
Izrael küldetése
katolikus nézőpontból

„Izrael addig megtartja küldetését.”
(XVI. Benedek)

A Názáreti Jézus című könyvének második kötetében Joseph Rat zin -
ger — mint teológus és nem mint pápa — megdöbbentő kijelentést
tesz. Eszerint a mostani időnkben „Izrael megtartja küldetését”,
amíg az összes pogányok be nem lépnek az egyházba, és „Izrael
Isten kezében van, aki a maguk egészében megmenti őket abban az
időben, amikor a pogányok száma teljessé lesz”. Ezt az állítását
Ratzinger Szent Pál üdvösségtörténeti felfogására alapozza, ame-
lyet a Római levél 9–11. fejezete vázol. Álláspontjában új annak ki-
emelése, amire Pál csak utal, hogy a pogányság idejében „Izrael
megtartja küldetését”. Ratzinger történelem-teologiája szerint ez
nem jelenthet két párhuzamos szövetséget, mintha Izrael számára
létezne egy külön Krisztus-mentes megváltás. Ratzinger mindig is
hangsúlyozta Krisztus egyetemes megváltó szerepét minden ember
számára. Szerinte egyetlen szövetség létezik, de ennek a történe-
lemben több állomása van, amely mind Krisztusra irányul, és ál-
tala teljesül be, válik hatékonnyá. A mózesi szövetség tehát régen és
most is megváltó erejű a hívő zsidóknak, akik Isten megváltó ere-
jébe vetett bizalmukat a mózesi törvénynek való engedelmességük
által mutatják meg. Ratzinger így ír Izrael átmeneti küldetéséről:
„Izrael küldetésének kérdése mindig jelen volt a háttérben. Ma el-
szörnyedve látjuk, mennyi súlyos következményekkel járó félreér-
tés terhelte meg történelmünket. Egy új vizsgálat viszont feltárhatja,
hogy a helyes megértés gyökerei mindig jelen voltak, felfedezésre
várva, bármilyen sötétek is az árnyak.”1

Írásom első részében felidézek néhány „sötét árnyat” és a „helyes
megértés gyökereit” az elmúlt két évezredben. A második részben
megpróbálok legalább részleges javaslatot tenni arra, „ami még fel-
fedezésre vár” Izrael küldetésével kapcsolatban.2

1. A katolikus nézetek története Izrael küldetéséről

a) Új Szövetség
Akik ismerik Szent Pál felfogását Izrael szerepéről Isteni megváltó
tervében, azok nem fogják túl meglepőnek találni Ratzinger állás-
pontját. A Római levél 9–11-ben Pál felvázolja Izrael és az egyház
bonyolult kapcsolatát, továbbá Izrael múltját, jelenét és jövőjét az ő
krisztusközpontú történelem-szemléletében. Bár hitetlenségük kö-
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vetkeztében „részben megátalkodott lett Izrael”, ez csak addig tart,
amíg „a pogányok teljes számban meg nem térnek; akkor majd
egész Izrael elnyeri az üdvösséget” (11,25–26). Izrael egyfelől, az
Evangéliumot tekintve, a keresztények ellensége, másfelől viszont,
a „pátriárkák” miatt, Isten számára „kedves” (11,28). Az Ószövet-
ség Izraele a „nemes olajfa”, a pogány keresztények pedig a „vad
olajfaágak”, amelyeket beléoltanak, és az őket hordozó gyökér táp-
lál (11,17–24). Még a hitetlenségük miatt letört ágakat is újra belé-
olthatják, ha nem maradnak meg hitetlenségükben (11,20. 23). Pál
avval igazolja Isten hűséges szeretetét Izrael iránt, hogy kijelenti:
„Isten nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását” (11,29).

Nem csupán Pál állítja az Újszövetségben az „egész Izrael” tartós
jelentőségét, végső „elfogadását” és „megváltását” (Róm 11,15.26).
A négy evangélium is, mindegyik a maga módján, állítja, vagy leg-
alább is jelzi Izrael tartós jelenlétét és megváltását a történelem
végén. A zsidó keresztényeknek írt Máté-evangélium komor képet
rajzol Izrael hitetlen elitjéről a gonosz szőlőmunkásokról szóló pél-
dabeszédben, és szenvedélyesen elítéli az írástudók és farizeusok
bűneit, majd kijelenti: „Bizony mondom nektek: mostantól mind-
addig nem láttok, amíg nem zengitek: áldott, aki az Úr nevében
jön!” (Mt 23,39). Lukácstól eltérően Máténál ez a jövendölés nem
vonatkozhat jeruzsálemi diadalmas bevonulására (Lk 21,9), hiszen
ekkor már ott van a városban. Az eszkatologikus beszéd elé tett pél-
dázatnak tehát Jézus végső eljövetelére kell vonatkoznia.

