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a katekizmusban
Izrael és a kereszténység kapcsolatának története vérrel és köny
nyekkel van átitatva. Bizalmatlanság és ellenségesség története ez,
de ugyanakkor - hála Istennek - a megbocsátásra, a megértésre
és egymás kölcsönös elfogadására tett kísérletek története is.
Auschwitz után a megbékülés és elfogadás nem túr további halasz
tást. Mi az oka ennek az ellenségeskedésnek a történelem során
azok között, akiknek valójában Össze kellene tartozniuk az egy Is
tenbe vetett hitük és akarata iránti elkötelezettségük okán?

Vajon ez az ellenségesség a keresztény hit valamely részéből

ered? Van valami a kereszténység .Jeglényegibb részében", amit le
kellene választanunk róla ahhoz, hogy igazi kibékülésre jussunk?
Ezt a lehetőséget néhány keresztény gondolkodó az utóbbi évtize
dekben már fel is vetette a történelem szömyűségeire való válasz
ként. A Názáreti Jézusnak az egy élő Isten fiaként való megvallása,
és a keresztbe mint az emberiség megváltásába vetett hit tartalmaz
za-e azt a burkolt ítéletet a zsidókról, hogy a makacs és vak zsidók
a felelősek az Isten fiának haláláért? Elképzelhető, hogy a keresz
tény hit magja intoleranciára, sőt ellenségességre készteti a keresz
tényeket a zsidókkal szemben? És viszont, a zsidók önbecsülése és
történelmi méltóságuk védelme, legmélyebb meggyőződésük arra
készteti-e őket, hogy azt követeljék a keresztényektől: adják fel hi
tük tanításának lényegét? Tehát a zsidóság is elhagyni kényszerül
a toleranciát? Vajon a vallás magvába van programozva ez a konf
liktus, mely csak magának a vallásnak az elutasításával válik meg
haladhatóvá?

A kérdés messze túlnyúlik a vallások közötti akadémikus pár
beszéden, áthatja a jelen kor legalapvetőbbdöntéseit. Egyre gyak
rabban találkozhatunk olyan kísérletekkel, melyek e kérdés élét
azzal próbálják elvenni, hogy Jézust olyan zsidó tanítóként állít
ják be, aki nem lépte át a zsidó hagyomány határait, kivégzése
pedig a zsidók és a rómaiak között levő politikai feszültségek
eredménye volt. Tény, hogy Jézust a római hatóság oly módon
végezte ki, ahogyan a politikai lázadókat büntették. Isten fiává
pedig mindezek után hellenisztikus kömyezetben emelkedett, és
ezzel párhuzamosan, az adott politikai körülmények miatt, a ke
resztrefeszítéséért való felelősség a rómaiakról a zsidókra hárult
át. Az ilyen egzegézis előre viheti a szövegek hagyományos,
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megmerevedett értelmezését, és talán valami hasznosat eredmé
nyezhet. Azonban nem a történelmi források Jézusáról beszélnek,
hanem ehelyett egy új és az eddigitől eltérő Jézus-képet festenek,
a mitológiába száműzve az egyház történelmi hitét Jézusban.
Krisztus úgy jelenik meg, mint a Római Birodalmon belüli görög
vallásosság és politikai megalkuvás közös produktuma. Ez a né
zet azonban meghátrál a kérdés elől, ahelyett, hogy jelentőségé

nek megfelelően válaszolná meg azt.
A kérdés továbbra is az: képes-e a keresztény hit, megtartva

belső erejét és méltóságát, nemcsak tolerálni a zsidóságot, hanem
annak történelmi küldetését is elfogadni, vagy sem? Lehetséges-e
igazi megbékélés a hit elhagyása nélkül, vagy azok egymáshoz J

vannak kötve? E kérdésekről nem egyszeruen csak a saját nézete
imet fogom kifejteni, hanem azt, hogy mit mond erről a Katolikus
Egyház Katekizmusa. Auschwitz jelentőségének tudatában, a II. Va
tikáni zsinat tanítása jegyében a megbékélés kérdésköre a katekiz
musban a hit tárgyaként van feltüntetve. Tekintsük át, mit mond
a katekizmus a kérdésünkkel kapcsolatos küldetéséről.

