
GYÜRKI LÁSZLÓ

TALÁLKOZNI A ZSIDÓSÁGGAL

A német püspöki kar 1980. május 22-én kelt dokumentumában az egyház és a zsidóság viszonyá
val foglalkozik. Arról a kötelékről szól, amely szelIemileg összekapcsolja az Újszövetség népét
Ábrahám nemzetségével (Nostra aetate, 4). Ennek a dokumentumnak a gondolatmenetét követ
jük írásunkban.

I. Izrael lelki öröksége az egyház számára

A Nostra aetate zsinati irat megállapítja, hogy "nagy a keresztények és a zsidók szellemi öröksé
ge" (4. pont). Jézus és az apostolok származásuk által zsidó örökséget hoztak népük vallási ha
gyományaiból a keresztény nép világába. Az Újszövetség népét ez az örökség szelIemileg össze
kapcsolja Ábrahám nemzetségével, s ebből az örökségből állandóan merít. Miben áll ez az
örökség?

l. Izrael szent könyvei, amelyet a keresztények Ószövetségnek neveznek. A Bibliával való ben
sőséges kapcsolat szükségképpen elvezeti a keresztényt a "Könyv népével" való találkozásra
(gyakran nevezzük így a zsidókat). Amikor az Újszövetség "Írásról" , vagy "Írásokról" beszél,
akkor az Ószövetségre hivatkozik. A II. vatikáni zsinat így tanít erről: "Amikor lsten végtelen
szeretetében az egész emberi nem üdvösségét gondosan elő akarta készíteni, különleges gondvi
seléséveI egy népet választott ki magának és reá bízta ígéreteit ... Az üdvösség rendje, amelyet a
szent szerzők előre hirdettek, elmondtak és kifejtettek, az ószövetségi könyvekben van meg lsten
igaz szavaképpen" (Dei Verbum, 14). Az Ószövetség tehát a zsidók és keresztények számára egy
aránt a hit forrása.

Az Ószövetségben tehát a kinyilatkoztató lsten szól, Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, aki Jézus
Istene is. Az 1974. december l-én megjelent Irányelvek a Nostra aetate zsinati irat 4. fejezetével
kapcsolatban hangsúlyozzák: arra kell törekedni, hogy jobban megértsük az Ószövetség sajátos
és maradandó értékét ... Ezt nem homályosította el az Újszövetség a későbbi magyarázattaI,
csak megadja neki a teljes értelmét, kölcsönös világosságot és magyarázatot lehet rá találni.

A Biblia tanulmányozása során látjuk, hogy Lukács kivételével szerzői mind zsidók voltak.
Ha egyre mélyebben akarjuk megérteni azt, amit lsten a zsidó szerzők által, az ő irodalmi műfa
jaikban számunkra ki akart nyilatkoztatni, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy Isten szö
vetségét meghatározott néppel, a történelem meghatározott idejében kötötte. Jézus olyan utat
mutatott az emberiségnek, amely ebben a szövetségben gyökerezik. Az egyház jogosan vetett el
minden olyan törekvést, amely az Ószövetséget írásainak kánonjából ki akarta rekeszteni és csak
az Újszövetséget szerette volna meghagyni.

2. Az Ószövetség, vagyis Izrael szent iratai, tanúságot tesznek az egy Istenről. A Dei Verbum
szerint Isten "a tulajdonául lefoglalt népnek egyetlen igaz és élő Istenként úgy nyilatkoztatta ki
magát, hogy Izrael megtapasztalja, milyen úton-módon bánik Isten az emberekkel, és hogy eze
ket az utakat magának a próféták száján át szóló Istennek szavából napról napra mélyebben és
yilágosabban megértse, és egyre szélesebb körben tárja a népek elé" (14). A MTörv 6,4 Izrael hit
vallása lelt: Halld Izrael, Jahveh a mi Istenünk az egyedüli Jahveh! Ezt a hitvallást elmondja reg
gel és este imádságként a családban, valamint a zsinagógai istentiszteleten. Hitvallásszerű tar
talma folytán a középkori vértanúk ezzel az imádsággal ajkukon léptek a máglyára. Amikor az
írástudók megkérdik Jézust, hogy melyik a legfőbb parancs, ugyanezt erősíti meg (Mk 2,29).