Az angyal üzenete Józsefnek Jézus születése előtt — „Jézusnak
fogod nevezni, mert ő szabadítja meg népét bűneitől” (1,20) —
olyan isteni ígéret, amelynek végül be kell teljesednie. Isten terve
Izrael megmentésére visszavonhatatlan. Ezt paradox módon jelzi
az „egész tömeg” kiáltása Pilátus előtt: „A vére rajtunk és fiainkon”
(Mt 27,25). A vérszomjas tömeg természetesen nincs tisztában azzal,
hogy Jézus vére nem bosszúért kiált, hanem irgalomért és megbo-
csátásért. Vérének megváltó erejét már megmutatta Jézus a tanít-
ványainak az utolsó vacsorán, amikor kimondta a szavakat a ke-
hely fölött: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára” (26,28). A „sokakért” kifejezés magába fog-
lalja az egész emberiséget, mégis, a pogányokat megelőzve Jézus
Izraelért ajánlja fel megváltó vérét, és az reájuk hull.3

Amint föntebb láthattuk, Jézus a Máté-evangéliumban megjö-
vendöli, hogy Jeruzsálem végül el fogja fogadni Jézust messiása-
ként. Az evangélista azonban még többre utal: a korai kérügmával
összhangban Jézusban a végső, eszkatologikus Izrael megtestesü-
lését látja. Magyarázatként: a Szolga Izaiás négy énekében egy-
szerre utal egy személyre és Izrael egészére (Iz 49,3). Az Emberfia
Dániel 7-ben szintén egyrészt egy mennyei lényről szól, aki az
Ősöreg trónusa elé járul (7,13–14), másrészt viszont a „Fölséges
szentjeiről” (7,18. 21–22), a végidők kollektív Izraeléről. Ez nem
okoz zavart a zsidó gondolkodásban, mivel azok, akik a népet kép-
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viselik, mint az ősök, a királyok és a próféták, természetszerűen
azonosíthatóak a néppel. Mintegy önmagukban testesítik meg Izra -
elt. Akkor pedig Jézus az a Szolga, aki szenvedése által a dicsőséges
Emberfiává lett, nem csupán egyike az izraelitáknak, ha nem az új,
eszkatologikus Izrael. Így új távlatból láthatjuk meg, hogy Egyip -
tomból való meghívása (Mt 2,15 így értelmezi Oz 11,1-et), megkí-
sértései, sőt egész nyilvános működése által Jézus újraéli Izrael tör-
téneti tapasztalatát. Jézus és Izrael azonosítását előkészíti az az ősi
kérügma, amelyre Pál hivatkozik 1Kor 15,3–7-ben. Ebben a távlat-
ban Oz 6,1–3 alkalmazása Jézus harmadnapon történő feltámasz-
tására fényt vet az Izrael és Jézus sorsa közti titokzatos kapcsolatra.
Isten emberré lesz, mivel az eszkatologikus Izrael és Krisztus feltá-
madása Izraelnek az a feltámadása, amelyről Ozeás próféta beszélt.

Jóllehet hellénista olvasók számára írta, Lukács evangéliumának
első két fejezete a hagyományos zsidó távlatot tükrözi: Mária fia
atyjának, Dávidnak trónján fog ülni és kormányozza Jákob házát
mindörökre (1,32–33).4

Bár az Apostolok cselekedeteinek a végén az egyház már átkerül
Jeruzsálemből Rómába (miután a jeruzsálemi üldözésekben Péter
menekülni kényszerült, Pált pedig bebörtönözték), a Gábriel által
mondott ígéretet és Simeon jövendölését sohasem vonták vissza.
Amikor az apostolok megkérdezték Jézustól a mennybemenetele
előtt: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael királyságát?”, Jézus
nem korholja meg őket szűkös nacionalista szempontjaik miatt,
hanem egyszerűen elutasítja azt, hogy közölje az apokatasztaszisz
(helyreállítás) idejét: „Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az idő-
pontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya jelöli ki saját tetszése
szerint” (ApCsel 1,6–7). Tehát még Lukács Jézusának univerzaliz-
musa sem zárja ki Izrael királyságát az üdvösségtörténet végső ál-
lomásából.

A negyedik evangéliumot sokáig vádolták feltételezett antiju da -
ista tendenciája miatt, mivel Jézus ellenségeit gyakran a „zsidók-
kal” azonosítja. Ez a gyakori azonosítás valóban fennáll, de az első
század végének állapotát tükrözi, amikor a keresztényeket minde-
nütt kizárták a zsinagógákból, és veszélyes eretnekként bántak
velük. Ennek ellenére János evangéliuma az összes többi újszövet-
ségi irathoz hasonlóan (sőt olykor még némelyiknél erőteljesebben
is) hangsúlyozza, hogy mindaz, amit Jézus tett és elszenvedett,
Izrael Írásait és istentiszteletét teljesíti be. Ábrahám örvendezett,
amikor meglátta a napját, Mózes róla írt, Izaiás látta a dicsőségét.
Utolsó szava a kereszten — tetelestai, „beteljesedett” — a szöveg-
összefüggésben azt jelenti, hogy nemcsak Atyjának az akaratát tel-
jesítette, hanem a Szentírást is.5 Bár a zsidókat János gyakran ellen-
ségnek nevezi, az evangéliumokban Jézus a legnagyobb dicséretet
egy zsidónak mondja, amikor Natanaelt „igaz izraelitának” nevezi,
„akiben nincs semmi álnokság” (1,47). Jézus különben önmagát is
a zsidók közé számítja, ahogy a szamaritánus asszonynak mond ja:
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„Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert
az üdvösség a zsidóktól ered” (4,22).