Zsidók és pogányok a napkeleti bölcsek elbeszélésében (Mt 2, 1-12)

Azsidók ésa
pogányok kapcsolata

Gondolatmenetemet a katekizmusnak avval a szövegével kezdem,
amely elmagyarázza a napkeleti bölcsek útjáról szóló elbeszélés
fontosságát, s amely a bölcsekben a pogányokból formálódó egy
ház kezdetét látja; a bölcsekről szóló történet mélyreható elmélke
désre ad alkalmat a pogányok útjáról. A katekizmus a következőt

mondja: "A bölcsek Jeruzsálembe érkezése, hogy "bemutassák Ne
ki hódolatukat" (Mt 2,2), kifejezi, hogy Izraelben Dávid csillagának
messiási világosságánál keresik azt, aki a nemzetek királya lesz.
Érkezésük annak jelképe, hogy a pogányok csak úgy tudják felfe
dezni és imádni Jézust, Isten Fiát és a világ Üdvözítőjét,ha a zsidók
felé fordulnak, és ha befogadják azok messiási ígéretét, amint azt
az 6szövetség tartalmazza. Vízkereszt kinyilvánítja, hogy a pogány
nemzetek összessége belép a pátriárkák családjába, és eljut az is
raelitica dignitasra." (528).

Az idézetből kitűnik, hogy a katekizmus miként tekinti a zsi
dóság és a nemzetek kapcsolatát, amely Jézusban fejeződik ki;
ugyanakkor a történet Jézus küldetésének legkorábbi bemutatása.
Jézus küldetése az, hogy egyesítse a zsidókat a pogányokkal Isten
egyetlen népévé, amelyben a Szentírás egyetemes ígéretei beteljesül
nek, és újra arról szólnak, hogy a nemzetek Izrael Istenét dicsőítik

- egészen addig a pontig, ahol Trito-lzajás már nem pusztán a
nemzetek zarándokútjáról beszél a Sionhoz, hanem követek küldé
séről a nemzetekhez, "azokhoz, akik soha nem is hallottak rólam,
és nem látták dicsőségemet., (oo.) és közülük is választok majd pa
pokat és levitákat magamnak - mondja az Úr" (Iz 66,19; 21)..

Annak érdekében, hogy bemutassa Izrael és a nemzetek egye-
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Jézus egyetemes
küldetése

A két szövetség
egysége

sülését, a rövid szöveg - még míndig Máté evangéliumának 2. fe
jezetét értelmezve - rövid tanítást ad a világ vallásainak kapcso
latáról, Izrael hitéről és Jézus küldetéséről: e világ vallásai azokká
a csillagokká válhatnak, amelyek megvilágítjék azt az ösvényt,
amely az embert vezeti Isten országának keresésében. A vallások
csillaga Jeruzsálembe mutat, kihuny, majd újból kigyullad Isten
szavában, Izrael Szentírásában. Isten szava az a csillag, amely nél
kül az ember nem találhalja meg célját. Amikor a katekizmus úgy
hivatkozik a csillagra, mint "Dávid csillaga", ezzel összekapcsolja
a keleti bölcsek történetét Bileám próféciájával a csillagról, amely
Jákob törzséből sarjad (Szám 24,17), úgy tekintve ezt a próféciát,
hogy az részben kapcsolódik Jákobnak Júdára adott áldásához,
amely megígérte neki a jelet és a jogart mindaddig, "amíg a né
pek nem engedelmeskednek neki" (Ter 49,10). A katekizmus úgy
látja Jézust, mint a megígért sarjat Júdából, aki egyesíti Izraelt és
a nemzeteket Isten országában. Mit jelent mindez? Jézus küldeté
se abban áll, hogy a nemzetek törtérielmét Ábrahám nemzetének
történetébe vezeti, Izrael történetébe. Az ő küldetése az egyesítés,
a megbékítés, amint az Efezusiakhoz írott levél majd kifejti (Ef
2,18-22). Izrael történetének mindenki történetévé kell válnia, Áb
rahám fiúságának "sokakra" kell kiterjednie. Ennek az esemény
sornak két következménye van: a nemzetek közösségre léphetnek
az Izraelnek adott ígéretekkel úgy, hogy az egy Isten közösségebe
lépnek, aki így mindenkinek az útjává válik, mert csak egyetlen
Isten van, és az ő akarata mindenki számára igazság. Ennek meg
felelőert ez azt jelenti, hogy minden nemzet - Izrael különleges
küldetésének megszűnésenélkül - testvérré válik, és megkapja a
választott népnek adott ígéreteket; Isten embereivé válnak Izrael
lel együtt, azáltal, hogy az isteni akarathoz szabják tetteiket és el
fogadják a dávidi királyságot.

