sőt általa és benne épp Isten
volt az, aki előbb párbeszédet kezdeményezett a „saját képére” termett em-

4



Jézus Krisztus személye mint hitünk alapja   ♦ ♦ ♦

berrel (vö. Ter 1,27). Jézusra nemcsak csodálattal nézhetünk, hanem tudjuk:
akihez fordulunk, az ma is ugyanaz a Jézus, mint kétezer éve: ugyanő tanít
(Egyházán  keresztül),  ugyanő  gyógyít  (ha  nem  is  olyan  látványosan),
ugyanő cselekszik misztikus Teste által a világ üdvösségéért.

Angelo Amato bíboros szavaival élve: „nem ritkán a teológusok hagyják
figyelmen kívül épp azt, ami sajátosan keresztény: a krisztusi kinyilatkozta-
tás definitív értékét, [Krisztus] valóságos istenfiúi állapotát, az Egyházban
tapasztalható  valóságos  jelenlétét,  a  megváltó  áldozat  egyetemességét”.2

Emeljünk ki ezen gondolatokból most kettőt: a jelenlét és az áldozat fogal-
mát, és térjünk ki részletesebben Krisztus jelenvalóságának és a keresztáldo-
zatot bemutató, üdvösségünkért áldozattá lett Örök Főpapnak a témájára.

2.1.1. Krisztus jelenléte

Jézus Krisztus „története” nem zárul le a kinyilatkoztatással: különböző mó-
dokon érzékelt, megélt valós jelenlétét ma is tapasztalhatjuk. Ő ugyanaz az
istenemberi mivoltában megdicsőült Üdvözítő, akiről a kinyilatkoztatás szól,
sőt maga a kinyilatkoztatás teljessége,3 akiben Isten mindent elmondott ne-
künk.

Krisztus első tanítványait sokszor azzal vádolják, hogy nem tudták feldol-
gozni Jézus nagypénteki elveszítésének sokkoló tragikumát, ezért mintegy
mítoszként „hozzáköltöttek” élettörténetéhez egy fantáziadús folytatást, me-
lyet feltámadásnak neveznek.4 Ez így azonban messze nem lett volna elég a
kereszténység világméretű elterjedéséhez.5 A tanítványok a húsvét utáni bi-
zonytalankodást meghaladva, a Szentlélekkel eltelve indulnak Jézus nyom-
dokán, teljesítve parancsait: „Tegyétek tanítványommá mind a népeket, ke-
reszteljétek meg őket” (Mt 28,19); illetve „Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer” (Jn 20,23); és egyáltalán nem
utolsósorban: „Ez az én Testem […] ez az én Vérem […] Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre” (Lk 22,19k). Az apostolok hamar felismerhették ezen
gyakorlatok által is: élő és életadó, személyes kapcsolatban állnak a menny-

2 AMATO, Angelo, La questione cristologica odierna, http://www.gliscritti.it/approf/2008/papers/
amato280308.htm (2020. 02. 11.), saját fordítás.

3 Vö.  A Katolikus Egyház Katekizmusa  (Budapest, Szent István Társulat, 2002; a továbbiakban:
KEK) n. 65.

4 Kukorica Jancsi tragikus történetét jóra fordítandó, Petőfi kitalál számára egy tündérországbeli,
győzedelmes állapotot, ahol már mint János vitéz győzi le a sárkányt és lesz boldoggá kedvesé-
vel. Nem ez a fajta, még a természet rendjét is erőltetetten áthágó „happy end”-keresés vezérelte
a tanítványokat a húsvéti igehirdetésben, hanem annak hívő felismerése és továbbadása, hogy
Krisztus valóban Isten Fia, aki legyőzte a halált. Péter tanúságtevő szavait idézve: „Isten ezt a Jé-
zust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk” (ApCsel 2,32).

5 Vö. KERESZTY Rókus – PUSKÁS Attila,  Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés (Budapest, Szent
István Társulat, 2015) 53‒55.
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be ment Krisztussal, aki valóban nem hagyta árván övéit (vö. Jn 14,18). Az
Egyház számára húsvét titka később fontos értelmezési kulcs lesz a bibliai
Krisztus  megértéséhez.6 Jézusnak  a  halálból  való  feltámadásával  nyer
ugyanis igazi bizonyítást az Atya részéről a Fiú istensége. A megdicsőült
Krisztus jelenléte mindent átfogó: úgy mennyei, hogy közben az immanens
világ is számíthat valóságos jelenlétére.

Szent VI. Pál pápa Mysterium fidei kezdetű enciklikája7 – az előttünk álló
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve különösen is
– fontos támpontokat kínál Krisztus többféle módon megnyilvánuló jelenlé-
téről. Krisztus az imádkozó Egyházzal van, imádkozik az Egyházzal együtt
és az Egyházért. Jelenlétét tapasztaljuk akkor is, amikor az irgalmasság cse-
lekedeteit gyakoroljuk. A hit által vezeti az üdvösség útján a zarándok Egy-
házat, és Szentlelke által árasztja ki rá szeretetét.