3. Az egyetlen lsten a világ teremtője. A Biblia első verséből klasszikus tömörséggel tárul
elénk: .Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet" (Ter I, I). Ezek a szavak határozottan ál
litják , hogy a Teremtő és a teremtmények nem cserélhetők fel. Elutasítja azt a törekvést, hogya

812



világot istennek tartsák. Ez a kinyilatkoztatás megóvta az emberiséget a világ gnosztikus-új pla
tonikus értelmezésétől; amely szerint a világ az Isten kiáradása, emanációja. Ez a tanítás óvta
meg attól a filozófiától is, amely szerint a világ történelme nem más, mint Isten önkifejlődése. Jé
zus és egyháza által az Ószövetség teremtés-üzenete jutott el a népekhez, és segíti őket abban,
hogy helyes magatartást alakítsanak ki a világgal szemben.

4. Izrael Írásának jelentös tanítása: az ember "Isten képmása" (vö.: Ter 1,26). "Isten ugyanis
halhatatlanságra teremtette az embert és saját lényének képmásává tette" (Bölcs 2,23). Ez a taní
tás elidegeníthetetlen méltóságot ad az embernek, amelyet ma "emberi jogoknak" nevezünk.
A zsidóság szerint a gyilkos Isten képmását kisebbíti. Az embernek azért jár tisztelet, mert lsten
képmása. Ezt a zsidó tanitást formulázta meg a Jakab-levél: "Vele (nyelv által) áldjuk az Urat és
az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlóságára vannak teremtve" (Jak 3,9).

5. Izrael vallja, hogy Isten szövetségre lépett vele. Ez a szövetség kegyelem és kőtelesség is
egyúttal. A szövetségből fakadó követelmény Jahveh kizárólagos imádására irányul. A szövetsé
gi forma így hangzik: te az én népem leszel, én a te Istened leszek. A próféták mindig arra töre
kedtek, hogy népüket a szövetség megszegésétől visszatartsák.

Izrael Írásai korábbi szövetségkötésekrőlis tudósítanak: Isten szövetségre lépett Noéval (Ter
9,9-17), majd Ábrahámmal, akinek esküvel ígérte meg a földet (Ter 15). A Noéval kötött szövet
ségben az üdvösség horizoutja kiterjed az egész földre, minden élőlényre, beleértve az állatvilá
got is. Isten üdvözítő szándékát semmi sem tudja megakadályozni. Isten akkor is meg akarja vál
tani a világot, ha az ember áthágja a szövetséget (Iz 24,5). Beteljesíti azt, amit a Noéval kötött
szövetségben ígért, s az egész földdel és minden emberrel kötött.

A szövetség beteljesítésében nagy szerepe lesz "Jahveh Szolgájának", aki mint lsten választott
ja a népek világossága lesz (lz 42,6). A keresztény hittanúság szerint ez a Szolga Jézus Krisztus
ban jplent meg. Kereszten kiontott vére, a "szövetség vére sokakért", amit az általa nyújtott ke
hely, mint "új szövetség az én véremben" jelzett (Mk 14,24; Lk 22,20). Jézus halálának jelentésé
hez az egyház a zsidó hagyomány fogalmait használta. Az üdvösséget úgy jelzi. mint szövetséget.
amely által Isten egy megmaradó hűségviszonybanmarad Izraellel és az egész világgal. A szövet
ség azt jelenti, hogy Isten nem hagyta el, amit megalkotott, s a Teremtő Megváltó is (Iz 54,5).

6. Az Isten bölcsessége szerinti élet (héberül torahi irányítja, rendezi a hívő zsidó életét ma is
Isten előtt mindennap. Ennek a bölcsességnek a középpontjában a "tíz szó", vagy tízparancs ál].
A tízparancs minden ember lelkiismeretét megjelöli, nemcsak a zsidóét. Az emberiség erkölcsi
tudatát foglalja magában. Erről írja Szent Pál, hogy ez a törvény minden ember szívébe van írva
és vádolja őket (Róm 2,14). Enélkül nincs igazi közösségi élet, és nincs igazi kapcsolat Istennel
sem. A történelmi tapasztalat is igazolja, hogy az Isten törvényein alapuló lelkiismeret nélkül az
ember embemek farkasává. és minden igazságtalanság megengedetté válik. A tizparancs meg
adja az emberi magatartás belső rendjét, ezért nélkülözhetetlen.

