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V Rimu so marca predstavili drugi
del književnega dela papeža Benedik-
ta XVI. Jezus iz Nazareta, mediji pa so
njegov izid že vnaprej razglašali za
"senzacijo". To teološko knjigo je v
italijanščino prevedel tržaški
germanist in znani avtor Claudio
Magris, delo pa bo ne glede na svoje
teološko sporočilo spodbudilo dialog
med verniki in modernim svetom,
neverniki oziroma nekristjani.
"Senzacija" je tičala v sporočilu, v eni
izmed formulacij v tej knjigi, in sicer
"da Jezusove smrti niso krivi 'Judje',
marveč njihovo takratno duhovno
vodstvo"! Ta poudarek ni nobena
senzacija, niti kaj novega: To
sporočilo je vsebovala že izjava
drugega vatikanskega koncila o
odnosu do nekrščanskih ver Nostra
Aetate (1965), pri čemer je opozorila
na zakoreninjenost krščanstva v
judovstvu.Poudarek torej ni nov,
vendar pa je dobrodošel za krščan-
sko -judovski pogovor, čeprav obe
verski skupnosti še zmeraj razdvaja
"trditev Jezusa, da je Bog".
Odločilni poudarek celotne knjige je
Jezusova zahteva, da ga je treba
videti kot Boga. S tem poudarkom
nam Joseph Ratzinger, profesor
dogmatike iz 60. let prejšnjega
stoletja - in ne sedanji papež -,
predstavlja "dejanskega Jezusa, ne
zgodovinskega".Bralec se zato takoj
vpraša, mar je torej "dejanski" Jezus
drugačen od tistega, o katerem
govori razlaga krščanskega nauka.
Ratzinger odgovarja, da je drugačen,
in opozarja, da je zgodovinsko-
kritična razlaga Svetega pisma
"dejanskega Jezusa skoraj povsem
zbrisala", tako da zdaj o Jezusu vemo
manj kot v "predznanstvenih"časih.
Ko bogoslovci danes trdijo, da je
Jezusova zavest o njegovi božji
avtoriteti nastala šele po velikonoč-

nem doživetju njegovih učencev, ni
nobene povezave, nobenega mostu
med to vero in doživetjem tuzemske-
ga Jezusa. JosephRatzinger ima
takšen rezultat za "dramatičen za
vero": "Razlagalci so Jezusovo
božanstvo odrazpravili in so ljudem
odvzeli podlago vere v Jezusovo
božanstvo in enotnost s troedino
božjo osebo. Tako zdaj nihče ne ve
več, v kaj naj veruje." Jezus, ki mu
odrekajo božanstvo, je zgolj eden
pomembnih verskih ustanoviteljev,
dodaja pisec, ali pa ga je mogoče
imeti le za socialnega utopista,
"zgodnjega marksista", pripadnika
gibanja za osamosvojitev ali kake
druge človeške zamisli.
Ratzinger sumi zagovornike zgodo-
vinsko-kritične razlage, da so
"zavračali vero kot sestavni del
metodrazlaganja evangelijev,Boga
pa odstranili iz človeške zgodovine".
Za svetopisemsko zgodbo o božjem
delovanju naj bi poskusili "skonstrui-
rati" človeško zgodovino in jo upora-
biti kot merilo svojega razlaganja.
Ratzinger hoče doseči, da bi to, kar je
moderna eksegeza odstranila, spet
postalo njen predmet: ker je prepri-
čan o tem, da lahko o človeku Jezusu
kaj resničnega povedo ne le zgodovin-
ski učenci, marveč tudi vsi tisti, ki so
njegovi nasledniki, k evangelijemkot
enakovredno dodaja izročilo:
cerkvene očete in koncile. Na tej
osnovi razlaga svetopisemske spise,
in to z vidika sklepnega dela: tako
posamezna poglavja pojasni v luči
celote. Osrednja teza knjige se glasi:
Kristološka hermenevtika, ki
poskuša Sveto pismo razumeti z
vidika Jezusa Kristusa, predpostavlja
odločitev o veri. Toda ta odločitev
temelji na razumu.
Recenzenti so že opozorili na
eklekticistično zmes različnih
svetopisemskih citatov različnih
žanrov, povezav in časovnih okvirov.
To celoto mora komentirati Cerkev,
nosilka izročila - ta ima odločilno

besedo. Za to metodo, poimenovano
kanonska eksegeza, seje Ratzinger
odločil že leta 1989. Papež s tem
delom ne potrjuje svoje učiteljske
avtoritete, ker bi se zavedal svoje
vloge, marveč v tem primeru na
svojo avtoriteto opozarja znanstve-
nik Ratzinger.
Pri tem ni pomislil na to, da s tem ne
le da podpira predznanstveno
ravnanje, marveč da se vrti v krogu.
Mogoče pa je to vrtenje v krogu
načrtno namestil kot kamen spotike,
kot provokacijo teološkim strokovnja-
kom, predvsem pa za pogovor med
verniki in neverniki. Vsem tistim, ki
bi se radi srečali z "živim" Jezusom, z
osebo z obrazom in zgodovino,pa
papeževa razmišljanja o božji naravi
tega človeka verjetno ne bodo blizu.
Za takšne - in k tem se kot vsak
povprečni kristjan prišteva tudi
avtorica tega sestavka - je Claudio
Magris od srca zapisal, da je v
Ratzingerjevi knjigi srečal Jezusa, ki
"ni junak", marveč "človek med
ljudmi, človek, ki je svoj smrtni strah
premagal s svojo močjo in svojo
voljo". Teologija od spodaj zagotovo
ni bil Ratzingerjev namen, vendar pa
njegova knjiga navdihuje k neorto-
doksnim razlagam.
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