Másfajta jelenlét, de szintén valós: az Egyház számára fontos szempont,
hogy Krisztus maga Isten Igéje, tehát az igehirdetésben – a munus docendi
gyakorlása – ő maga tanít. A szent hatalom gyakorlásában (munus regendi)
ő maga kormányozza népét. Az Egyház megszentelő funkcióiban – különö-
sen a miseáldozatban és a szentségek kiszolgáltatásában, a munus sanctifi-
candi gyakorlásában – pedig szintén tapasztaljuk: „másmilyen az a mód, és
bizony igen kimagasló, ahogyan Krisztus jelen van Egyháza számára az Eu-
charisztia szentségében a többi szentség között […] ugyanis magát Krisztust
tartalmazza” (n. 39) – valóságos, szubsztanciális jelenlét ez, az oltáron újra
aktualizált, immár vérontás nélküli áldozatban.8 A Mysterium fidei 57. pont-
jában Szent VI. Pál pápa beszél az úgynevezett „latria-tisztelet”-ről is: nem-
csak  a  szentmisében  –  melyben  élő,  dinamikus  módon  kapcsolódunk  be
Krisztus keresztáldozatba – vehetjük körül imádó tisztelettel Krisztust, ha-
nem azon kívül is lehetséges és üdvös az Oltáriszentség imádása.9

6 Vö. SCHEFFCZYK, Leo, A katolikus hit világa. Igazság és alak (Budapest, Szent István Társulat,
2012) 163.

7 PAULUS VI, Enc.  Mysterium fidei (1965. szept. 3.), in  Acta Apostolicae Sedis  [a továbbiakban:
AAS] (1965) 753‒774, hivatalos magyar kiadása: (Budapest, Új Ember ‒ Ecclesia, 2018). A to-
vábbiakban a dokumentum 35‒46. pontjaiból kiindulva vizsgáljuk Krisztus jelenlétének különfé-
le módjait.

8 „Jézus, aki soha nem akart egy szekta Messiása lenni, […] teljesen lemondott egy bárány fölál-
dozásáról, hiszen Ő maga akart áldozati bárány lenni”:  HESEMANN, Michael,  A Názáreti Jézus.
Régészek a Megváltó nyomában (Budapest, Szent István Társulat, 2010) 215.

9 Jóllehet a kihelyezett Oltáriszentség imádása „statikusabb” tevékenységnek tűnhet a mise liturgi-
ájának mozgalmasabb gesztusaihoz képest, mindenesetre megfontolandó, hogy mégse tekintsük
az adorációt történés nélküli eseménynek.  Az átváltoztatott kenyér színe alatt Krisztus élő és
életadó jelenléte spirituális szinten nagyon is dinamikus, a Szentlélek erejével az imádkozó szí-
vét átjáró és átformáló jelenségként tapasztalhatjuk. „Így, imádságban időzve az Oltáriszentség
előtt, megérlelődik bennünk az elkötelezett keresztény élet, hogy a mai összetett és bonyolult vi-
lágunkban megéljük az evangéliumot és tanúságot tegyünk róla”:  NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUSOK PÁPAI BIZOTTSÁGA, „Minden forrásom belőled fakad”. Az Eucharisztia a ke-
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Lehetséges tehát élő kapcsolatunk Krisztussal, mivel ő nemcsak „odaát”
létezik,  hanem folyamatosan teljesíti  tanítványainak tett  ígéretét:  „veletek
vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20). Mi is vele élhetünk, és nem
csupán földi életünk időtartama alatt: Krisztus egész éltünket beteljesedésre
hívja. Erre figyelmeztet Szent Pál apostol is: „Ha csak ebben az életben re-
ménykedünk  Krisztusban,  minden  embernél  szánalomra  méltóbbak  va-
gyunk” (1Kor 15,19).

2.1.2. Az Örök Főpap áldozata

Jézus Krisztus, bár emberi testében mutatja be a legfőbb áldozatot, épp azért
mondható hatékonynak papi műve, mert valóságos Isten, és ezért ontológiai-
lag különbözik minden más (fő)paptól:10 nem kell ugyanis, hogy „először a
saját vétkeiért mutasson be áldozatot” (Zsid 7,27).

Az őáltala  felszentelt  papok –  életükkel  és  szolgálatukkal  –  kiemelten
bensőséges érintkezésben vannak az isteni dolgokkal. A legszentebb áldozat
bemutatása közben az Örök Főpap egyetlen, Atya felé irányuló és Szentlé-
lekben végbevitt Kultuszába kapcsolódnak, in persona Christi végezve az ál-
dozatbemutatást.  Az Üdvözítő keresztáldozata nem egy kétezer éve lezárt
esemény, hanem épp az eucharisztikus ünneplés által folytatódik: így kap-
csolódik be az Egyház Krisztus áldozatába, mely ma is életadó. Az isteni ke-
gyelem nemcsak áthatja az Örök Főpap Kultuszába aktívan bekapcsolódó
Egyházat, de Isten népe annak közvetítőjévé is lesz, szem előtt tartva, hogy
Krisztus az „egyetlen Közvetítő” (1Tim 2,5), minden további kegyelemköz-
vetítés tehát neki alárendelt. Papjai az Örök Főpap papságából részesedtek, ő
tehát a sacerdotium tekintetében „ősminta” az apostolok és utódaik, vala-
mint munkatársaik, a papok számára.

2.2. Valóságos ember

Klasszikus fogalmakkal élve, művelhetünk „alulról” (az immanensből) vagy
„felülről” (a transzcendensből) kiinduló krisztológiát.11 Leo Scheffczyk bí-

resztény élet és az Egyház küldetésének forrása. Teológiai és lelkipásztori megfontolások az 52.
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve (Budapest, 2020. szeptember 13‒
20.) (Budapest, Szent István társulat, 2019) 50.

10 „Az újszövetségi szerzők legalábbis bennfoglaltan tudatában voltak annak, hogy csak az szava-
tolja az ember üdvösségét […], ha Jézus valóságos Isten”: SCHEFFCZYK 158. 