7. A zsidó vallásból fakad a messiási remény. Ennek a reménynek a kezdete a dávidi dinasztiá
val kapcsolatos (2Sám 7,12-16). A próféták beszélnek az emberek reményéről és az lsten ígérete
iről, amelyek az általános szeretet, béke és élet országának eljövetelére vonatkoznak. Mit adott a
világnak ez a messiási üzenet?

a) A messiási eszme megszabadította az emberiséget a ciklikus gondolkodástól. A világ törté
nete nem körforgás, nem ugyanannak az eseménynek a visszatérése. A messiási ígéret a történel
met célirányosnak mutatja. A történelem az Istentől rendelt cél a meg nem váltottból a megvál
tás - felé halad.

b) Az üdvösséget a végső üdvösségszerző hozza meg, akit Messiásnak nevezünk. Az egyház
azt vallja, hogy a Názáreti Jézusban jött el a megígért Messiás és benne teljesedtek be a messiási
remények. A dicsőséges Messiás visszatérését az idők végén várja az egyház (Mk 13,26). Különö
sen a Jelenések könyve beszél az Úr második eljöveteléről úgy, mint az "Antikrisztus" megsem
misítéséről, amikor a Messiás új eget és új földet teremt.

A messiási gondolat bizonyos formában a szekularizált világban is műkődik. A világ nem akar
többé körbe jámi, hanem ajövőt,a célt kutatja. A messiási hit ajövőre tekint s hirdeti Izrael és a
népek számára azt, aki az üdvösséget meghozza. A messiási remények összekapcsolódnak egy
igazságosabb világ utáni vággyal, szilárd békével az egész emberiség számára, amelyről Izrael
prófétái jövendölték, hogy elérkezik az üdvösség idejében.
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Az Újszövetség folytatja ezt a vonalat. Krisztus ítéletet tart a földkerekségen (ApCsel 17,31) és
békét hirdet minden embernek (F;{ 2,17). Az egyház várja Izraellel az új eget és az új földet,
amelyben az igazságosság lakik majd (2Pt 3,13). Jézus a hamis messiási ideológiáktól is megőrzi

a népeket, amelyek félrevezetésükre törekszenek.
8. Ajámbor zsidóság Istent imádó és dicsérő nép. Izrael nagy imádságos könyvéből az egyház

mindenekelőtta zsoltárokat vette át istentiszteletébe. A Dei Verbum zsinati irat az Ószövetséggel
kapcsolatban az .Jmádságnak csodálatos kincsei"-ről beszél (14). A Miatyánk is magán viseli a
zsidóság pecsétjét. A Talmud szerint egyes kiváló mesterek szokása volt az ismert imádságok
mellett rövid fohászt recitálni, s azt tanítványaik is követték. A jámbor zsidó is várja az Isten or
szágát ( tárdfel nekünk mielőbh a Te királyságod dicsőségét) . kívánja a Név megszentelését (szen
teltessék Illegaz Ő IUIgy Neve a világon). lsten akaratának teljesedését, imádkozik a mindennapi
kenyérért (áldott az lsten. nap IUIP után a kenyérért. amelyet ad) és a bűnök bocsánatáért (aki (lZ

embereken könyörü!, azon megkönyörülnek a mennyben). A két nagy dicsérő imádság, Zakariás
és Mária hálaéneke (Benedictus - Magnificat) szintén át van szőve az Ószövetség mondataival és
gondolataival.