Ezen a ponton még egy megállapítást kell tennünk. Ha a nap
keleti bölcsek története, ahogyan azt a katekizmus értelmezi, Izra
el szent könyveire adott válasz, akkor az tulajdonképpen ugyan
arról beszél, amit János evangéliumában is megtalálunk: "az üd
vösség a zsidóktól ered" (Jn 4, 22). Nincs Jézushoz vezető út, és
ezzel együtt belépés a nemzetek számára Isten emberei közé
anélkül, hogy hittel el ne fogadnák Isten kinyilatkoztatását, aki
abban a Szentírásban beszél, amelyet a keresztények Ótestamen
tumnak hívnak.

Összefoglalásképpen a következőket mondhatjuk: az Új- és
Ószövetség, Jézus és Izrael Szentírása szétválaszthatatlanok. Jézus
küldetésének ez az új oldala, hogy egyesítse Izraelt a nemzetek
kel, összefügg az Ótestamentum prófétai kijelentéseivel is. A meg
békélés Isten országának közös elfogadásában, az Ö akaratának
mint útnak az elfogadása: ez a központi magva Jézus küldetésé
nek, amelyben a személy és az üzenet elválaszthatatlan egymás
tól. A küldetés érvényben van már abban a pillanatban, amikor ö
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csendben a jászolban fekszik. Az, egyén semmit sem érthet meg
róla, ha nem lép be vele a megbékélés dinamikájába.

Jézus és a Törvény: nem eltörölni, hanem "beteljesíteni"

Mindazonáltal e szöveg tágabb perspektívája egy további kérdést
vet fel. Azok az események, amelyeknek az árnyéka itt előrevetül

a csillag képében, illetve amelyek azt követik, hogyan fognak tör
ténelmileg megvalósulni? Jézus történeti képe, üzenete és munkája
összefüggnek-e ezzel az értelmezéssel, vagy pedig ellentmondanak
neki? Kevés vitatottabb kérdés van, mint a történeti Jézusé. A ka
tekizmus abból a meggyőződésből indul ki, hogy az Evangélium
Jézusa azonos az egyetlen történeti Jézussal. Ezért foglalja össze
Jézus üzenetét az "Isten országa" mottójában. Ebben Jézus öröm
hírének különbözőszempontjai egyesülnek úgy, hogy innen kapják
az irányukat és a tényleges tartalmukat (541-560). A katekizmus
ezek után Jézus és Izrael viszonyát mutatja be annak három jól
érthető szempontjából: Jézus és a törvény (577-582), Jézus és a
templom (583-586), Jézus és Izrael hite az egy és megváltó Istenben
(587-591). Ezen a ponton a dokumentum elérkezik végül Jézus vég
zetéhez, halálához és feltámadásához, amelyben a keresztények Iz
rael Húsvétjának misztériumát látják beteljesülve, annak legmé
lyebb teológiai mélységébe ágyazva.

Jézus és Izrael Elsősorban a Jézusról és Izraelről szóló központi fejezet érdekel
bennünket. Ez ugyanis szintén alapvető az Isten országa fogalmá
nak értelmezésében és a Húsvét misztériumának megértésében.
Természetesen a törvénynek, a templomnak és az Istennel való
egységnek a témája a legkényesebb, ezek szolgálják a zsidó-ke
resztény viták anyagát. Lehetséges-e vajon, hogy mindezeket a
kérdéseket párhuzamosan figyeljük, történelmi hűségben, a hit
nek megfelelöen, és a megbékélésre törekedve? A Jézus-történet
korábbi értelmezései negatív képet adtak a farizeusokról, papok
ról és zsidókról. Ez az erős kontraszt azonban megszokott részé
vé vált a modern és liberális leírásoknak is, ahol a farizeusok és
a papok úgy jelennek meg, mint a megkeményedett legalizmus
képviselői, akik az örök szövetség törvényét felülbírálják vallási
és politikai előírásokkal, akik gátolják a szabadságot, és mások el
nyomásából élnek. Ezeknek az értelmezéseknek a fényében az
ember Jézus oldalára áll, az Ó harcát vívja, és végül odajut, hogy
a papok hatalma ellen harcol az egyházban, a törvény és a rend
ellen az államban. A mai szabadságküzdelmekben az ellenségkép
összekeveredik a Jézus történetében megjelenő ellenségképpel, és
végül is arra redukálódik, hogy egy vallásos köntösbe bujtatott
elnyomás elleni küzdelemmé alakul, a nyitányává annak a forra
dalomnak, amelyben Jézus biztos vesztes, de pontosan a veresége
jelenti az első lépést azon az úton, amely szükségszerűen a végső

győzelemhez vezet. Ha Jézust így szemléljük, ha a halálát ezek-
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Jézus hűsége a
törvényhez