Ennek az evangéliumnak legmeglepőbb, de gyakran elfelejtett
jellemzője Jézus királyságára vonatkozik. Felszínes pillantásra úgy
látszik, hogy Jézus királysága teljesen különbözik a dávidi király-
ságtól, hiszen nem erről a világról való. Jézust valóban sehol sem
nevezik „Dávid fiának” a János-evangéliumban, s királysága nem
is Dávidé. Az evangélista mégis odatartozónak érzi, és hangsú-
lyozza, hogy Jézus, az Isten Fia és Emberfia Izrael messiási királya.
Natana el felkiáltása — „Rabbi, te vagy az Isten Fia, Izrael királya!”
— visszhangzik és fölerősödik a „nagy tömeg” kiáltozásában, akik
Jézust köszöntik, amint ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe mint
a Zakariás által megjövendölt próféta. „Hozsanna! Áldott, aki az
Úr nevében jön, Izrael királya” (Jn 12,13–14). Természetesen Nata -
nael és a tömeg nem értette, hogy milyen természetű Jézus király-
sága, amely fokozatosan nyilatkozott meg perében, szenvedésében
és feltámadásában. A kihallgatás Pilátus előtt e kérdésre összpon-
tosult: „Te vagy-e a zsidók királya?” A kereszten a feje fölé helyezett
tábla felirata héber, latin és görög nyelvű: „A Názáreti Jézus, a zsi-
dók királya”. Amikor a főpapok tiltakoznak a szöveg ellen, Pilátus
nem enged: „Amit írtam, megírtam” (Jn 19,19–22). Ez a jelenet
remek példája annak, amit az egzegéták „jánosi iróniának” nevez-
nek. E világ megértési horizontján Jézust gúnyból ültetik a kereszt
trónusára. Akik viszont a hit szemével nézik a jelenetet, azok tud-
ják, hogy — akarva-akaratlanul — Pilátus és a katonák Isten aka-
ratát hajtják végre: Jézust valóban a kereszten koronázzák meg
Izrael királyává. Ugyanakkor viszont ez a három nyelvű felirat,
amely a zsidók szemében az egész világnak szólt, minden népnek
meghirdeti Jézus egyetemes királyságát. Egyetemes királlyá azon-
ban Izrael királyaként lesz. Miután a végsőkig teljesítette Isten aka-
ratát, az Atya megkoronázza a kereszten, hogy uralkodjék az egész
teremtésen. Mátéhoz hasonlóan itt is Izrael egyetemes királyában az
eszkatolo gikus Izrael testesül meg; ő a titokzatos Emberfia Dáni -
elnél, aki a „Magasságbeli szentjeit” képviseli. János evangéliuma
szerint is Izrael küldetése Jézusban, a messiás királyban, az Em-
berfiában teljesedik be, akinek „hatalom, méltóság és királyság”
adatott; „minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kell szol-
gálnia” (Dán 7,14,18).

b) Az egyház története
A legtöbb zsidó és keresztény teológus egyoldalúan negatívnak látja
a hagyományos keresztény véleményt Izrael küldetéséről. A leg-
több történész ezért a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate című nyilat-
kozatát és II. János Pál pápának, majd XVI. Benedek pápának ezt
követő gesztusait és beszédeit forradalmi változásként értékelik a
zsidó–keresztény kapcsolatokban. Bár senki sem tagadhatja a zsi-
naton bekövetkezett korszakos változást, e kapcsolat története
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573

Eleje:Layout 1  2012.07.13.  12:58  Page 573



azonban jóval bonyolultabb, mint ahogyan azt az erősen negatív
kritikák sugallják.6

Az Újszövetséghez hasonlóan a későbbi katolikus hagyomány is
mindig tekintetbe vette, hogy Izrael (átmeneti) hitetlensége, más-
felől viszont léte és küldetése bensőleg hozzátartozik az egyház lé-
téhez és küldetéséhez. Az egyházatyák szerint Izrael az anyja Jé-
zusnak és az egyháznak is. Sokan közülük azonban hozzátették,
hogy inkább kegyetlen mostohaanya, aki üldözi a fiát, tövissel ko-
ronázza és megöli.7 Jézus és az egyház anyjaként Izrael hozzátar-
tozik az ő misztériumukhoz. Amikor a 2. században Markión az
Ószövetséget kiiktatta a Bibliából, az egyház eltávolította őt az egy-
házból, és önmagát továbbra is a zsidó Írások törvényes örökösének
tartotta, amelyek Isten sugalmazott szavának lényegi részéhez tar-
toznak; e nélkül az Újszövetség érthetetlen volna. Valahányszor
pogromok és üldözések fenyegették a zsidó nép fennmaradását, a
hivatalos egyház, elsősorban a pápák, elítélték azokat. David Dalin
professzor és rabbi szerint a Pápai Állam volt az egyetlen állam,
amely a történelem során sohasem űzte ki a zsidókat.8 X. Gergely
pápa hivatalosan kijelentette, hogy felkínálja a zsidóknak „a véde-
lem pajzsát”, ezáltal „követve elődeit, Callixtus, Jenő, Sándor, Ke-
lemen, Celestinus, Ince és Honorius pápát”. Gergely elítélte azokat
a keresztényeket, akik „hamisan állítják, hogy a zsidók titokban és
álnokul elraboltak /keresztény/ gyermekeket és megölték őket”.9

