
Kié a Szentföld?

[eruzsálem latin ritus ú, római kaiolikus pátriárkátli
sa magába foglalja egész Izraelt, Palesztina meg
szállt területeit, Jordániát és Ciprust. A pátriárka,
Michel Sabbah tavaly novemberben lelkipásztori le
velet tett közzé a Szentfiiiddel kapcsolatban. Erre
részben a palesztin-izraeli szerződés, részben a kü
szöbön álló vatikáni-izraeli megállapodás indította.
"A Biblia jogot ad-e maa zsidó népnek arra, hogy a
területet kisajátítsák maguknak, s ezáltal kisemmiz
zék a palesztin népet? - teszi [ól a kérdést. Tény,
lzogy ez az ország egyfelől a zsidóság számára .szent
[óld, másfe lől viszont évszázadokon át egy másik
néphez, a palesztinokhoz tartozott.

Hogyan lehet igazsá gos békét teremteni
azon a területen, amelyen két nép tart szá mot
a polit ikai jogokra, s három vallásnak vanna k
vallá si igén yei? Mi a kapcsolat a bibliai Izrael
és a mai Izrael állam között? Az Ószövetség
fényébe n hogyan lehet ma értelmeznünk a
válasz tott népnek tett ígéreteket? Jogos-e
azokna k a zsidóknak a nézete, akik szerint
ezt ~ terü letet Isten ~izárólagos ~Iajdonként

nekik ad ta? Mennyiben lehet Igaza t adni
azo knak a fund amental ista keresztény néze
teknek, amelye k a bibliai próféciák beteljesü
lését látják a mai történelemben, s megalku 
vássa i vádo lják az itt él keresztényeket? A
Szövetség és Istennek a földre vonatkozó ígé
retei mennyiben vona tkoztatha tók a mai
helyze tre? Ez utóbb i kérd és jogosa n foglal
koz tatja a zsidó kon kívül a keresztényeket és
a mohamedánokat is: mind azokat, akik a mo
dern politika i tényeket Isten kiny ilatkoz ta tott
szavával akarjá k igazolni.

A palesztin-izraeli megállap odás új re
mén yt ad a két nép s az egész arab világ szá
már a, állapítja meg levelének kezd etén a pát
riárka: a szembená llás helyett az együ ttmű

ködés korszakát nyithatja meg. Testv ér iesebb
társad almat kell ép íten ünk, am ely egy más
kölcsön ös tiszteletén s az e területen lakók jo
gainak és fel elősségének elismerésén alap
sz ik.

A régió katolikus h ív őinek jó része palesz
tin és jordá nia i, akikn ek kultúrája és anya 
nyelve arab. Az egy házmegyében egy kis zsi
dó szá rmazású , héber anyanyelvű zsidó kö
zösség él. A pát riárka nem csak sajá t híveit
szólítja meg, hanem moham ed án és zsidó
testvéreit is, abba n a rem ényben, hogy közös
jóaka ratta l tová bb építhetik a békét.
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A pátriár ka a Biblia felő l közelít i meg a
kérd éseket. "A Biblia Isten szava, amely az
üdvösség történetét tár ja elénk, egyben azon
ban saját üdvösségünk történetét is. A mi fel
ad atunk az, hogy fölfedezzük Isten folytonos
cselekvésé t az em beri történelemben. A bib
liai történetn ek és az idők jeleinek egy üttes
olvasása segíthet abba n, hogy megértsük és
értelmezzük jelenü nket. A Biblia keresztén y
olvasa ta Jézus Krisz tusban vá lik érthetővé .

Ebben a sze llemben igyekszik Michel Sabb ah
vá lasz t adni három kérd ésre.

1. Mi az Ó- és az Újszövetség kap csolat a?
Az egy ház világos tan ítása szerint a két sz ö
vetség elvá laszthatatlan egysége t alkot. "Is
ten szava minden körülmények között szent
marad. Senki sem nyúlhat hozzá. Ha eluta
sítják vagy félreértik, újabb fegyverré s a ha
lál esz közévé válik ellenségeskedéseinkben."