Atörvény beteljesítése

nek az antitéziseknek a szemszögéből nézzük, akkor az üzenete
nem lehet a megbékélésé.

A katekizmus nem osztja ezt a nézetet. Sokkal inkább ahhoz a
Jézus portréhoz ragaszkodik, amelyet Máté evangéliuma ad, a
Messiást látva Jézusban, a legnagyobbat a mennyek országában,
aki tudta, hogy 6 "magának tartozott azzal, hogy beteljesítse a
Törvényt hiánytalanul, a legkisebb előírásokig" (578). A katekiz
mus így összeköti Jézus különleges küldetését a törvényhez való
hűségével. Isten szolgáját látja benne, aki valóban elhozza az
igazságot (Iz 42,3) és így az "az emberek szövetségévé" válik (Iz
42,6; KEK 580). A katekizmus szövegétől azonban távol áll min
den felszínes csúsztatás Jézus konfliktussal teli történetével kap
csolatban. Ahelyett, hogy működését felszínesen, elsősorban ak
ként értelmezné, mint egy látszólagos prófétai támadást a megke
ményedett legalizmussal szemben, annak igazi teológiai mélysé
gébe hatol. Ez tisztán látható a következő részben: "A Törvény
hiánytalan megtartásának ezt az elvét, ami nemcsak betű szerinti,
hanem szellemében történő megtartás, a farizeusok nagyon ked
velték. Azzal, hogy a Törvényt Izrael számára értelmezték, sok
zsidót vezettek el Jézus korában rendkívüli buzgóságra. Ha
ugyanis nem akartak "képmutató" szőrszálhasogatókká válni,
kénytelenek voltak felkészíteni a népet Istennek arra a hallatlan
beavatkozására, amelyben az egyetlen Igaz valamennyi bűnös he
lyett tökéletesen beteljesíti a Törvényt" (579). Jézus olyannyira be
teljesíti a Törvényt, hogy magára vállalja Ifa Törvény átkát" (Gal
3,13), amelynek az teszi ki magát, aki nem tartja meg hűségesen,

ami a Törvényben van" (Gal 3,10) (5BO).
A katekizmus így ad teológiai magyarázatot a kereszthalálnak

a törvénnyel és Izraellel való legbelsőbb kapcsolatára, és kapcso
latot lát a kiengesztelődés ünnepével. Krisztus halálát az engesz
telés nagy eseményeként értelmezi, tökéletes megvalósulásaként
annak, amit az kiengesztelődés ünnepe jelent (433, 578).

Ezekkel az állításokkal a keresztény-zsidó párbeszéd magvá
ban találjuk magunkat, elérjük azt a pontot, ahol szembekerülünk
a döntő választással a megbékélés és az elidegenedés között. Mi
előtt tovább kutatnánk Jézus személyének elénk táruló értelmezé
sét, először meg kell kérdeznünk, hogy mit jelent Jézus személyé
nek ez a történelmi értelmezése azoknak az életében, akik magu
kat rajta keresztül Izraelolajágába oltottnak, Ábrahám fiainak
tartják. Ha a konfliktus Jézus és korának zsidósága között felszí
nesen, polemizálva jelenik meg, a felszabadulásnak egy olyan el
mélete alakítható ki, amely a Tórát csak külsőséges rítusok és sza
bályok igájaként értelmezi.