Szent Bernát szigorúan megfeddette Rudolf nevű szerzetesét, aki
pogromot hirdetett a Rajna völgyében.10 Szerinte maga a Sátán vette
rá a szerzetest arra, hogy üldözze a zsidókat.

Az egyházi hierarchia azonban nemcsak védte a zsidókat, hanem
elnyomó rendelkezéseket is hozott. A IV. Lateráni zsinat például el-
rendelte, hogy a zsidók nem tölthetnek be nyilvános hivatalt, meg-
különböztető öltözéket kell hordaniuk, és a húsvéti ünnepek alatt
nem jelenhetnek meg a keresztények között. A zsidó Robert Chazan
szerint a katolikus egyház hivatalos politikája a „mérsékelt tole-
rancia” volt.11

Három hamis hiedelem okozta azt, hogy az egyház jóváhagyta,
sőt szorgalmazta az igazságtalan törvényeket a zsidóság ellen. Szá-
zadokon át az egyház abban a meggyőződésben élt, hogy a zsidók
kollektíven felelősek Jézus kivégzéséért, s mivel a mai zsidók azok-
nak a leszármazottai, akik elítélték az Isten Fiát, ezért osztozniuk
kell ősatyáik vétkességében. A második félreértés abból a hitből
származott, hogy a kereszténység igazsága annyira nyilvánvaló
mindenki számára, hogy csak a rosszhiszeműségük okozhatja azt,
hogy nem hisznek Krisztusban, elutasításuk tehát mindenképpen
elítélendő. A harmadik ok a félelem: a lelkek pásztorai féltek attól,
hogy „a zsidó tévedés” megronthatja nyájuk hitét.

Hogy kiegyenlítettebb képet kapjunk a zsidók és a katolikus egy-
ház közti kapcsolatról, meg kell említenünk az egyház hivatalos ki-
jelentését a 16. században a zsidók vétkességéről. A Trentói zsinat

6Jelentős kivételnek szá-
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of Hitler’s Pope című
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a zsidókat a századok
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7Lásd például Chrysologus
Szent Péter: Collectio

sermonum, sermo 164.
Cetedox Library of

Christian Latin Texts,
0227, Eusebius

Gallicanus, Collectio
Homiliarum 49: CI 10966,

Apponius, in Canticum
Canticorum Expositio, 5:

CI 0194.

8David Dalin: i. m. 18–19.

9X. Gergely levele 1272.
október 7-én. Bár a pápák

következetesen védelmez-
ték a zsidókat az üldözé-
sekkel szemben, tény le-

gesen ragaszkodtak
azonban a diszkriminatív

rendeletekhez.

10393. levél: The Letters of
St Bernard. (Tr. & ed.
Bruno Scott James.)

Chicago, Regnery,
1953, 466. 

11„Christian-Jewish
interactions over the
Ages”. Christianity in

Jewish Terms. Westview
Press, Boulder, CO,

2000, 7–24.
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után készült római katekizmus kijelenti: „A mi bűnünk jóval na-
gyobb, mint a zsidóké, mivel az Apostol tanúsága szerint »ha felis-
merték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát«
(1Kor 2,8). Mi azonban azt valljuk, hogy ismerjük őt, mégis megta-
gadtuk őt cselekedeteink által, vagyis valamilyen módon erősza-
kosan kezet emeltünk rá.”12

E történet fényében a II. Vatikáni zsinat Nostra aetate című nyi-
latkozata, II. János Pál és XVI. Benedek szavai és tettei már nem tel-
jesen váratlanok, és nem állnak annyira ellentétben a katolikus gon-
dolkodás korábbi történetével. Bár a katolikusok többségének az
volt a véleménye, hogy Izrael elvetése végleges, és helyébe az Új-
szövetség pogányokból lett egyháza lépett, az egyházatyák és az
egyház legjobb teológusai, valamint a pápák ezt a nézetet sohasem
osztották. Nem is tehették meg, hiszen mindnyájan olvasták és el-
fogadták a Római levél tanítását, amely kizárja ezt a véleményt.