11 Az ún. „alulról jövő” krisztológia az antiochiai iskola jellemzője volt, melyet „elválasztónak” is
nevezünk. Sajátossága ugyanis, hogy Krisztus isteni és emberi természetét hangsúlyosan megkü-
lönbözteti egymástól. Az apollinarizmussal szemben áll. Logos-anthropos sémát képvisel, tehát
az emberi természetből indul ki. Ezzel szemben az ún. „felülről jövő” krisztológia az alexandriai
iskolára volt jellemző, melyet „egyesítőnek” is nevezünk, mert Krisztus isteni és emberi termé-
szetének egységét hangsúlyozza. A nesztorianizmussal szemben áll. Logos-sarx sémát képvisel,
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boros azonban figyelmeztet: nem létezhet tisztán felülről vagy alulról kiin-
duló, sőt ne is állítsuk ezeket szembe egymással, mert a történeti Jézus min-
dig a hit Krisztusa!12 Nem beszélhetünk csupán a hit Krisztusáról a történel-
mi aspektus figyelembevétele nélkül, ahogyan Jézus történelmi személyéről
sem szólhatunk úgy, mintha hitetlenül szemlélnénk őt.13

A „történelmi Jézus mint a hit Krisztusa” elv szépen érvényesül kortárs
szerzőnk, Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa – A Názáreti Jézus című
„trilógiájában”.14 Amato értékelése nyomán mi is elmondhatjuk Róma eme-
ritus püspökének ezen művéről, hogy a mai történetkritikai vonalba harmo-
nikusan illeszkedik; elismeri és kiemeli a biblikus források életrajzi és törté-
neti értékét; a húsvét előtti valóságot is húsvét fényében értékeli; kiküszöböli
Jézus  személyének egyszerű  „humanitárius  figurává”  történő  lealacsonyí-
tását, valamint Krisztusnak a történelemben megjelenő megdicsőült termé-
szetfölötti  jelenléte  tagadását  és  bizonyos  részek,  szubjektív  hangsúlyok
egyoldalú aktualizálását.15 Ezenkívül – XVI. Benedek pápa tudományos igé-
nyességű, ugyanakkor közérthető stílusának köszönhetően – hasznos tájéko-
zódási pont lehet a hit továbbadásához is16 mint „a Názáreti Jézus magatartá-
sának, szavainak, személyének hiteles és valósághű megnyilvánulása”.17

A ma embere számára Krisztus személye távolinak tűnhet, illetve nehe-
zebben megszólítható lesz, ha csak a teológiai superlativusok (pl. csodatevő
képessége) révén közelít  hozzá:  „összemérve” magát  az ő hatalmával,  az
ember végtelen kicsinységében jobban elidegenedhet Istentől. Sőt, különö-
sen visszataszító Krisztus-képet kaphatunk, ha személye és mondanivalója

tehát az isteni természetből (lásd: János Prológusa) indul ki. Vö. KERESZTY – PUSKÁS 257‒260.
12 Scheffczyk szerint, ha Jézus Krisztus bűntelenségét állítjuk, máris isteni aspektust viszünk az

emberibe, tehát a „felülről jövő” megjelenik az „alulról jövő”-ben. Ha azonban a bűntelenséget
tagadjuk, vagyis  az embernek  nem ősmintáját,  hanem a bűntől eltorzult  képét akarnánk látni
Krisztusban, akkor milyen hatalma volna az ember megváltására? Vö. SCHEFFCZYK 147‒148.

13 „Az felel meg a biblikus gondolkodásnak és az üdvösség katolikus, realista felfogásának, hogy
Jézus Krisztus üdvösségszerző művét történeti valóságként fogjuk fel, mégpedig olyan történeti
valóságként, amely üdvösségszerző események egész sora révén mélyen belegyökerezett a te-
remtett világba és annak történelmébe”: SCHEFFCZYK 156. A keresztény ember nem ateista szem-
mel tekint Jézusra, és nem is úgy, hogy csupán nekem most mit jelent az ő személye. Ő akkor is
Üdvözítő, ha ez kívül esik a saját szubjektív meggyőződésünk keretein, vö. uo.

14 RATZINGER, Joseph (XVI.  BENEDEK),  A Názáreti Jézus I‒III (Budapest, Szent István Társulat,
2007‒2011‒2013). Ezen kötetekben Jézus Krisztus  mint az Atya kinyilatkoztatója jelenik meg
előttünk, saját misztériuma (beszédei, tettei) által, vö. AMATO.

15 Uo.
16 „A Szentatya korábban többször is hangsúlyozta már a tartalom-orientált hitoktatás (»catechesi

contenutistica«) égető szükségességét az egész világon, de különösen az új evangelizációra szo-
ruló Európában”:  KOVÁCS Zoltán, „A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából”
(Róm 10,17). Elméleti és gyakorlati irányelvek a hittartalom továbbadásához, in  Magyar Sion
(2013) 7.

17 AMATO.
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emberi  szempontok  alapján  kiforgatott  moralizmusokba  fullad  (ha  pl.  az
Örök Bíró „betegesen fenyegetőző igazságszolgáltatóként” jelenik meg).

2.2.1. Valóságos emberi tulajdonságok

Vessünk  most  egy  pillantást  néhány  emberi  tulajdonságra,  mellyel  Jézus
Krisztus személyét szemlélve találkozunk – szintén a teljesség igénye nél-
kül!