A katekizmus egészen más felfogást képvisel: "Az evangéliumi
törvény beteljesíti a törvény parancsait. Urunk Hegyi-beszéde távolról
sem törli el vagy értékeli le a régi törvény erkölcsi előírásait, ha
nem kibontja a bennük rejlő lehetőségeket és új elvárásokra hívja
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fel a figyelmet: ezáltal kinyilatkoztatja az egész isteni és emberi
igazságot. Nem tesz hozzá új, külsődleges előírásokat, hanem szí
vünket, tetteink gyökerét változtatja meg, hiszen az ember szívé
ben választ tiszta és tisztátalan között, ott él a hit, a remény és a
szeretet és velük együtt a többi erény. Az evangélium tehát a
mennyei Atya tökéletességének utánzásával és követésével teljesí
ti be a törvényt, ezért kell például megbocsátanunk ellenségeink
nek és imádkoznunk azokért, akik üldöznek bennünket, mert ez
zel Isten nagylelkllségét utánozzuk." (1968).

Aszeretet főparancsa Ez a mély egység Jézus örömhíre és a Sinai-hegy üzenete kö-
zött újra összegződik az Újszövetségnek abban a kijelentésében,
amely nemcsak a szinoptikus hagyományban megszokott, de
központi szerepet tölt be a jánosi és páli írásokban is: az egész
törvény, beleértve a prófétákat is, az istenszeretet, felebaráti sze
retet kettős, mégis egységes parancsán alapszik (KEK 1970; Mt
7,20; 22,34-40; Mk 12, 38-43; Lk 10, 25-28; Jn 13, 34; Róm 13, 8-10).
A nemzetek számára az Ábrahám gyermekei közé számítás meg
határozott módon, az Isten akaratába való belépéssel történik
meg, amelyben az erkölcsi parancsok és Isten egységének meg
vallása elválaszthatatlanok. Ezt a hagyományt Márk foglalja össze
a legtisztábban: a kettős parancsolatot összefoglalja a Sch'ma Isra
el-lel, az egyetlen Istennek adott igenlő válasszal. Az ember fel
adata: az isteni mércéhez, illetve a saját egyéni emberi tökéletes
ségéhez kell mérnie önmagát. Azáltal, hogy igent mondunk a
kettős parancsolatra, emberi természetünknek megfelelőert cselek
szünk: Isten képmásává törekszünk válni. Ezt maga a Teremtő

óhajtotta és valósította is meg azáltal, hogy isteni szeretettel sze
ret.

Minden történeti és teológiai vitán túl annak a kérdésnek a kö
zéppontjában találjuk magunkat, hogy mi ma a zsidók illetve ke
resztények felelőssége a modem világ előtt. Ez a felelősség pon
tosan abban áll, hogy Isten akaratának az igazságát kell képvisel
niük a világ előtt, és így az embert saját belső igazságával szem
besítjük: ez az ember útja. Zsidóknak és keresztényeknek az egy
Istenről, az ég és a föld teremtőjéről kell tanúságot tenniük, aho
gyan ezt a 19. zsoltár fogalmazza: Isten szavának fényességében
ugyanaz az Isten beszél a világhoz, aki bizonyságot tesz magáról
a napban, a holdban, és csillagokban, a teremtés egészében és
szépségében.

Jézus törvényértelmezése: konfliktus és megbékélés

Ezzel elérkeztünk az elkerülhetetlen kérdéshez: a Törvény és az
evangéliumok viszonyáról alkotott ilyen kép vajon nem oda vezet
e, hogy reménytelenül próbáljuk azokat összhangba hozni? Ho
gyan magyarázható meg akkor az a konfliktus, amely Jézus ke
resztjéhez vezetett? Mindez nem áll vajon ellentétben azzal, ahogy
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A törvény és az
evangéliumok

Kultusz éserkölcs

Szent Pál Jézus alakját értelmezi? Nem tagadjuk-e meg itt az egész
páli alapelvet, hogy a kegyelem újfajta erkölcsiséget hoz létre, és
ezért nem tagadjuk-e meg az "articulus stantis et cadentis eccle
siae"-t, a kereszténység alapvető újítását? Erre való tekintettel a
katekizmus erkölcsi kérdésekkel foglalkozó része, amelyre a keresz
tény élet megvitatását alapoztuk, szorosan összetartozik azzal a le
írással, amelyet a dogmatikai részben találunk. A kérdésre két fő

aspektusból kell választ adnunk.
a) A katekizmus a törvény és az evangéliumok belső összefüg

gését tárgyalja, a katolikus hagyományokkal összhangban, aho
gyan azt Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás megfogalmaz
ták. Ebben a hagyományban a Tórát és a jézusi kinyilatkoztatást
sohasem látjuk dialektikus viszonyban. Isten a törvényben nem
sub contrario jelenik meg, önmaga ellentéteként. Belső fejlődés ez,
ahogyan Ágoston találó megjegyzése mondja: "Az Újszövetség rejtve
jelen van az 6ban; az 6szövetség az Újban válik világossá". A két
szövetség kölcsönös kapcsolatáról a katekizmus Szent Tamástól
idéz.