2. Hogyan értelmez hetjük a Bibliában elő

forduló erőszakos cselekménye ket? E bonyo
lult kérd éskörben nem érhetjük be leegysze
rűsítésekkel. Az erőszak használata mind ig
Isten szentségével, az igazs ágoss ággal s annak
fenn tartásáva l függ össze. Az Ujszövetségben
viszont a szeretet törvénye váltja fel a "szemet
szemért parancsát. "A szent háború önellent
mondás. A vallás egyesegyedül Isten és az em
bertársak szeretetére ind íthat. Aki szent hábo
rút hirdet meg, az a vallás leglényege ellen for
dul; Istent a féltékenység, a viszálykodás és a
bűnös gyűlölet szintjére redukálja.

Napjainkban ideg ennek érezz ük azokat a
kegyetlen int ézked éseket. ame lyekkel az
ószövetség i történetek Isten sze ntségét és
igazságosságát próbálják őrízni. Alkalma
sabbnak tartju k az írás, a kifejtés, a prédiká
ció esz közét. Nem sza bad kiátkoznunk vagy
kiirtanunk azo kat, akik nem hisznek Isten
ben . A 20. században mégis sokak gondolko
dásm ódja ahhoz a szemlélethez tartozik ,
amel yet elítélünk az Ószövetségben. Ma is
akadnak olyan ok, akik hisznek a valláshábo
rúkban. Olyano k, akik erőszakhoz vagy még
gonoszabb esz közökhöz nyúlnak azért, hogy
másokat vallási vagy egyéb kérd ésekben
meggyőzzenek. "Isten senkit sem akar el
nyomni. Az egyik nép iránti sze retete nem
vá lha t egy másik nép elnyo másává."

3. Kié az ígé ret Földje? "Ha Isten kiválaszt
egy sze mélyt vagy egy népet , ez nem adhat
okot a gőgre a válasz tottaknak, sem az elvet-



tetésre a nem-választottaknak. Alázatosan
kell mindkettjüknek szemlélni Isten döntése
it, hogy egyesüljenek szeretetben és igazság
ban, s kiengesztelődjenek egymással.

A földnek különleges szerepe van a Bibli
ában. Istenhez tartozik. Izrael tehát nem lehet
kizárólagos birtokosa e földnek: Isten vendé
gei csupán. A föld azoké, akiknek Isten meg
engedte, hogy vendégként itt letelepedjenek,
mindaddig, amíg erre méltatlanná nem vál
nak. A zsidó nép történelme során egyre nyil
vánvalóbbá lett, hogy a szövetségnek és az
ígéreteknek lelki, egyetemes értelme, van. Ez
Jézus Krisztusban vált teljessé. Az Ujszövet
ség végén Jeruzsálem már nem csupán föld
darabot jelent, hanem a megváltást szomjazó
emberiség lelki örökségét, Istent pedig a Föld
minden pontján lehet imádni.

A kérdés ma így vetődik fel: a Biblia jogot
ad-e a zsidó népnek e föld kisajátítására? A
zsidó nép isteni jogon magáénak érzi ezt a
földet. Másrészt viszont a bibliai idők óta
együtt éltek ezen a földön egy másik néppel,
a palesztinokkal. Harmadrészt pedig ez a
föld a kereszténység bölőcsje is. Végül szerit
föld az Iszlám számára is. Szeritnek tartják
mindnyájan: a zsidók, a keresztények és a
mohamedánok, valamennyien valamilyen
módon Ábrahámon keresztül, aki hitt az
egyedülvaló Istennek. Mindhárman ugyan
olyan joggal maguknak igényelhetnék e terü
letet vallási alapon. Ezeket az igényeket azon
ban egybe kell hangolni a nemzetközi jog
alapján.