9. Izrael magatartása Isten előtt - istenfélelem, engedelmesség, istenismeret, megtérés, az "em
lékezés", szeretet, bizalom, szentség, lsten üdvözítő tetteinek dicsőítése - azonos a keresztény
közösség magatartásával. Ezek egyáltalán nem az egyház "találmányai", hanem Izrael lelki ha
gyományához tartoznak, amelyeket az egyház átvett tőle, hogy továbbadja a világ népeinek.

lt). Izrael lelki örökségéből való lsten üdvözítő cselekedeteinek mint konkrét történeti tények
nek a megtapasztalása. A következőket említhetjük, amelyek egymással összefüggnek: kivonu
lás, húsvét, szenvcdés, ítélet, feltámadás. A Sás-tengeri szabadulás következtében lett Izrael lsten
népe. Minduntalan erre az eseményre emlékezett; és ezt újra és újra emlékezetbe idézte.

A kivonulás a pusztában vándorlást jelenti, ahol Izrael találkozott Istenével és megtapasztalta
segítségét. A kivonulás számára a szabadságot hozta, és az ígéret földjére való indulást jelezte,
amelyet az Ú r Ábrahámnak és utódainak kínált. De a kivonulás megismertette Izraelt az élet ke
serűségeivel, a szenvedés, az ítélet megtapasztalásával, de a velük kapcsolatos isteni szabadulás
sal is. Ezért képezi az exodus a zsidó hagyományban a remény zálogát, s erre támaszkodik a vég
ső szabadulás, a halottak feltámasztása is az idő végén.

Jézus életútjában Názáretből, rokonsága köréből való elindulásában, szenvedéssel és meg
nem értessel összekapcsolt vándorútjában, a Golgota keresztjében, a feltámadásban - az ő népé
nek exodus-megtapasztalása is tükröződik.

Más népekkel ellentétben, a zsidó nép nem dicsőséges aranykorára, az istenektől való szárma
zására hivatkozik, hanem nyomorúságos rabszolgaságára, amelyből Isten szabadította ki. Ez a
múlt idő hozta meg számára a jelen adományát, és ebből fakad köszönete. A zsidó vallás "em
lékvallás". Az emlék, emlékezés fogalmak központi helyet foglalnak el Izrael szent könyveiben.
Izrael ünnepei emlékünnepek : a zsidóság Isten üdvözítő cselekedeteire gondol, s ezeket jelenva
lóvá teszi minden nemzedék számára. S mindez nem statikus megemlékezés, hanem meggyőző

dés, hogy lsten ugyanúgy folytatja tettét. mint a múltban, s népét és minden népet el fog vezetni a
teljes megváltásta. A zsidó ünnepekben három dimenzió ismerhető fel: üdvözítő múlt, jelen és
jövő.

Ennek figyelembevétele nélkül nem lehet megérteni a keresztény ünnepeket az egyházi évben, s
főképp nem az eucharisztia ünneplését. Ezek lsten üdvözítő tetteinek emlékei. Nem Izrael ünne
pei mellett állnak, hanem szoros összefüggésben vannak azokkal.

Ha az egyház meggyőződéssel vallja, hogy Jézus feltámadásával az eljövendö Aeon (a korai
zsidóság kifejezése) már belépett ebbe az időbe, akkor egy maradandó és közös témát érint a ke
resztény és zsidó eszkatológiában. A Nostra aetate ezt így fejezi ki: "A prófétákkal és Pál apos
tollal együtt várja az egyház azt a csupán lsten előtt ismeretes napot", amikor a népek mind
együttesen könyörögnek Istenhez és vállvetve szolgálnak neki" (5::0(3,9). Az "Úr napja" Izrael
szent irataiban és az Újszövetségben egyaránt fontos szerepet játszik. A próféták és az Újszövet
ség szerint ez a "nap" átfogja az egész világot és teljességgel a "végre" irányítja. Ez a nap ad dina
mizmust a történelemnek, ez vezeti a beteljesedéshez. Ez a nap azonban az átmenet napja is a
végső üdvösségbe, ezért a remény napja Izrael és a keresztény egyház számára.
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II. A Szentírás és az egyház a kereszténység és a zsidóság viszonyáról

l. Az Újszövetség tanúsága. aj Az Újszövetségben nagyon fontos kijelentések találhatók a zsidó
népről. Jézus élete és halála Izrael földjén történt. Jézus kijelenti. hogy küldetése Izrael elveszett
juhaihoz szól (Mt 15,24). Az evangélium először a zsidó néphez fordult. Első hirdetői is na
gyobbrészt a zsidó népből valók voltak.