b) Az eddigiek azt is jelentik, hogya törvényt prófétai értelem
ben olvassuk, az ígéret belső feszültségében. Hogy ez a dinami
kus-prófétai olvasat mit jelent, az a katekizmusban először kettős

formában jelenik meg: a törvényt a szív megújulása vezeti el tel
jességhez (1968); ez megszabadít a rituális és jogi engedelmesség
től (1972). Itt azonban egy új kérdés vetődik fel. Hogyan történ
hetik ez meg? Hogyan lehet ezt összeegyeztetni a törvény betelje
sítésével az utolsó betüig? Hiszen nem lehet elkülöníteni némely
egyetemesen igaz erkölcsi alapelveket az időleges rituális és jogi
normáktól anélkül, hogy ezzel szét ne rombolnánk a Tórát magát,
amely integráns egész, és a létezését Isten Izraelhez intézett sza
vának köszönheti. Ugyanakkor teljesen félreértik Mózes öt köny
vének belső rendszerét azok az elgondolások, hogy az egyik ol
dalon vannak a tisztán erkölcsi rendelkezések, amelyek egyete
mesek, a másik oldalon pedig az időhöz kötött rítusok, amelyeket
végül is mellőzni lehet. Ahogyan azt a Tízparancs, a törvény
magja tisztán mutatja, Isten imádata elválaszthatatlan az erköl
csöktől, a vallásos tisztelettől és az erkölcsi világképtől.

Így paradoxonba ütközünk. Izrael hite az egyetemességre irá
nyul. Mivel az egy igaz Istennek volt szentelve, magában hordoz
ta azt az ígéretet, hogy Izrael hite minden nép hitévé válik. De a
törvény, amelyben ez kifejezésre jutott, a konkrét történelmi hely
zethez kötött, nagyon konkrétan Izraelnek és történelmének
szánt, így ebben a formájában nem válhatott egyetemessé. Ennek
a paradoxonnak a metszőpontjában a Názáreti Jézus áll, aki, mi
vel maga is zsidó, Izrael törvénye alatt élt, de ugyanakkor Isten
egyetemességét közvetítette. Ez a közvetítés nem történhetett po
litikai taktikázás formájában vagy valamilyen filozófiai megköze
lítésben.
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A törvény új
értelmezése

Kereszt és megváltás

Jézus nem mint liberális reformer lépett fel, amikor a törvény
nek sokkal mélyebb értelmezését javasolta. Jézus nem úgy állt
szemben korának zsidó hatóságaival, mint egy liberális reformer
egy megcsontosodott tradicionalista hierarchiával. Ez a nézet, ha
bár elterjedt, alapvetően félreérti az Újszövetség konfliktusát, és
nem szolgáltat igazságot sem Jézusnak, sem Izraelnek. Valójában
Jézus megnyitotta a törvényt, tudatosan a Fiúnak állítván magát,
magának Istennek a hatalmával, a legbelsőbb egységben az Atyá
val, az Istennel. Csak Isten maga értelmezhette alapvetőert újra a
törvényt, és tehette világossá, hogy kiszélesedő átalakulása és
megőrzése valósítja meg a törvény eredetileg szándékolt értelmét.
Jézus törvény-értelmezésének csak akkor van értelme, ha Isten
maga értelmezi azt. A Jézus és korának zsidó hatóságai közötti
vita végül is nem ennek vagy annak a törvénynek a megszegése
miatt robbant ki, hanem sokkal inkább Jézusnak amiatt az állítása
miatt, hogy ex auctoritate dívíná-val lép fel, sőt, valójában ő maga
ez az auctoritas: "Én és az Atya egyek vagyunk" an ID, 30).