Istenkapcsolat. Jézus Krisztus személyében az istenség egész teljessége
ott lakozik, mégis szüksége van arra, hogy elvonuljon imádkozni, ebben is
„lelkileg töltődjön” (emberi természete ezt igényli), csak az Atyával legyen.
Szembetűnő, hogy az apostolok kiválasztásának rendkívül nagy horderejű
döntése előtt is „az egész éjszakát Isten imádásában töltötte” (Lk 6,12).

„Önkiüresítés – emberi módon”. A fogalommal istensége kapcsán talál-
kozunk (kenosis a megtestesülésben és a kereszthalálban; vö. Fil 2,7), de
„emberségében” is képes példaértékű módon visszavonulni: a böjt és az ön-
fegyelem gyakorlásával, nyilvános fellépése előtt negyven napot tölt a pusz-
tában egymaga (vö. Mk 1,13). Itt kerül szembe a sátánnal mint valós, legyő-
zendő  ellenséggel,  aki  Isten  Fiát  is  bűnre  akarja  csábítani.  S  miközben
találkozik megkísérthető emberré lett önmagával, fizikai korlátaival, azzal is
szembesül, hogy a „határoknak is vannak határai”, és azokon túl ott az Isten.
Legfőképp tehát az Atyával „találkozik”, aki ott sem hagyja magára.

A Getszemáni-kertben az isteni és az emberi akarat egymásnak feszül Jé-
zus Krisztus egyetlen személyében: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a
kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te” (Mt 26,39).
Istennek kész alárendelni haláltól borzadó emberi akaratát.

Szenvedélyei is vannak,18 melyek belső tűzként hajtják. Hogy csak né-
hány példát említsünk: kiűzi az árusokat a templomból (Mt 21,12); Heródes-
nek üzeni: „mondjátok meg annak a rókának” (Lk 13,32); és amikor éhesen
nem talál fügét a  fán, megátkozza azt: „ne teremjen rajtad gyümölcs soha
többé” (Mt 21,19).

Valóságos ember is ő, aki hozzánk hasonlóan fáradozik, és közben elfá-
rad. Tanítványait hívja olyankor:  „»Gyertek velem külön valamilyen csen-
des helyre, és pihenjetek egy kicsit!« […] elvonultak egy elhagyatott helyre,
hogy magukban legyenek” (Mk 6,31k). A pihenés ideje a keresztény ember
számára sem iktatja ki életéből Jézus jelenlétét, sőt: az Üdvözítő azt is meg-
szenteli.

18 „A szenvedélyek önmagukban erkölcsileg közömbösek: sem jók, sem rosszak. Erkölcsileg csak
annyiban minősíthetők, amilyen mértékben ténylegesen az értelemtől és az akarattól függenek”:
KEK 1767. Az emberen múlik tehát, hogy erkölcsileg milyen tartalommal „tölti meg”, minek a
szolgálatába állítja szenvedélyeit.
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Jézusnak vannak emberi érzelmei is. Nem az érzelmei irányítják, hanem ő
uralja  azokat. Az  érzelmi  világ  nem  egyenlő  az  érzelgősséggel,  hanem
egészséges affektivitást, legitim, józan vágyakat, emberi félelmeket („halál-
félelem vett erőt rajta”; Lk 22,44), együttérzést, együtt-szenvedést19 is ma-
gukban foglalnak. Az emberré lett Isten így „behatóbban megérti” az emberi
könnyeket, mélyen átérzi az emberi fájdalmat: megsiratja Jeruzsálemet (Lk
19,41);  megszánja  a  naimi  ifjú  gyászló  anyját  (Lk  7,11);  „lelke  mélyéig
megrendült”, majd „könnyekre fakadt” (Jn 11,33.35), mielőtt feltámasztani
készült Lázárt – hogy csak néhány példát említsünk. Tud azonban örülni is:
„kitörő örömmel dicsőítette az Atyát” (Lk 10,21);  vannak örömteli emberi
kapcsolatai: „barátaimnak mondalak titeket” (Jn 15,15).

Az Ige emberré lett, férfitestben élt köztünk, ezt a testet is megdicsőítve
ment a mennybe. Bár kevés szó esik erről, ne felejtsük el, hogy nem valami-
féle aszexuális lény. A kiegyensúlyozott affektivitás és az Isten Országáért
vállalt nőtlenség Jézus életének is része, és követői számára ennek a hivatás-
szerű életformának példája és eredője. Noha nem volt teljesen ismeretlen Jé-
zus korában a bizonyos (rendszerint kultikus) okok miatt szabadon vállalt
önmegtartóztatás, nőtlenség,20 Jézus az Isten országáért vállalt cölibátusban
„prototípus” a hasonló lemondással élők és arra készülők számára: így is tel-
jes életet élhet az ember, boldogan, kiegyensúlyozottan, az ebben megnyil-
vánuló küzdelmekben megszentelődve.

Gyermekkorára  visszatekintve  ‒  az  evangéliumi  gyermekségtörténetek
segítségével ‒, a Szent Család viszontagságait szemlélve nem romantikus,
idilli képekre van szükség, melyek valójában eltávolítanak a misztériumtól.
Az lesz hiteles erőforrás a mai családok számára, ha épp a kegyelem által
megszentelt, küzdelmes valóság példáját láthatjuk bennük.21 József ácsmű-
helye, ahol a felnövekvő, majd ifjú Jézus a munka világával is beható mó-
don megismerkedik,22 szintén fontos része életének.