hJ Ugyanakkor nem tagadható, hogy az Újszövetségben Jézus idejéből és az ősegyház korából
kritikus kijelentések is találhatók, Jézus kemény beszéddel lépett föl az írástudók és farizeusok
ellen (Mt 23,37), a farizeusokat vak vezetőknek mondja, akiknek bűne megmarad (Jn 9,41), a ti
atyátok az ördög (Jn 8,44) - olvassuk. Jézus tehát vétkes magatartást állít. Pál apostol pedig kije
lenti, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származik (Róm 9,6). Van bennük buzgóság Is
tenért, de hiányzik a kellő megértés (Róm 10,2). Szemrehányóan kérdezi az apostol: Vajon Izrael
nem értette meg az üzenetet? (Róm 10,19). Bizonyos megkeményedésről beszél Pál, megemléke
zik az üldözésekrőí, amelyeket honfitársai részéről szenvedett (l Tesz 2,15; 2Kor II ,24-26). Az
Apostolok Cselekedetei-ben többször olvasunk arról, hogy milyen nehézségeket támasztottak az
evangélium hirdetőivel szemben (ApCsel 13,15; 14,5-19; 17,5-8; 18,12; 23,12).

Ezek a kijelentések kellemetlen fényt vethetnek a korabeli zsidókra. Vigyáznunk kell azonban,
hogy e múltban történt eseményekbőlne vonjunk le általános ítéletet, másrészt ezeket a részeket
nem magyarázhatjuk izoláltan, hanem az Újszövetség többi - pozitív - kijelentésével összefüg
gésben.

ej A János-evangélium tanúsága szerint "az üdvösség a zsidóktól ered" (Jn 4,22). Láttuk már,
hogy az üdvösséget hozó Jézus Krisztus a zsidóságból származik. Szent Pál apostolnak a Római
akhoz irt levelében találunk nagyon elismerő kijelentéseket a zsidókról. "Mi előnye van tehát a
zsidóknak?" kérdi az apostol. "Először is, az lsten rájuk bízta tanítását" (Róm 3,1). Izrael szent
iratait a keresztények Ószövetségnek nevezik. A Róm 9,4-ben pedig felsorolja azokat a kiváltsá
gokat. amelyeket lsten adott nekik: "övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetség, a törvényadás,
az istentisztelet és az igéretek ". lsten kegyelmi adományai nem szűntek meg, Isten nem vonta
vissza őket.

A kerdésre : ..Vajon lsten elvetette népét?", így felel: .Jsten nem vetette el népét. amelyet előre
kiválasztott" i Rom 11,l 2) Nem azért hotlottak meg. hogy elessenek, hanem azért, hogy üdvös
ség fakadjon belöle a pogányoknak AL apostol beszél a győkérről. amely az egyházat hordozza
(Róm 11.1X) 1.1q:esl lzraelre vonatkozik. s nem csupán az atyakra. a pátriárkákra. De nemcsak
gyökerről besze] Pal. hanem a nemes olaj fitról es ágairól is (Róm 11,16-21). A gyökérből kapja a
fa a nedvet amelynek terrnekenysegét köszönheti. A pogányságból megtért hívek egyháza a ne
mes olajfaha olta tou he s rt:szest: lett a gyökérnek és az olajfa termékenységének. S ha a korabeli
zsidók teszben meg lS hotlottak .1 hotlas kövében. Jézus Krisztusban (Róm 9,32), az apostol kije
lentése szerun runescnek k izarva al üdvősségből."mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa
őket" (Rom 11.2.1) -

Beft:Jt:Lésül Pal egy "ll[okról" szól Izrael megátalkodottságával kapcsolatban: "A megátalko
dottság csak részben erte Izraelt. amig a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd
egész Izrael elnyen aL üdvösséget az írás szerint: Sionbókjön a szabadító és eltörli Jákob gonosz
ságát" iRom 11.25 26). Pál Izrael megkeményedésében és ellenségeskedésében az evangéliummal
szemben bizonyos dialektikus magatartást lát a pogányok megmenekü1éséhez. Vétkükből üd
vösség fakad a pogányoknak ... Mert ha már elvetésük megbékélés a világnak, mi más lesz föl
vételük, ha nem élet a halálból (Róm 11,15).