Amikor az ember eljut eddig a pontig, akkor láthalja ennek a
konfliktusnak a tragikus mélységét. Egyfelől Jézus kibontakoztat
ta a törvényt, meg akarta nyitni, de nem liberális reformátorként,
vagy mint a törvény egy kevésbé hű értelmezője, hanem a legszi
gorúbb engedelmességben teljesítve azt, azáltal, hogy ő egy az
Atyával, akiben egyesül a törvény és az ígéret, és akiben Izrael
áldássá és a nemzetek üdvösségévé válhatott. Másfelől Izraelnek
valami sokkal súlyosabbat "kellett" látnia, mint ennek vagy an
nak a parancsnak a megsértését, nevezetesen annak az alapvető

engedelmességnek a megsértését, amely Izrael kinyilatkoztatásá
nak és hitének alapvető magja: "Halld óh, Izrael, a te Istened az
egyetlen Isten". Itt az engedelmesség az engedelmességgel ütkö
zik össze, ahhoz a konfliktushoz vezetve, amelynek a kereszten
kellett végződnie. A megbékélés és szétválasztódás így feloldha
tatlan paradoxonként jelenik meg.

A katekizmus Újszövetség-teológiájában a keresztet nem lehet
egyszerűen csak úgy tekinteni, mint egy balesetet, amit el lehetett
volna kerülni, sem pedig úgy, mint Izrael bűnét, amellyel Izrael
örökre vétkes marad a pogányokkal szemben, akiknek a kereszt a
megváltást hozza. Az Újszövetségben nem két hatása van a ke
resztnek: egy átkos és egy megmentő, hanem csak egyetlen hatá
sa, amely megmentő és megbékítő. A keresztény remény "forrása
és példaképe Abrahám reménye. Isten ígéretei Izsákban teljesedtek
be Ábrahám számára, és Ábrahám beteljesedett reményét az ál
dozat próbája megtisztította" (1819). Azáltal, hogy kész volt felál
dozni a fiát, Ábrahám sokak atyjává válik, minden nemzet áldá
sává a földön (vö. Ter 22).

Az Újszövetség Krisztus halálát ebből a perspektívából hasonla
tosnak látja Ábraháméhoz. Ez azt jelenti, hogy az Ószövetség is
tentiszteleti parancsait összefoglalja Jézus halála: és ott jutnak el
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legmélyebb jelentőségükig. Minden áldozat jelképes cselekedet,
de ez a tényleges és hatalmas jelkép valósággá válik, és így a
szimbólumok meghaladottá válnak anélkül, hogy egyetlen betűt

is elvesztenénk. Jézus úgy teszi egyetemessé a Tórát, hogy nem
néhány egyetemes erkölcsi előírást emel ki Isten kinyilatkoztatá
sának élő egészéből, hanem megőrzi az istentisztelet és erkölcsi
világkép egységét. Az erkölcsi világkép továbbra is érintetlenül
az istentisztelethez fűződik, olyan módon, hogy az egész isten
tiszteletet egybeköti a kereszt. A keresztény hit szerint a keresz
ten Jézus megnyitja és beteljesíti a törvény egészét, és így adja át
a pogányoknak, akik most már egészében el tudják azt fogadni
sajátjukénak, és így Ábrahám gyermekeivé válnak.

A kereszt

A zsidók és a pogányok teológiai és történelmi felelősségénekmeg
állapítása a kereszthalálért Jézus személyének, tanításának és vég
zetének ebből az értelmezéséből ered.

Történelem és teológia a) Mindenekelőtt itt van a történeti kérdés: a tárgyalás és ki-
végzés menete. A katekizmusnak már az alcímei is sokatmondó
ak: A zsidó hatóságok megosztottsága Jézussal szemben, Jézus haláláért
a zsidókat nem terheli kollektív jelel6sség. Az Evangéliumok tanúsága
szerint köztiszteletben álló zsidó személyiségek is Jézus követői

voltak, olyannyira, hogy János szerint röviddel Jézus halála előtt

"a tanács tagjai közül is sokan hittek benne" an 12, 42). A kate
kizmus hivatkozik arra a tényre is, hogy Pünkösd napja után "a
papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek!" (ApCsel 6,7). Jakab
a következőt jegyezte fel: "Hány ezren vannak a zsidók közt,
akik megtértek, de azért buzgón tartják a Törvényt" (ApcseI21,
20). A Jézus tárgyalásáról szóló beszámoló ezek szerint egyáltalán
nem támaszthatja alá a kollektív zsidó bűnösségről szóló vádat.
A II. Vatikáni zsinatot idézi a katekizmus: ". ..mégsem lehet meg
különböztetés nélkül minden akkori zsidónak, vagy éppen a mai
zsidóságnak rovására írni azt, amit ővele kínszenvedésekor mű
veltek. ...nem szabad úgy szólni a zsidókról, mintha kárhozatra
szánta, vagy megátkozta volna őket az Isten, és mintha ez a
Szentírásból következnék" (597; NA 4).

