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Abrahám öröksége
Karácsonykor megajándékozzuk egymást, hogy örömöt szerezzünk
egymásnak, s így részt vegyünk abban az örömben, amelyet az
angyalok kara hirdetett a pásztoroknak, emlékezetünkbe idézve a
csodálatos és páratlan ajándékot, amelyet Isten adott az emberiség
nek, nekünk ajándékozva Fiát, Jézus Krisztust. Isten mindezt egy
hosszú történettel készítette elő, amelynek során - ahogy Szent
Iréneusz fogalmaz -, Isten hozzászokott ahhoz, hogy együtt le
gyen az emberekkel, s az emberek is hozzászoktak az Istennel való
közösséghez. Ez a történet Ábrahám hitével kezdődik, aki a hívők

atyja, de atyja a keresztények hitének is, és így a hit által a mi
atyánk. Majd folytatódik a pátriárkák által nyert áldásban, a Mó
zesnek tett kinyilatkoztatásban és Izrael kivonulásában az Ígéret
Földje felé. Új szakasz kezdődik a Dávidnak és utódainak tett ígé
rettel, me ly egy véget nem érő királyságról szól. A próféták a ma
guk szemszögébőlértelmezik a történelmet, bűnbánatra és megté
résre szólítanak fel, s így előkészítik az emberek szívét a legna
gyobb ajándék befogadására. Ábrahám, Izrael népének atyja, a hit
atyja: így az áldás gyökere, benne nyer áldást a föld minden nem
zetsége (Ter 12,3). A választott nép feladata tehát az, hogy Istenü
ket, az egyetlen és igaz Istent ajándékozzák az összes többi népnek.
Mi keresztények az egyetlen Istenbe vetett hitnek vagyunk az örö
kösei. Elismeréssel tartozunk tehát zsidó testvéreinknek, akik törté
nelmük nehézségei ellenére mindmáig megőriztékebbe az Istenbe
vetett hitet, és tanúságot tesznek róla a többi nép előtt, amelyek az
egyetlen Isten ismerete híján a sötétségben és a halál árnyékában
élnek (Lk 1,79).

A zsidó Biblia Istene - amely az Újszövetséggel együtt a ke
resztény Biblia is -, aki olykor végtelenül gyengéd, máskor félel
met keltően szigorú: Jézus Krisztusnak és tanítványainak Istene
is. A második évszázad egyházának szembe kellett szállnia azzal
az elutasítással, amely a gnosztikusok és mindenekelőtt Markion
részéről érte ezt az Istent. Ök az Újszövetség Istenét szembeállí
tották a démiurgoszként, teremtő Istennel, akitől az Ószövetség
származott, miközben az egyház mindvégig megőrizte hitét az
egyetlen Istenben, a világ teremtőjében és mindkét Szövetség
szerzőjében. Isten újszövetségi ismerete, amely a jánosi meghatá
rozásban csúcsosodik ki: Az Isten szeretet (Iln 4,16) nem mond
ellent a múltnak, hanem magában foglalja az egész üdvtörténetet,
amelynek kezdeti főszereplője Izrael. Ezért az egyház liturgiájá
ban a kezdetektől mindmáig ott visszhangzik Mózes és a prófé
ták szava, Izrael zsoltároskönyve az egyház nagy imádságosköny
vévé vált. Következésképpen a korai egyház nem helyezkedett
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szembe Izraellel, hanem teljes egyszerűséggel hitte, hogy annak
törvényes folytatása. A Jelenések könyve tizenkettedik fejezetének
csodálatos képe, a napba öltözött, tizenkét csillaggal koronázott
várandós és fájdalommal vajúdó asszony Izrael, aki világra hozza
azt, aki majd vasvesszővel kormányozza a népeket (Zsolt 2,9). Ez
az asszony az új Izraellé, új népek anyjává alakul át, és Máriában,
Jézus anyjában személyesül meg. A három jelentésnek - Izrael,
Mária, egyház - ez az egyesítése mutatja, hogya keresztények
hitében Izrael és az egyház mennyire elválaszthatatlan volt és
maradt.