Bár a zsidók nem fogadták el az Evangéliumot, a hivatalos egy-
ház mindig meg volt győződve arról, hogy a zsidókat teológiai ala-
pon meg kell védelmezni az antijudaizmus erőszakos kitöréseitől.
Ha Izraelt elpusztítanák, akkor Isten ígérete, amely Jézuson és
Pálon keresztül vált ismertté, hamisnak bizonyulna. Ráadásul, ha
az egyháznak részt kellene vennie Izrael elpusztításában, akkor az
anyagyilkosság vétkébe esne, hiszen saját anyját gyilkolná meg.

XVI. Benedeket megelőzően is el kell ismernünk, hogy az egy-
ház kötelességének tartotta ugyan Izrael megőrzését, ez azonban
nem jelenti küldetésük kifejezett elismerését. Annyit azonban fel-
tételez, hogy Izrael jelenlegi fennmaradása annyi viszontagság kö-
zepette Isten abszolút hűségéről tesz tanúságot a világban.

2. Izrael jelen és jövő küldetése keresztény szemszögből

Történeti áttekintésünk után megpróbálunk „újra reflektálni” arra,
ami Benedek pápa szerint Izrael küldetésében a „helyes megértés
kezdete” lehet a pogányság korszakában. Szerinte ez mindig is jelen
volt, de fölfedezésre várt.

David Novak szerint, aki a torontói egyetem neves judaisztika
professzora, a judaizmus elsősorban a természetes erkölcsi törvény
tanítását adta a világnak; ezt ő az egész emberiségnek adott általá-
nos kinyilatkoztatásnak nevezi.13 Ha a zsidók és a keresztények kö-
zösen hirdetik a természetes erkölcsi törvény elveit és elvárásait,
akkor a profán világ nem tulajdoníthatja ezt az álláspontot egyetlen
vallás véleményének, és könnyebben elismerheti, hogy a természeti
törvény egyetemesen érvényes, és bele van írva magába az emberi
természetbe. Okosnak tartom ezt az ajánlást, és hozzáteszem, hogy a
világ egyes tájain már születtek ilyen közös tanúságtételek bizonyos
erkölcsi kérdésekben (amilyen például a személyek méltóságá-
nak és jogainak védelme és előmozdítása, a küzdelem mindenfajta
megkülönböztetés, szegénység, betegség és elnyomás ellen). Azt

12Catechism of the Council
of Trent for Parish Priests.

J. F. Wagner, New York,
1923, 50–61; 362–365.

Zsinati és pápai
megnyilatkozások

13The Natural Law in
Judaism. Cambridge

University Press,
New York, 2008.
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hiszem azonban, hogy túl a természetes erkölcsi törvény felkínálá-
sán az egész emberiség számára, a hívő zsidóknak ennél sokkal sa-
játosabb küldetésük is van a világ számára, amely a visszavonha-
tatlan kiválasztásukból adódik mint az Első Szövetség népe. Ezt a
küldetést mélyértelműen tárta fel Franz Werfel, a híres német zsidó
regényíró egyik novellájában. A történet valós eseményeken alap-
szik. Az alábbi részlet egy osztrák faluban játszódik le, ahol egy ka-
tolikus pap és egy zsidó rabbi jó barátok lesznek. Egyszer a rabbi
ezt a kérdést teszi fel katolikus barátjának: „Mi történne, ha egy
napon minden zsidó a világon kereszténnyé lenne? Izrael eltűnne.
De Izraellel eltűnne Isten kinyilatkoztatásának egyetlen igazi tanúja
is. Ebben az esetben a Bibliát már nem Izrael létezése igazolná,
hanem pusztán üres és élettelen mondává válna, amilyenek a görög
mítoszok. Az egyház nem látja ezt a veszélyt? (…) Főtisztelendő
Atya, összetartozunk egymással, de nem vagyunk EGYEK. A Ró -
mai levélben az áll, hogy az egyház Izraelre épül. Meggyőződésem
az, hogy ameddig az egyház fennáll, Izraelnek is léteznie kell. De ha
Izrael elpusztul, akkor vele az egyház is.” „Miért gondolja, hogy ez
igaz”, kérdezte a pap. „A szenvedéseink miatt, amelyek mindmáig
tartanak”, válaszolta a rabbi. „Azt gondolja, hogy Isten minden ok
nélkül engedte meg mindazt a megpróbáltatást, amin átestünk, és
hogy életben tartott bennünket kétezer éven át?”14

Bízom benne, hogy zsidó olvasóink nem vetik nekünk, katoliku-
soknak a szemére, hogy csak részben tudunk egyetérteni ezzel a mély
megállapítással. Nem várható el tőlünk, hogy feladjuk a reményünket,
hogy végül Izrael elismeri Messiását a Názáreti Jézusban. Számunk-
ra a teljes egyetértés azt jelentené, hogy nem vesszük figyelembe azt
a szeretetet, amely Jézus lelkét eltöltötte, akinek közvetlen küldetése
az volt, hogy összegyűjtse Izrael elveszett nyáját. Ráadásul, katolikus
teológusként, azt gondolom, hogy még akkor is, ha „egész Izrael” fel-
ismeri Jézusban a Messiását, Izrael nem fog eltűnni az egyházon be-
lül, hanem azon belül mindig megtartja sajátos azonosságát és kül-
detését, mint „nemes olajfa”, amelyben beléoltották a pogány „ágakat”.