Nem volna teljes e felsorolás, ha megfeledkeznénk Jézus valóságos halá-
láról. A földi életet lezáró halál törvényszerűsége alól egyikünk sem kivétel.

19 Ez a compassio azonban nem kizárólag a szenvedni képes emberi testtel rendelkező Jézus Krisz-
tus személyében nyer létjogosultságot. „Anélkül, hogy tagadnánk Isten szenvedésmentességének
metafizikai aspektusát, pszichológiai szinten tekintetbe vehetjük az Atyának a csendes, de való-
ságos részvételét a [keresztre feszített] Fiú szenvedésében”: PERRELLA, Salvatore M.,  Ecco tua
Madre (Gv 19,27). La Madre di Gesù nel magistero di Giovanni Paolo II e nell'oggi della Chie-
sa e del mondo (Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007) 500, saját fordítás.

20 A rabbinikus irodalomból tudjuk például: a szándékosan nőtlenséget vállalt Simeon ben Azzaj
rabbi így válaszolt azoknak, akik az élet továbbadásától való elzárkózása miatt megvetették őt:
„Lelkem a Tórába szerelmes. A világ mások által is mehet tovább”, idézi: VERMES Géza, A zsidó
Jézus. Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa (Budapest, Osiris, 2005) 137.

21 Vö. KOVÁCS Zoltán, A Szent Család mint reményforrás, in Esztergom‒Budapest (2010) 5/5.
22 Vö.  IOANNES PAULUS II,  Adhort.  ap.  Redemptoris  custos (1989.  aug.  15.)  n.  22‒24,  in  AAS

(1990) 5–34.
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A sírban nyugvó Jézus testéről megállapítható a test és a lélek különválása,
mely korántsem végpont az életében. És a mi emberlétünkben sem: Jézus
halála lesz a „halál halála”, ezért reményünk megalapozott. Éppen az ő feltá-
madása miatt vallhatjuk: hiszem „a holtak föltámadását és az eljövendő örök
életet” (DH 150).

A ma embere számára maga az ember az egyik legnyitottabb kérdés, ezért
a fenti és még más aspektusok átgondolása tájékozódási pontként szolgálhat
mind a saját lelki életünkben, mind a lelkipásztori szolgálatban. Bátorítólag
hathat, hogy Jézus is átélt sok mindent az emberlét sajátosságaiból, ezt az
emberi testet „közvetítette megváltásra” megtestesülése által.

III. MAI SZELLEMI ÉS GYAKORLATI KIHÍVÁSOK

A  katolikus  krisztológia  erőssége,  hogy  vonatkozási  pontjai  közt  tudja  a
Szentírást,  az  Egyház  hagyományát  (egyházatyák,  kiemelkedő  teológusok,
egyházi írók, lelkiség), valamint az, hogy nyitott a más kultúrákkal folytatott
dialógusra.23 „Napjaink teológiájának egyik kísértése, hogy azoknak a nem
keresztényeknek a kategóriáival fejezze ki Krisztus igazságát, akik nem isme-
rik a hit Krisztusát, de fogódzót keresnek abban a Jézusban, aki megfelel élet-
érzésüknek”24 – fogalmaz Scheffczyk. Hiba volna úgy tekinteni Jézust, mint
aki csupán „kiemelkedő EMBER”, „mértékadó EMBER”. Ezek még önmagukban
nem érvényes krisztológiai kijelentések.25 A krisztológia és szótériológia szá-
mára Isten Igéjén és a tradíción kívül a tanítóhivatal és a liturgia is lelőhely-
ként azonosítható, az azokban kikristályosodó hitigazságok nem téveszthetők
szem elől, illetve az azok által hordozott, elmélyített és ünnepelt hittartalom
nem hígítható fel a szubjektív benyomások gondolati szüleményeivel.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a teológia sem „ál-
lóvíz”, még ha fejlődése nem is tűnik annyira dinamikusnak, mint más tudo-
mányoké. Az Egyház stabilan támaszkodhat hitletéteményére, eközben hiva-
tott  számot  vetni  a  világ,  az  ember,  a  kultúrák  változásai  közepette
jelentkező újabb kihívásokkal.

A fentebb mondottak figyelembevételével álljon most itt előttünk néhány
terület, ahol Jézus Krisztus személye mint hitünk alapja új lendületet adhat:

● antropológia (lásd a 2.2.1. pontban taglalt aspektusokat);
● Krisztus mint a „Béke Fejedelme” (Iz 9,5; a világban zajló konfliktu-

sok miatt);

23 AMATO.
24 SCHEFFCZYK 160.
25 Scheffczyk kifejti: ezek inkább mások „önarcképének projekciói” Krisztus személyére, vö. uo.
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● a még kiforratlan tanrendszerű vallási közösségek Jézus-értelmezésé-
re válaszként az Egyház Jézus Krisztusról szóló kiforrott tanítása;

● az Egyház mint Krisztus Teste, Isten népe, a Szentlélek temploma és
a Szentek közössége;

● Krisztus személye mint az Egyház egységének alapja és biztosítéka;
● szenvedéseink egyesítése Krisztuséval, „értelmet adva” a sokszor ér-

telmetlennek tűnő áldozathozatalnak;26

● helyi  karitászok  gyakorlata  az  Isten  országáért:  a  szegényekben
Krisztust meglátva – ezt Ferenc pápa igen gyakran hangsúlyozza – fi-
gyelve arra, hogy az Egyház ne váljon Krisztustól elszakadt, kizáró-
lag szociális munkát végző, identitását tévesztett szervezetté;