Köztudott, hogy minden szülés nehéz. Izrael és a születő egy
ház viszonyát bizonyosan kezdettől fogva gyakran terhelték konf
liktusok. Szülőanyja szemében az egyház elfajzott gyermek volt,
miközben a keresztények anyjukat vaknak és megátalkodottnak
tartották. A kereszténység története során a már eleve nehéz kap
csolatok később odáig fajultak, hogya történelem folyamán egye
nesen zsidóellenes magatartásban, sőt elítélendő erőszakos csele
kedetekben nyilvánuljanak meg. A Soah közelmúltbeli iszonyatos
tapasztalatát egy keresztényellenes ideológia nevében hajtották
végre, amely a keresztény hitet ábrahámi gyökereinél, Izrael né
pében akarta megsebezni, mégsem tagadhatjuk, hogya keresz
tények nem elég határozottan szegültek szembe e kegyetlenkedé
sekkel, ez pedig magyarázható avval, hogy nem kevés az antiju
daista örökséggel. Talán éppen e legutóbbi tragédia drámaisága
okán fejlődött ki az egyház és Izrael viszonyának új szemlélete, a
mindenféle antijudaizmus megszüntetésére törekvő őszinte vágy,
s annak vágya, hogy új párbeszédet kezdjünk, amely egymás köl
csönös megismerését és a megbékélést építi.

Az ilyen párbeszédnek, a mi Istenünkhöz való imádsággal kell
kezdődnie, hogy termékeny legyen, hogy adjon mindenekelőtt

nekünk, keresztényeknek nagyobb tiszteletet és szeretetet azon
nép, az izraeliták iránt, akik az istenfiúság, a dicsőség, a szövetsé
gek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek birtokosai. Övé
ik az atyák és test szerint közülük való Krisztus, aki mindenek
fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen (Róm 9,4,5). És mind
ez nemcsak a múltban volt így, hanem a jelenben is, Isten ugyan
is nem vonja vissza kegyelmi adományait és meghívását (Róm
11,29). Ugyanígy imádkozunk azért is, hogy Izrael fiainak adja
meg Isten a Názáreti Jézus nagyobb ismeretét, aki az ő gyerme
kük: olyan ajándék, amelyet ők adtak nekünk. Mivel mindketten
a végső megváltásra várakozunk, imádkozzunk, hogy utunk kö
zeledjen egymáshoz.

Nyilvánvaló, hogy nekünk, keresztényeknek a zsidókkal folyta
tott párbeszéd más szinten folyik, mint a többi vallással való pár
beszéd. Az a hit, amelyről a zsidók Bibliája, a keresztények Ószö
vetsége tanúságot tesz, számunkra nem másik vallás, hanem a hi
tünk alapja. Ezért olvassák és tanulmányozzák a keresztények -

664



egyre inkább együttműködve zsidó testvéreikkel - oly nagy fi
gyelemmel a Szentírásnak ezeket a könyveit, mint saját öröksé
gük részét. Igaz, hogy az iszlám is Ábrahám fiának tekinti magát,
és Izraeltől és a keresztényektől ugyanazt az Istent örökölte, de
más úton halad, a párbeszéd más kereteit igényelve.

Visszatérve a kölcsönös karácsonyi ajándékozásra, amellyel ezt
az elmélkedést kezdtem, mindenekelőtt fel kell ismernünk, hogy
mindaz, amink van és amit teszünk, Isten ajándéka, amelyet az
alázatos és őszinte imádsággal nyerünk el. Olyan ajándék, ame
lyet meg kell osztanunk a különböző nemzetiségekkel, az isteni
titok mélyebb ismeretét kereső vallásokkal, a békére törekvő nem
zetekkel; azokkal a népekkel, amelyek igazságosságra és szere
tetre épülő társadalmat akarnak berendezni. Ezt a programot je
lölte ki a II. Vatikáni zsinat a jövő egyháza számára, s mi keresz
tények arra kérjük az Urat, hogy segítsen kitartani ezen az úton.

Szabó Zsuzsanna fordítása
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