Ugyanakkor viszont mindnyájan egyetérthetünk a rabbi gyö-
nyörű elgondolásával arról, hogy elválaszthatatlan kötelék fűzi
össze Izraelt és az egyházat: „ahogyan az egyház létezik, úgy Izrael
is. De ha Izraelnek el kell buknia, akkor az egyháznak is.” Martin
Buber hasonlóan tudatában van a kettő kölcsönös egymáshoz tar-
tozásának: „Csak mi ketten, az egyház és Izrael, tudjuk, mit is jelent
valójában Izrael.”15 II. János Pál így írja le azt a bensőséges kapcso-
latot, amely az egyházat a judaizmushoz köti: „Krisztus egyháza
fölfedezi a judaizmushoz kapcsolódó »kötelékét«, miközben »saját
misztériumát kutatja«. A zsidó vallás nem áll »kívülünk«, hanem
bizonyos módon »belül« van a saját vallásunkban. A judaizmussal
ezért olyan kapcsolatban állunk, mint amilyennel egyetlen más val-
lással sem. Szeretett, drága testvéreink vagytok, és bizonyos módon
azt mondhatjuk, hogy ti vagytok az idősebb fivér.”16

Keresztények és zsidók
összetartozása

14Franz Werfel: Die wahre
Geschichte vom

geschändeten und
wiederhergestellten Kreuz.

Verlag Haude – Spener,
Berlin, 1965. 

Az egyház és
a judaizmus kapcsolata

15Die Stunde und die
Erkenntnis: Reden und

Aufsätze. Schocken
Verlag, Berlin, 1936, 148.

16Acta Apostolicae Sedis
78 (1986), 1120.
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Vizsgáljuk most meg a kölcsönös egymáshoz tartozás különböző
aspektusait, különösen pedig Izrael küldetését katolikus perspek-
tívából.

1. Werfel rabbijával egyetértve el kell ismernünk, hogy Izrael
puszta léte tanúságot tesz Isten valóságáról. Nem pusztán a koz-
mosz végső okáról és az erkölcs végső alapjáról, hanem a Szövetség
élő Istenéről, aki törődik velünk, szól hozzánk, szabadon hozzánk
köti magát a szövetség által. Ő választotta ki Ábrahámot, Izsákot
és Jákobot, akiknek utódaiban az egész világ áldást nyer. A rabbi-
val egyetértve bele kell foglalnunk ebbe a tanúságtételbe Izrael
szenvedéseit a történelem folyamán, s ezeket kiválasztottságuk je-
lének kell tartanunk. Ahogy a rabbi mondta: „Azt gondolja, hogy
Isten minden ok nélkül engedte meg mindazt a megpróbáltatást,
amin átestünk, és hogy életben tartott bennünket kétezer éven át?”
Nemrég Benedek pápa is megerősítette Izrael küldetésének ezt az
oldalát, amikor látogatást tett Auschwitzban: „A Harmadik Biro-
dalom vezetői el akarták pusztítani az egész zsidó népet, kitörölni
őket a föld népeinek sorából. (…) Ezek a kegyetlen gyilkosok, ami-
kor ki akarták pusztítani ezt a népet, meg akarták ölni Istent, aki
Ábrahámot hívta, aki szólt a Sínai hegyen, és megadta azokat az
alapelveket, amelyek az egész emberiségnek mércéül szolgálnak,
amelyek örökre érvényesek. (…) Izrael elpusztításával, a Soával,
végső soron ki akarták tépni a keresztény hit gyökereit, hogy he-
lyébe a saját maguk által alkotott hitet ültessék: hitet az ember, a
hatalmasok uralmában.”17

2. E megrázó beszédben Benedek pápa nemcsak Izrael hivatá-
sára mutat rá, mint akik élő tanúi az élő Istennek, hanem az ő hitük
örökségére is, amely a mi keresztény hitünknek is gyökere. A pápa
gyakran utal rá, hogy Izrael hite hogyan gazdagítja őt személyesen
is. Szinte mindig úgy kezdi teológiai fejtegetéseit, hogy megma-
gyarázza, mit mond az Első Szövetség (és gyakran, hogy mit a zsidó
hagyomány) erről a témáról. Ezáltal mutatja meg, hogy Isten ki-
nyilatkoztatása mennyire célirányos és következetes: azt a folya-
matot, ahogyan Isten nevelte a népét, és általuk az egyházat is.
Zsidó partnereinktől eltérően azonban, akik gyakran szemünkre
vetik, hogy a szent könyvek a keresztények szemében csupán elő-
készületnek számítanak, a katolikus egyház ezeket a szövegeket lé-
nyegesen többnek tartja puszta előkészületnél. Az Első Szövetség
által jobban megértjük nemcsak az Új Szövetség valóságának hát-
terét és előkészítését, hanem teljes értelmüket is.