● az Evangélium előtérbe helyezése,27 mely valóban az üdvösség öröm-
híre Jézusról és Jézustól;28

● a feltámadás örömhíre,29 mely a Feltámadottra tekintve „a reménység
történelmévé változtatja az emberiség szenvedéstörténetét”30 – így je-
lenik meg az Egyház is mint „»húsvéti közösség a világban«”;31

● az Isteni Ige központi jellege (ezt is erősíti pl. az Isteni Ige vasárnap-
jának közelmúltbeli elrendelése);

26 „Épp az Egyház – a megváltás végtelen erőforrásaiból merítő és a megváltást az emberiség életé-
ben tudatosító Egyház – az a dimenzió, amelyben Krisztus megváltó szenvedését szüntelenül ki-
egészítheti az emberi szenvedés”: IOANNES PAULUS II, Epist. ap. Salvifici doloris (1984. febr. 11.)
n. 24, in AAS (1984) 201–250.

27 Krisztus személyét az Evangéliumtól nem tekinthetjük függetlennek, vö.  SCHEFFCZYK 157. Az
Evangélium egyfajta „élet”-rajz is (Richard Burridge szavait idézve: bio-graphia), mivel a „Fő-
szereplőre” és „történetének” meghatározó alapvonalaira (nyilvános működés, húsvét) is kon-
centrál, mely által „az Élet megjelent” (1Jn 1,3), nem csupán az első keresztények kérügmatikus
tanúságtételére, vö. AMATO.

28 Vö. FRANCISCUS, Adhort. ap. Evangelii gaudium (2013. nov. 24.), in AAS (2013) 1021‒1137.
29 Valóságos feltámadásról van szó: Krisztus nemcsak attól „támadt fel”, hogy belépett az Egyház

igehirdetésébe, mint némelyek tanítják, vö. SCHEFFCZYK 167.
30 Uo.
31 Uo. 179. Megfontolandó lehet pl. a szentségi körmenetekre – mint természeténél fogva „kifelé”

is sugárzó tanúságtételre – nézve is, hogyan fejezzük ki valódi örömünket az Oltáriszentségben
köztünk élő, feltámadt Krisztussal vonulva. „A liturgiában jelenleg is használatos magyar nép-
énekek hangzása igen sokszor melankolikus, szomorkás hangzású dallamvonalat követ. […] Tu-
datos szándék szükséges ahhoz, hogy Húsvét józan, de sugárzó öröme népénekeinkben is megje-
lenjen […]. A személyes kesergésekkel terhelt szövegeket hasznos volna szentírási részekkel he-
lyettesíteni,  hogy maga az Ige szólalhasson meg énekeinkben és adhasson megújulást.  Ha az
egyszerű templomi énektár egy része képtelen kifejezni Húsvét örömét, az nem nevezhető haté-
kony evangelizációs eszköznek sem az Egyház tagjainak irányában (»önmaga felé«), de különö-
sen nem a Krisztust még nem ismerők felé. Húsvét öröme hozza ugyanis azt a belső dinamikát,
mely által a hívő könnyebben ráébred: nem statikus eszmét szemlél, hanem az Eucharisztiában
az  élő,  feltámadt  Krisztussal  találkozik”:  KOVÁCS Zoltán,  A  Magyarok  Nagyasszonya  mint
„Eucharisztikus  Asszony”. Úton  a  Magyarok  Pátrónájával  a  2020-as  budapesti  nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus felé (Budapest, Szent István Társulat, 2019) 107‒108.
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● az új evangelizáció, misszió mindig Krisztus személyére mutasson;
● az úton lévő Szent Család mint az üldözött, úton lévő keresztények

erőforrása;
● a megsebzett Krisztus és a társadalom sebei: Krisztus mint Orvos, aki

ma is gyógyít;32

● „hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek” (Mk 10,14): elkötelezett ifjúság-
védelem, a kiskorúak és a kiszolgáltatottak védelme – Krisztusért;

● Ő a kinyilatkoztatás teljessége – óvatosságra intés a hitelesnek nem
minősített  „magánkinyilatkoztatásokkal”,  üzenetekkel,  tévtanokkal
szemben,  mindig abszolút  elsőbbséget  adva a kinyilatkoztatás  és a
Kinyilatkoztató ismeretének és megismertetésének;

● Krisztus arca és az „ábrázolhatóság” igénye is fel-felbukkanó téma,
mely még nemhívőket is foglalkoztat33 – ehhez lényeges dogmatikai
támpont, hogy az Ige testet öltött, tehát „kézzelfoghatóvá”, ábrázolha-
tóvá lett (lásd: II. Nikaiai Zsinat, 787);34

● Jézus mint a vallásközi párbeszéd példája, aki „szóba állt” olyanokkal
is, akikkel mások nem, vagy nem szívesen (pl. a szamariai asszony;
vö. Jn 4,9) – az Egyház tartsa szem előtt a nem keresztények megszó-
lításában, hogy Isten üdvözítő szándéka egyetemes;

● a papság lelki megújulása – az Örök Főpapra mint a papság „ősmintá-
jára” tekintve és mind mélyebben gyökeret verve benne (lásd: szőlőtő
és szőlővesszők; Jn 15,4);

● a liturgia megbecsülése (hangsúlyozva pl. a tabernákulum „központi
jelentőségét”),35 a vasárnap szerepének kiemelése;

● Jézus  mint  a  személyes  kapcsolat  példája,  különösen  a  nevelés,  a
kommunikáció terén, számot vetve a fiatalabb generáció tapasztalha-
tóan megnövekedett személyes figyelemigényével;

● a Jézussal való személyes találkozás „újabb” formái a különféle lelki-
ségi mozgalmak működésében, melyekben ő a Szentlelket ma is ki-
árasztja;

32 Említsük meg itt a „gyógyulás szentségeit” (bűnbocsánat és betegek szentsége), melyek által a
gyógyító Krisztust „engedjük dolgozni”, vö. KEK 1421.