Az Ószövetségben lsten "a Seregek Ura
volt, antropomorf és nemzeti szemlétetben.
immanens módon jelent meg. Ma sokkal job
ban átérezzük lsten transzcendenciáját. Isten
kiválasztott magának egy népet, dc ő atyja
minden embernek, s nem a háború, hanem a
béke és a szeretet Istene. Szeretete egy nép
iránt nem válhat igazságtalansággá egy má
sik néppel szemben. A zsidó nép vallási fele
lősségét és kötelességeit el kell választanunk
egy modern szuverén állam politikai cseleke
deteitől. A zsidóság vallási kapcsolata Isten
nel nem jelenthet különleges politikai jogokat
számukra. A bibliai Izrael története lényege
sen különbözik a mai lzraelétől. Az emberi
ség üdvösségének története lsten akarata sze
rint a bibliai történetből nőtt ki, de Ö jelen
van minden nép történetében, misztériurná
val és gondviselésével.

A pátriárka végül azokkal fordul szembe,
akik il mostani kontliktusok láttán kétségbe
vonják az szövetség kinyilatkoztatott jellegét.
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Akik elvetik a Bibliát, bűntársaivá és cinko
saivá válnak azoknak, akiket vádolnak.
Mindhárom monoteista vallás - bár a maga
sajátos értelmezésében - lsten könyvének
tartja a Bibliát. Meg kell tehát védenünk lsten
szavát, hiszen ez fölötte áll minden emberi
konfliktusnak. "Ha elfogadjuk a Bibliát és hi
szünk benne, ez még nem jelenti azt, hogy
lsten ellenfelünkké lett, s a szembenálló felet
támogatja. Ellenkezőleg: aki hisz benne, az
mindkét oldalon meglátja, hogy lsten mind
nyájunkat igazságosságra és kiengesztelő

désre hív. A Biblia ma az igazságosság és a
megbocsátás szava, amely mindkét néphez
szól: a palesztinokhoz és a zsidókhoz is.

Az idegengyűlölet ellen

Az amerikai püspöki kar menekültügyi
bizottsága 1993. november 16-án éles hangú
nyilatkozatot tett közzé a bevándorlók és
idegenek védelmében. "Az egyház pásztorait
mélységesen nyugtalanítja il bevándorlókkal
szemben növekvő ellenséges érzület, amelyet
sajnos némely közhivatalnokok is támogat
nak" - kezdődik a közlemény. A jelenlegi
gazdasági nehézségekért azokat a hozzánk
érkező idegeneket akarják felelőssé tenni,
akik új életet akarnak kezdeni hazánkban. A
politikusok egy része rájátszik az önzés és
mohóság, a fajgyűlölet és a kulturális elfo
gultság érzelmeire. Egyesek korlátozni akar
ják a bevándorlók alapvető jogait az egész
ségügyi ellátáshoz és a neveléshez is. A püs
pökök a leghatározottabban tiltakoznak e
szemlélet ellen, s a menekültekkel és beván
dorlókkai való szolidaritásra szólítják fel az
egész nemzetet.

Nemzetünk történelmében voltak már so
viniszta korszakok, amikor az idegeneket, a
bevándorlókat kiáltották ki bűnbaknak. Az
idegeneket elutasító, megvető szólamok el
szaporodása nyomán ossznemzeti és helyi
szinten egyaránt soviniszta törvényjavasla
tok születnek, ez pedig súlyosan rombolja
nemzetközösségünk egészséges fejlődését. A
nemzetnek meg<llljt kell parancsolnie. s végig
kell gondolnia, rnit veszítünk a menekültek
kiutasításával. Az egyház olyan bevándorlási
politikát követel, amely nagylelkű és átgon
dolt, azok számára, akiknek nincs hol lehaj
tanluk a fejüket az üldözés és a jogtalanság
következtében: nem volna szabad megtagad
nunk tőlük az igazságosság, a biztos révbe
érés, az új élet lehetőségét.