b) Jézus halála tehát az Újtestamentum hite szerint nem pusztán
történelmi tény, hanem sokkal inkább teológiai esemény. A ke
reszt teológiai analíziséről szóló rész első alfejezetének címe en
nek megfelelően így hangzik: Jézus kiszolgáltatása Isten végleges ter
ve szerint; maga a szöveg pedig a következő mondatokkal kezdő

dik: "Jézus erőszakos halála nem az események szerencsétlen
egybeeséséből adódó véletlen műve volt. Isten tervének misztéri
umához tartozik, amit Szent Péter a jeruzsálemi zsidóknak első

beszédében Pünkösdkor elmondott" (599). Ezzel egyezően a kate
kizmusnak azon része, amely a Krisztus kereszthaláláért való fe-
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Kiengesztelődésünk

Jézus keresztjében

lelösség kérdését tárgyalja, a következő alcímet viselő résszel zá
rul: Krisztus szenvedését minden banös elffidézte. A katekizmus itt hi
vatkozik a Római Katekizmusra, amely a következőt mondja: "Ha
feltesszük a kérdést, hogy Isten fia miért fogadta el a legkeserűbb

szenvedést, azt a választ kapjuk, hogy ennek oka az első szülők

től átöröklött bűn mellett kifejezetten azok a vétkek és bűnök,

amelyeket az emberek elkövettek a világ kezdete óta a mai napig,
és amelyeket továbbra is el fognak követni az idők végezetéig....
Bűnösöknek kell tartanunk e szörnyű vétségben mindazokat, akik
folyton visszaesnek a bűnbe. Mert bűneink miatt szenvedte el
Urunk Jézus Krisztus a kereszthalált, bizonyára azok miatt, akik
kicsapongásba és gonoszságba merülnek, »hiszen ha rajta áll, újra
keresztre feszíti az Isten fiát, és csúfot űz belőle.«" (Zsid. 6,6).

A hívő keresztény számára, aki a keresztben nem egy történeti
félresiklást, hanem teológiai eseményt lát, ezek az állítások nem
pusztán tanulságos közhelyek, amelyeknek a tükrében kellene a
valós történeti eseményeket szemlélni. Ezek az állítások a kérdés
leglényegébe hatolnak. Ezt a belső magot az emberi bűn drámája
és az isteni szeretet alkotja: az emberi bűn elvezet Istennek ember
iránti szeretetéhez, amikor magára vállalja a keresztet. így egy
részről a bűn a felelős a keresztért, de a kereszt a bűn meghala
dása Isten sokkal erősebb szeretete által. Ez minden felelősség

kérdését felülmúlja: Jézus vére más - hatalmasabb - nyelven
beszél mint Ábel vére, mint mindazoknak a vére, akiket igazság
talanul megöltek a földön (Zsid 12,24). Nem kiált büntetésért, ha
nem maga az engesztelés és megbékülés. (Már mint gyermek 
habár természetesen semmit sem tudtam ezekről a dolgokról,
amelyeket a katekizmus összefoglal - sem értettem, hogyan
akarják egyesek a zsidóság elítélését levezetni Jézus halálából, hi
szen Jézus vére nem bosszúért kiált, hanem mindenkit megbéké
lésre hív.) Amint a Zsidókhoz írt levél mutatja, ez Isten kiengesz
telődésének örök ünnepe.

Zsidóknak és keresztényeknek el kell fogadniuk egymást,
mélységesen belső megbékélésben; el kell fogadniuk egymást, de
nem úgy, hogy egymás hitét semmibe veszik vagy megtagadják,
hanem magának a hitnek mélységében. Kölcsönös megbékélésük
ben a béke erejévé kell válniuk a világban és a világ számára.
Azáltal, hogy az egy közös Istenről tesznek tanúságot, akit kizá
rólag az istenszeretet és a felebaráti szeretet egységében lehet
imádni, ki kell támiuk a világ kapuját az Isten felé, hogy teljesül
jön az ő akarata: "amint a mennyben, úgy a földön is", hogy "jöj
jön el az ő országa".

Draskovits Imre fordítása
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