33 Lásd: a torinói lepel iránti érdeklődés, illetve a keleti ikonok „divatja” Nyugaton is.
34 Vö. DH 600‒603.
35 BENEDICTUS XVI,  Adhort.  ap.  post-synod.  Verbum domini (2010.  szept.  30.)  n.  68,  in  AAS

(2010) 681–787 („feltétlenül fenn kell tartani az Oltáriszentséget őrző tabernákulum központi he-
lyét”).
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● helyes viszonyulás a nőkhöz, szintén Jézus példája szerint, illetve a
női szerep újragondolása, helyes, Krisztus szándéka szerinti hangsú-
lyokkal;36

● Krisztus-központú katekézis, nem csupán közösségépítés: legyen ben-
ne szó kimondottan Jézus Krisztusról;37

● a hivatások origója: Krisztus mint Jó Pásztor;38

● „surrexit Christus, spes mea”: a halál, a temetés átértékelése Krisztus
feltámadásának fényében;

● az Eucharisztia mint az Örök Főpap áldozata, nem csupán „asztalkö-
zösség”;

● a Szövetség értékelése (házasok) Jézus mint  az Örök Törvényhozó
személyére tekintve;

● Jézus neve – „Isten szabadít” – hathatós segítség sokaknak,  akiket
szenvedélybetegségek vagy más testi-lelki szorongattatások „fojtogat-
nak”: Jézus nevében megtapasztalhatjuk az Isten fiainak szabadságát,
„mert ő megszabadítja népét bűneitől” (Mt 1,21);

● a Jézus Szíve-kultusz leginkább formai megújulásának átgondolása;39

és végül, de nem utolsósorban:
● a Mária-tisztelet Krisztus-központúságának feltétlen megőrzése és to-

vábbi mélyítése – különös tekintettel a rózsafüzér helyes végzésének
gyakorlatára, mellyel az imádkozó az Ige megtestesülésének, Krisztus
nyilvános működésének, megváltó kereszthalálának és feltámadásá-

36 Vö.  IOANNES PAULUS II, Epist. ap.  Mulieris dignitatem (1988. aug. 15.) n. 31, in AAS (1988)
1639–1729. Az ordo szentségében való részesülés az apostolok kiválasztása óta kizárólag férfi-
aknak van fenntartva, de józanul megvizsgálhatjuk, hogy az Egyházban a civil munkatársak által
elvégezhető feladatok közül melyekbe lehet hatékonyan nőket is bevonni.

37 Ebben hasznos segítséget nyújthat a KEK, valamint annak Kompendiuma, komolyabb érdeklő-
dők számára pedig újabb szakirodalom a témában (pl. az általunk is idézett Kereszty-Puskás-féle
krisztológia).

38 Lásd: IOANNES PAULUS II, Adhort. ap. post-synod. Pastores dabo vobis (1992. márc. 25.), in AAS
(1992) 657‒804.

39 A szív az ember gondolatainak, lényegének, cselekvésének „székhelye” (lásd az Ószövetségben
is több helyütt: Jahve a „szívek és vesék vizsgálója”). Nem parttalan érzelgősködést látunk ebben
a kultuszban, de még magának az emberi szívnek ilyen megközelítésében sem, ugyanis XVI. Be-
nedek pápa az ember szívét „a személy hiteles szentélyének” nevezi, vö. BENEDICTUS XVI, Motu
proprio Porta fidei (2011. okt. 11.) n. 10, in AAS (2011) 723–734. Nem áll szándékomban konk-
rét javaslatokat tenni a sok helyütt elöregedett vagy mára már túl érzelgősnek érzékelt Jézus Szí-
ve-ábrázolásformák helyett. A helyes irányt sokkal inkább az olyan kifejezési formák létjogo-
sultságában látom, amelyek képesek hitelesen kifejezni a mai gondolkodás számára Isten végső-
kig elmenő szeretetét az emberért. Vö. BENEDICTUS XVI, Lettera del Santo Padre al preposito ge-
nerale della Compagnia di Gesù in occasione del 50° anniversario dell’enciclica Haurietis aquas
(2006.  máj.  15.),  https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2006/05/23/
0263/00764.html (2020. 02. 20.) (= Enchiridion Vaticanum 23 [Bologna, EDB, 2008] n. 1942s;
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nak titkait szemléli, ezért méltán nevezhetjük azt „az Evangélium ösz-
szefoglalásának”.40