Izsák feláldozása például segít abban, hogy mélyebben megért-
sük Jézus áldozatát. Feltárja előttünk, milyen mélységesen szereti
Isten, az Atya az emberiséget. Ábrahámnak nem engedi meg, hogy
feláldozza szeretett fiát, megengedte viszont saját szeretett fiának
feláldozását. Ahogy a húsvéti gyertya himnuszában énekeljük:
„azért, hogy megmentsd a rabszolgát, Fiadat áldoztad fel”. Vég nél-
kül folytathatnánk a példákat, hogy bizonyítsuk, mennyire elmé-

Izrael léte
tanúság Istenről

17Benedek pápa beszéde
Auschwitz-Birkenauban

2006. május 28-án.

Izrael hite a keresztény
hit gyökere
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lyíti a hitünket, ha bemutatjuk, hogyan teljesül be az Ószövetség az
Újban: megvilágítja a keresztény misztériumot, és mélyebb megér-
tésére segít. Ez a tudat fejeződik ki a liturgiában, amikor az Ószö-
vetség szövegeit is olvassuk: ezek nélkül ünnepeink és Eucharisz-
tiánk lapossá és torzzá válna.

3. Izrael hite is hozzátartozik a küldetéséhez a történelem vége
előtt. A kifejezett, tételekben előadott hittartalom síkján a keresz-
tény ember ezt tökéletlennek látja. Ha azonban nem arra gondo-
lunk, amit a skolasztika fides quae-nek (a hitigazságoknak), hanem
fides qua-nak (a hit kegyelemben ajándékba kapott aktusának) ne-
vezett, amely által magát Istent érhetjük el, reá hagyatkozhatunk
és reá építhetjük az életünket, túl minden fogalmon és definíción
— a hitnek ez az aspektusa végső soron az Isten iránti szeretetünk
erején és mélységén múlik. Ezen az intuitív, mondhatjuk misztikus
síkon, az a zsidó, aki egész szívével, értelmével és erejével szereti Is-
tent, mélyebben és teljesebben felfogja Isten misztériumát ma is, „a
pogányság idejében”, mint ahogyan egy langyos szeretettel, de bo-
nyolult teológiai tudással büszkélkedő keresztény meg tudja ten -
ni.18 Nagy Szent Gergely és a középkori monasztikus hagyomány
tudta, hogy amor ipse notitia est (a szeretet maga is tudás), olyan tu -
dás, amely Isten bennünk lakásán alapszik, és ebből a szeretetből
bennünket eltölt.

4. Ami a bibliai szövegek egzisztenciális alkalmazását illeti a ke-
resztények egyéni és közösségi életére, sokat tanulhatunk „idősebb
fivéreinktől”. Ténylegesen minden kereszténynek át kell mennie az
Ószövetség „iskoláján”. Meg kell tapasztalnunk a bűn rabságát és
reménytelen képtelenségünket arra, hogy kitörjünk ebből a bör-
tönből. Így megtanulhatunk Istenhez kiáltani, és beléje vetni a re-
ményünket. Így megtapasztalhatjuk a Kivonulás csodáját is: ő meg-
szabadít bennünket a bűneinktől, hogy népének részévé váljunk,
„szent nemzetté, Isten királyságává” (Kiv 19,6; MTörv). Át kell
mennünk életünk néhány sivatagos szakaszán, megtapasztalva
Isten gondviselő gondoskodását, aki anyagi és lelki értelemben is
életben tart bennünket. Átéljük azokat a kísértéseket is, hogy sor-
sunkat Isten ellenségeihez kössük. Egyfajta „párhuzamos kurzus”
az Ószövetség iskolájában megtanít bennünket arra, hogy a földi
élet anyagi javai is mind Istentől származnak, ahogyan időnként
Izrael is átélte a bőséget és a békét a „tejjel-mézzel folyó ország-
ban”, amelyet Istentől kaptak. És Izraelhez hasonlóan át kell élnünk
olyan helyzeteket is, amikor akár anyagi, akár lelki értelemben sze-
génnyé válunk, és így megtanulhatjuk, hogy a szegénység meg-
szabadíthat bennünket a földi gazdagság veszélyeitől, és elsegíthet
oda, hogy az igazi gazdagságot Istenben találjuk meg.