Az Apostolok Cselekedetei-ben is találunk prófétai kijelentést Izrael "helyreállításáról". Erről

kérdezik az apostolok Jézust feltámadása után. Jézus válasza szerint ennek idejét az Atya hatá
rozza meg. Az apostolok feladata, hogy az evangélium tanúi legyenek a föld határáig (ApCsel
1,6--8).A prófétákjövendöléseiről tehát nem tudunk közelebbit. Az ApCsel 3,19-21 szerint a zsi
dóknak Jézushoz kell térni, hogy "bűneik bocsánatot nyerjenek, Akkor eljön az Úr színe előtt a
megbékélés ideje, ahogy az lsten réges-rég megmondta szerit.prófétái ajka által." Eszerint, ami
kor Krisztus újra eljön, Izrael számára is hozza a "megújulást". A zsidók ekkor minden megvál
tottal megbékélnek, szenvedéseiktől és bűneiktől megváltást nyernek.
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Az Újszövetség pozitív kijelentéseit a zsidósággal és üdvösségükkel kapcsolatban a teológiá
ban és igehirdetésben sokkal jobban kell hangsúlyozni, mint eddig, "nehogy olyasmit tanítsanak,
ami nem felel meg az evangéliumi igazságnak és a krisztusi szellemnek" (Nostra aetate, 4).

2. A katolikus egyház nyilatkozatai. 1974. december l-én tették közzé a Nostra aetate nyilatko
zat 4. pontjához fűzött irányelveket, amelyek hangsúlyozzák a zsidók és keresztények kőzti kap
csolat forduIópontját. Kiemelik egymás megismerésének fontosságát és elítélik az antiszemitiz
mus minden formáját. Ebben a szellemben hangzott el VI. Pál pápa 1974. október 22-én, majd
II. János Pál 1979. március 21-én a zsidó szervezetek vezetői előtt mondott beszéde. A pápa len
gyelországi útja során meglátogatta az auschwitzi haláltábort és a héber felíratú tábla előtt hosz
szasan időzött. Ennek a népnek a fiait és lányait teljes kiirtásra ítélték. E nép eredete Ábrahámra
vezethető vissza, aki a mi hitünk atyja - hangsúlyozta a pápa.

Más egyházak közül a német evangélikus tanács 1975-ben, a svájcí evangélikus egyház
1977-ben, majd a Rajna-vidék evangélikus egyháza adott ki hasonló szellemű nyilatkozatot.
Ezek szerint az "antiszemitizmus" számára már semmi hely sem marad többé.

III. Hitbeli különbségek

Amikor kifejtjük a közös szellemi örökséget, a zsidó--keresztény dialógusban tisztán kell látnunk
a hitbeli különbségeket is, amelyek elválasztanak bennünket. A dialógus csak az igazság jegyé
ben történhet. Ezért a következőket kell szem előtt tartanunk:

1. A keresztény tanítás szerint a Názáreti Jézussal elérkezett az lsten országa (Mk 1,15). A ke
resztények számára Jézus a megígért Messiás, vele a végső idő már belépett a történelembe. Jézus
csodái elővételezettjelei az eljövendő beteljesedésnek, Isten üdvözítő erői már működnek,külö
nösen az egyház szentségeiben.