IV. KONKLÚZIÓ

Jézus Krisztusról szólni mindig aktuális, hiszen a keresztény ember élete, is-
tengyermeki identitása, létének Istenben való végső, örök, boldog beteljese-
dése elképzelhetetlen az Üdvözítő nélkül. Őt nem csupán történelmi adatok
feldolgozásával ismerjük meg, hanem a hit, mint actus humanus által is: ke-
resztény hitünknek is ő az alapja. Mint láthattuk, nem elégedhetünk meg az-
zal sem, hogy személyéről csupán a teológia terminusainak felhasználásával,
elméleti síkon szóljunk. Egyfelől számottevő igény jelentkezik arra,  hogy
Jézus Krisztus személyéből valós indítást és bátorítást kapjunk keresztény
életünk megannyi területének hiteles kezeléséhez – legyen szó akár a hitok-
tatásról, akár a szeretetszolgálatról, vagy éppen az őt nem vagy másképp is-
merőkkel  folytatott  párbeszédről.  Kerülnünk  kell  azonban  azt  a  végletet,
hogy  a  „Krisztus  nevében”  való  tevékenykedés  kiüresedjék.  Tendencia
ugyanis az elmúlt évtizedekben, hogy a krisztológia érdeklődésének közép-
pontjában olykor elhalványul Jézus Krisztus – mint valóságos Isten és való-
ságos ember – személyének fontossága, és „helyette” jelentkezik egyfajta
hamis igény, mely a „minél gyakorlatibb teológia” érvényesítésének álarca
mögött  a  krisztológiának puszta  szótériológiává való  redukcióját  szorgal-
mazza. Úgy gondolom, a napjainkban legtöbb teológiai fakultáson egy tan-
tárgyi keretben előadott, egymással szoros összefüggésben álló krisztológia

40 AAS [2006] 458‒462). A Jézus Szíve-kultuszhoz kapcsolódó „első péntek” gyakorlatát sok he-
lyütt a magyar katolikus lelkipásztori gyakorlatban – egyes jámbor szokásokon, közös imádságo-
kon (pl. Jézus Szívének litániája) túl – a betegeknek szentelt figyelem, a bűnbocsánat szentségé-
nek egyfajta „ritmusa” fémjelezi. A nemrég meghirdetett „kilenced” a budapesti Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra készülve – a gyónás, áldozás révén – szintén hatékony eszköz lehet
abban, hogy a hívek személyesen egyre közelebb kerüljenek Krisztushoz. A gyakorlat lényege
nem a 9-es szám „misztikumában” és a hozzá kapcsolódó ígéretekben rejlik, hanem a szentségek
által Krisztussal való találkozás tudatos folyamatosságban.

40 IOANNES PAULUS II, Epist. ap. Rosarium Virginis Mariae (2002. okt. 16.) n. 19, in AAS (2003)
8–36. Jézushoz, az ő Szívéhez páratlanul közel áll az Istenszülő. Jézus Anyja és Egyház Anyja
is, mert ha Anyja a Főnek, Anyja – lelki értelemben – a titokzatos Test tagjainak is: „istenanya-
sága az Egyház iránti anyai szeretetében teljesedik ki”: KOVÁCS Zoltán, Íme, az Úr szolgálóleá-
nya. Teológiatörténeti, szisztematikus és gyakorlati áttekintés a mariológia tanulmányozásához
(Budapest, Szent István Társulat, 2016) 79. A Boldogságos Szűz Mária, Krisztus Titokzatos Tes-
tének tagjait is gyermekeiként szereti. A klasszikus elv: „per Mariam ad Iesum” ma is megállja a
helyét, de a II. Vatikáni Zsinat utáni teológiában újabb szemlélettel gazdagodik: nemcsak Mária
által, hanem Máriával is Jézushoz lépünk – együtt, közösségként, akárcsak az imádkozó tanítvá-
nyok pünkösd előtt az „emeleti teremben” (lásd: ApCsel 1,14), a Szentlélek kiáradását várva és
kieszközölve imájukkal.  Vö.  SERRA, Aristide,  Dimensioni mariane del mistero pasquale. Con
Maria, dalla Pasqua all’Assunta (Milano, Paoline, 1995) 78‒100.
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és szótériológia  egymást  megvilágítva ma is kettős célt  szolgál:  Krisztus
misztériumát egyre mélyebben kifejtve rámutatni: benne ismerjük fel a vi-
lág, az ember Üdvözítőjét. Nem tudunk hiteles választ adni arra a kérdésre
sem, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, ha a személyére vonatkozó kérdé-
seket elhanyagoljuk. 

Hívő lélekkel hallgatva a „történelmi Jézusról” szóló tanúságtételt, és a
jelen „történelmében” megélve a „hit Krisztusával” való kapcsolatot, szá-
munkra is világosság válik: az embert kereső Isten (vö. Ter 3,9) ma is meg-
érint a Fiú által, és istenkereső emberi szívünk benne ismeri fel az emberlét
értelmét,  célját,  legfontosabb  kísérőjét  és  beteljesítőjét  az  általa  felkínált
örök, mennyei boldogságban, a Vele és szentjeivel megélt, immár tökéletes
communióban. Ennek reményében hívja Őt az Egyház: „Marana tha – Jöjj
el, Uram, Jézus!” (Jel 22,20).

Zárásul álljanak itt XVI. Benedek pápa szavai, hogy a hit által Krisztus-
hoz közeledő ember e találkozásból újabb hitet meríthessen: „Ha éber szív-
vel hallgatunk a tanúkra, és megnyílunk a jelek előtt, amelyekkel az Úr újra
meg újra igazolja őket és önmagát, akkor tudjuk: Valóban feltámadt az Úr.
Ő az Élő. Rábízzuk magunkat, és tudjuk, hogy jó úton vagyunk. Tamással
Jézus átszúrt oldalába tesszük kezünket, és megvalljuk: »Én Uram, én Iste-
nem« (Jn 20,28).”41

41 RATZINGER, A Názáreti Jézus II, 207.
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