Amikor mi keresztények, látjuk, amint a zsidók megélik a Sínai
szövetséget, örömmel és lelkesen teljesítik a törvényt, akkor fölfe-
dezzük bennük az Új Szövetség előízét: Isten nekünk a szívünkbe
írja a törvényét. A hithű zsidók, akárcsak a hithű keresztények fa-

Izrael hite
és Isten misztériuma

18Az intuitív megragadás
síkján tehát a szeretettel

eltelt zsidó hit „fides quae”-
je is vetekedhet egy

keresztényével. Miközben
azonban elismerjük ennek
az intuitív, a szeretet által

inspirált tudásnak az
értékét, nem szabad leki-

csinyelnünk a katolikus hit
által elénk adott hitigazsá-

gokat és a szentségek
vételét. A keresztény

misztériumok kifejezett
ismeretének (például Isten
szentháromságos közös-
sége, a megtestesülés és

a megváltás, az Eucha-
risztia misztériuma) és
a keresztény szentségi

gyakorlatnak sajátos
benső dinamizmusa van,

amely növeli szeretetünket
Isten iránt és így erősíti

a jelenlétét bennünk.
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rizeus módra hivalkodhatnak erkölcsi teljesítményeikkel. Akik
azonban azért engedelmeskednek a törvénynek, hogy megszentel-
jék Isten nevét, és egész életüket szent istentiszteletnek tekintik, ra-
gyogó példát mutatnak azoknak a keresztényeknek, akik hajlamo-
sak zúgolódni még a legapróbb kötelezettségek megtartása miatt
is. Ők a Szentlélek elővételezett eszkatologikus ajándékát tisztel-
hetik ezekben a zsidókban.

5. A katolikusok természetesen nem fogadhatják el az egész Első
Szövetség krisztológiai értelmének zsidó tagadását. A katolikus ál-
láspont, vagyis az, hogy az egész Ószövetség Krisztusra mutat, és
benne találja meg teljes értelmét, a zsidó tudósok szerint mesterkélt
és elfogadhatatlan. Mégis sok hívő zsidó számára a próféták mes-
siási ígéreteibe vetett remény életük lényeges része marad. Ezek a
zsidók, akiknek hitét a zsidó Biblia táplálja, tudják, hogy „az eljö-
vendő világ” nem származhat egyedül az emberiség civilizációs és
erkölcsi erőfeszítéseiből. A holokausztból megtanulták, hogy Isten
folyamatos és teljes elköteleződést vár tőlünk az erkölcsi és fizikai
rossz ellen folytatott küzdelemben, de azt is tudják, hogy az új ég
és az új föld, amelyről Izaiás álmodott, csak Isten végső megváltó
művéből eredhet. Eszkatologikus hitünket megerősíti ezeknek a
zsidóknak jelenléte, akik hittel olvassák Bibliájuk prófétai szöve-
geit, és osztoznak a próféták tapasztalatában, tehát abban, hogy va-
lamilyen módon ők is látják és tapasztalják a Szentlélekben az esz -
katologikus valóságot, az Izraelnek és a világnak ígért üdvösséget.19

Ez a részleges egyezés abban, hogy tanúságot tegyünk egymáshoz
közeledő eszkatologikus várakozásunkban, megerősíti a küldeté-
sünket, de nem szünteti meg a különbséget Jézus Krisztus szemé-
lyére és szerepére vonatkozóan. Azonban Izraelnek ez az alapvető
szembenállása is nagy szolgálatot tesz a keresztényeknek. A meg-
testesülésbe vetett hitünk új, konkrét dimenzióval gazdagszik, ami-
kor fölfedezzük, hogy Isten nem valami általános emberi lénnyé
lett, hanem zsidóként lett emberré. Valójában több is, mint egy zsi -
dó férfi: a Názáreti Jézus a zsidó, az új, eszkatologikus Izrael meg-
testesítője. Azért van ez így, mert ő beteljesíti mind Deutero-Izaiás
próféciáit a Szenvedő Szolgáról, mind Dániel látomását az Ember-
fiáról. Amint tanulmányunk történeti részében láthattuk, ez a két
alak nemcsak egy személyt jelenít meg, hanem az eszkatologi kus
Izraelt. Paradox módon tehát, egyek vagyunk a hívő Izraellel éppen
a köztünk lévő legélesebb különbségben: a Názáreti Jézus az eltép-
hetetlen kapcsolat Izraellel. Számunkra Izrael szent nép; mihelyt
„az összes pogány” belép az egyházba,20 véget ér Izrael átmenetileg
különvált küldetése, hiszen Jézus arcában fölfedezi saját legmé-
lyebb misztériumát, Isten örök Izraelének arcát.

A próféták
messiási ígéretei

19Ez a megújított figyelem
a prófétákra szemben áll

a rabbinikus judaizmus
irányvonalával, amely

a Tórára összpontosít.
A „felvilágosult

judaizmus” szekularizált
eszkatológiáját romba
döntötte a holokauszt

élménye. A reform
judaizmusban is

megjelenik azonban egy
újfajta nyitottság a

transzcendens „eljövendő
világ” reményére, amely

az isteni megváltás műve.
A hagyományos zsidó

eszkatológiáról lásd
Christianity in Jewish

Terms. (Ed. Tikva Frymer-
Kensky – David Novak –
Peter Ochs – David Fox

Sandmel – Michael A.
Signer.) Westview Press,

Boulder, CO., 2000,
269–275.

20Nem tudjuk, hogy Isten
tervében mit jelent „az

összes pogány” a világ
népességéhez képest.
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