Azt is tudja a keresztény, hogy a Názáreti Jézus eljövetelével az ószövetségi próféták minden
jövendölése még nem teljesedett be, a népek közötti béke nem érkezett el, s a halál is megmutatja
hatalmát. A keresztényeknek meg kell érteniük, ha a zsidók éppen ezek miatt nem tudják a Ná
záreti Jézusban a megígért Messiást elfogadni. Amikor a messiási jövendölésekről beszélünk, azt
hisszük, mintha az Oszövetségnek tiszta és jóJ meghatározott fogalma lenne a Messiásról. Az
Ószövetség gyakrabban szól a messiási országról, vagy még inkább lsten végső uralmáról, mint
magáról a Messiás személyéről. Az eszkatologikus látásban a próféták előre látják az általános
béke, az igazság, a szeretet és az élet királyságát. Amikor Jézus jöveteléről mint az Ószövetség tö
kéletes beteljesedéséről beszélünk, elfelejtjük, hogy mindez igaz Jézus életében és személyében,
de számos egyéb jövendölés vár még beteljesedésre. A zsidóság éppen abban segíthet az egyház
nak, hogy ez az eszkatologikus várakozás eleven maradjon.

2. A keresztény hit szerint a keresztre feszített és föltámadt Jézus Krisztus nemcsak a megígért
Messiás, hanem az Atyával egylényegű Fiú is. J. Petuchowski így foglalja össze ezzel kapcsolat
ban a zsidóság problémáját: "A mai zsidó szemlélet számára természetesen a központi probléma
az Isten Fiának szerepe a kereszténységben. Hiszen ez az a pont, amelyet egy zsidó nem léphet át
anélkül, hogy megszűnne zsidó lenni." Ezzel a szigorú monoteizmussal szemben, amit a Sema Iz
rae/-ben a jámbor zsidók naponta megvallanak, abszolút ellentmondást, majdnem blaszfémiát
látnak. Ezért a kereszténynek megértést kell tanúsítania akkor is, ha ő az istenfiúság-tanában
semmi ellentmondást sem talál a monoteizmusra.

3. Jézus nem szüntette meg, hanem beteljesítette a törvényt (Mt 5,17). Ugyanakkor népe tör
vényi életére bizonyos kritikát gyakorolt. A szeretet kettős parancsát állította előtérbe, s a Torah
sok parancsát és tiltását, valamint az atyák hagyományát Ca farizeusi-rabbinista magyarázatot) a
szeretet parancsára összpontosította. Szent Pál azt állítja, hogy az ember útja az üdvösséghez ki
zárólag a megfeszített és föltámadt Krisztusba vetett hit által vezet, és nem a törvény cselekedetei
által. A keresztény az apostol tanítása és az apostoli zsinat szerint már nincs kötelezve a Torah
bölcsességére. Ez természetesen nem aztjelenti, hogy a keresztény "törvény nélküli" életet élhet.
Krisztus törvényéhez van kötve, amely a szeretet törvényében teljesedik ki CGa/5,14; Róm
13,8--10).
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IV. Téves vélemények

Az igehirdetésben és hitoktatásban gyakran hangzanak el téves és eltorzított állítások a zsidó
sággal kapcsolatban.

1. A "zsidók" kifejezés, amely gyakran fordul elő Szent János evangéliumában, teológiai anti
judaizmusra csábít. Úgy gondolták, hogy ez a kifejezés a Jézus korabeli egész zsidóságra utal.
Szent János evangéliumában viszont ez a kifejezés Jézusnak a zsidóság vezető rétegéből kikerülő

ellenségeire, főként a főpapokra vonatkozik. Az evangélista az első század végén reflektál az ese
ményre, amely Jézussal és keresztre feszítésével történt, az eseményt kozmikus-univerzális hori
zontba állítja. Ebben a "zsidók" negatív hangsúllyal az istenellenes kozmosz képviselői. Az evan
gélista ezzel azt a világot jelzi, amely Istenről és Krisztusról nem akar tudomást szerezni. A Jézus
elleni eljárást az evangélista úgy állitja be, mint a világ sötétségének támadását a világosság ellen.
A helyes exegézis szerint ebből a kifejezésből nem lehet zsidóellenességre következtetni.

2. Hasonló a helyzet a "farizeus" szóval is. A farizeusokkal kapcsolatos kij~fentések vizsgálata
az evangéliumokban és a róluk kidolgozott hagyomány azt mutatja, hogy a farizeusok speciális
ellenségei voltak Jézusnak, s részük volt a húsvét utáni egyház és Izrael elszakadásában is. A fari
zeusok Jézus idejében és később is szigorúan szervezett és befolyásos csoportot alkottak. Jézus
sal elsősorban a törvény magyarázata miatt kerültek konfliktusba. A farizeus szó a keresztény és
nem zsidó környezetben a "képmutató" szinonimája lett. A zsidóságban viszont a farizeus és fa
rizeizmus szó a Torah nagy magyarázóinak a korszakát idézi, Izrael vallási vezetőit, akik a temp
lom pusztulása után megmentették a zsidóságot, és növekedését elindították. Igaz, hogy az evan
géliumokbanelőfordul velük kapcsolatban a "képmutató" kifejezés (MT 23), de ez a polemikus
irodalmi műfaj egyáltalán nem igazolja a farizeus kifejezés negatív használatát. Az Újszövetség
azt is bizonyítja, hogy Jézus bizonyos formában magáévá tette a farizeusi tanítás jelentős szem
pontjait, pedagógiai módszereit és életmódjukat.

3. A jámbor zsidó örömét leli a Torah-ban. A sátoros ünnep végén külön is ünnepli. A 119.
zsoltár ismételten szól erről az örömről, s nagyon világos, hogy a zsidó nem terhet lát benne, ha
nem áldást és kegyelmet. A Torahjelenti az életre vezető tanítást, amelyet Isten adott népének. '
Az életet a Torah bölcsessége szerint értelmezi, és nem úgy veszi, mint parancsok és kötelességek
gyűjteményét, de úgy sem, mint dicsőségre vezető cselekedetet, amint igen sok keresztény gon
dolja. A zsidó számára a Torah szerinti élet három alapelemből tevődikössze: a bizalom, a mun
ka megvalósítása, és a mindennapok megszentelése. Ajámbor zsidó az egy Istenben való hitet az
engedelmesség és a Torah szerint igyekszik élni. Ebben a szemléletben a keresztény felismeri,
hogy a zsidó számára a Torah alapján az élet és a hit között nincs szakadás. A vallás nem szu
perstruktúra. A valóság és az élet az első, és ez a valóság szent, mert Isten teremtette, s mert az
ember Isten képmása. A zsidóság mindig nagyon temporális volt, de ez nincs ellentétben a hittel.
Ezt meg kell értenie a kereszténynek, ha a zsidó életét helyesen akarja megítélni.

4. A zsidókat nem lehet istengyilkosnak nevezni; a II. vatikáni zsinat határozottan tiltja ezt.
Jézus kereszthalálával kapcsolatban saját bűneinkre kell gondolnunk. Nekünk ismeretünk van,
és mégis megtagadjuk őt ... Ezt a terhet nem rakhatjuk a zsidók vállára. Ben-Chorin így ír erről:

"Először, ha a zsidók tényleg ígyelátkozták magukat (az evangélium csak nagyon gyengén tanú
sítja, csupán Máté említi), akkor csakis egy felbujtott tömeg kiáltozásáróllehet itt szó a felizga
tottság pillanatában, amiről a többi zsidók Jeruzsálemben már semmit sem tudtak, még kevésbé
a Galileában és egészen bizonyosan nem az Alexandriától a Rómáig szétszórtságban élő zsidók.
Teológiailag pedig egészen másképpen kell a dolgot értelmezni. Ha ezt az önmagukra kimondott
átkot a kereszten függő Krisztus főpapi imája követi: .Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tud
ják, hogy mit cselekszenek', akkor Krisztus szavának fel kellett függeszteni ennek az elvakult tö
megnek az önmagára kimondott átkát. Ha nincsen így, akkor Krisztus szavát megfosztjuk min
den jelentőségétől ... Ha Krisztus vére mirajtunk és a mi gyermekeinken, akkor - keresztény
módon nézve - a bűnök megbocsátására mondott igen áradt mireánk." Így látja a zsidó teoló
gus azt az igazságot, amelyet a keresztények évszázadokon keresztül nem így láttak. Ha már az
első századtól kezdve el szakadt is az egyház a zsidóságtól, Izrael üdvösség-jelentése megmarad.
Izrael üdvössége éppúgy, mint a pogányoké, 'Isten tervében van elrejtve (Róm 11,25).
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