
A MESSIÁSI ZSIDÓ MOZGALOM

„Miért kellett neked a másikat megismerned?
Nem akarok őellene semmit sem mondani, hiszen
végül is nagyon jó ember lehetett. De miért tette ma-
gát Istenné?”1 A kérdést Auguste Stein (1849–1936)
tette föl 1933. október 12-én délelőtt, amikor hazafelé
sétált lányával a zsinagógai istentiszteletről. Ez volt
az utolsó nap, amit Edith Stein otthon töltött, mi-
előtt a Kármelbe lépett volna, az a bizonyos „má-
sik” pedig, akit a későbbi Keresztről nevezett Te-
rézia Benedikta megismert és elfogadott, Jézus
Krisztus volt. Azt, hogy az akkor 84 éves édesanya
ráébredt-e néhány mondatának teológiai mélysé-
gére és sűrűségére, vagy csupán a leánya fölött ér-
zett aggodalom munkált benne, valószínűleg so-
hasem fog kiderülni. Az azonban bizonyos, hogy
ezek a gondolatok számtalan zsidó identitású em-
berben fölmerülnek ma is, ahogy az is bizonyos,
hogy a Jézus Krisztust megváltó Istennek elfoga-
dó zsidók száma egyre nő a világon. Olyan lép-
tékben méghozzá, hogy ma már messiási zsidó
mozgalomról beszélhetünk, nagyszámú hívővel fő-
ként az Egyesült Államokban és Németországban,
de szerte a világon mintegy 500 közösséget szám-
lálva.2 Hazánkban jelenleg mindössze három mes-
siási zsidó közösség működik,3 így a hazai katoli-
kusság alig találkozik a mozgalommal, mely szer-
teágazó volta miatt nehezen definiálható; mégis
vannak olyan, minden közösségre jellemző alap-
vetések, melyeket rögzíteni tudunk. Eszerint mes-
siási zsidó az, aki zsidóként elfogadja Jézus Krisz-
tust a megígért messiásnak, de nem tagozódik be
egyetlen hagyományos keresztény egyházba sem,
hanem saját zsidó identitását megőrizve keresi a ta-
lálkozást a Megváltóval. Komoly hangsúlyt fektet
a bibliai alapokon nyugvó — Isten által meghatá-
rozott (Lev 23,2–43) — zsidó ünnepek megtartására
(peszách, jom kippúr, sávuót stb.), a szombat meg-
 tartására, összességében a zsidóság vallási és élet-
vitelbeli hagyományainak megőrzésére. Megke-
resve — és megtalálva! — ezekben a kapcsolódást
az Újszövetséghez.

Története szempontjából alapvetően modern
kori, pontosabban II. világháború utáni jelenség-
ről beszélhetünk, melynek azonban vannak jóval
korábbi gyökerei. Ha eltekintünk az őskeresz-
ténység időszakától, mint kezdeti, természetes ál-
lapottól,4 akkor az előzmények megjelenését az
1770-es évektől számíthatjuk. Érdemes ezt önálló
fejezetnek tekinteni és elválasztani a 20. századi
mozgalomtól, mert csak az utóbbi tekinthető a mes-
siási zsidó mozgalom tényleges megszületésé-
nek. Három tényező párhuzamos megjelenéséről

és egymásra hatásáról kell szólnunk e helyen. Az
első, s talán a legfontosabb, hogy szerte a világban
számos zsidó közvetlen vallási tapasztalatra tett
szert. Ilyen volt Benjamin Berger5 is, aki így számol
be élményéről: „Az 1967-es év fontos esztendő volt
Izrael állam számára, és a zsidó nép történetében.
Az én életemben is ebben az évben történt a meg-
lepő fordulat. Huszonhat éves voltam, építész, és
Dániában dolgoztam. Ortodox zsidó gyökereim-
től elszakadtam, és világi zsidóként éltem kizáró-
lag világi nemzsidók között. Gondolkodásomra és
életstílusomra azokban az időkben a humanizmus
nyomta rá bélyegét. Noha kutattam az igazság után,
akkoriban számomra az igazság és az Isten között
nem állt fenn semmilyen kapcsolat, már nem hit-
tem a Bibliában. (…) Ebben az évben, 1967-ben tör-
tént, hogy néhány hónappal a hatnapos háború előtt
volt egy istenélményem. Egészen váratlanul jött.
Hatalmas meglepetés, valódi sokk volt számom-
ra, amikor azon a különleges napon otthon ültem,
és hirtelen Isten jelenlétét és szentségét éltem át.
Munkából jöttem haza, és ahogy szoktam, el-
kezdtem újságot olvasni. Nem volt azonban belső
békességem, az asztalra tettem az újságot, és me-
gint elgondolkoztam azon, hogy zsidó vagyok, és
hogy vajon mit jelent ez. (…) Miközben kavarog-
tak bennem a gondolatok, hirtelen az a benyomá-
som támadt, hogy nem vagyok egyedül. Habár sen-
kit sem láttam, úgy éreztem, mintha valaki jelen len-
ne a szobában, aki nem evilágból való. A tiszta-
ságnak, a világosságnak és valami egészen dicső-
ségesnek élménye volt ez. Nagyon megijedtem,
mert sohasem tapasztaltam még ehhez foghatót az
életem során. (…) Később éreztem, hogy valaki egé-
szen közel jön hozzám és egy kulccsal egy nagyon
vastag ajtót nyit ki a szívemben — aztán egysze-
rűen beáradt a szívembe a jelen levő szeretet. Ott
ültem — és sírni kezdtem anélkül, hogy felfogtam
volna, miért. Majd egészen kivehetően hallottam
Isten hangját. (…) Egy idő múlva kaptam egy szót,
amit akkoriban még nem ismertem. Ez a Jesua név
volt, Jézus héberül, és abban a szempillantásban —
ezt nehéz elmagyarázni — tudtam, hogy Jézus a
Messiás, és hogy Ő a felelet minden kérdésemre,
a zsidó identitásommal kapcsolatos kérdésekre is.”6

Az érintettek élettörténete jelentős különb sége-
ket mutat, ám szinte mindannyian komoly küz-
delmek árán, családjuk, szűkebb környezetük
he ves tiltakozása ellenében7 jutottak hitre Krisz-
tusban. Látni kell, hogy az ő esetükben teljes eg-
zisztenciális válságot eredményezve tört be Krisz-
tus az életükbe, s olyan kényszerítő erővel hatott
a megtérőre, hogy az a jelentős nyomás ellenében
is kitartott új felismerése mellett. E korszak meg-
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térői között számos magyar gyökerűvel is talál-
kozhatunk: ilyen például Saphir Izrael és család-
ja,8 Lichtenstein Izsák rabbi (1825–1908),9 Kohn Li-
pót rabbi (1862–1937).10 Fontos tudni, hogy ezek a
megtérések komoly gyümölcsöt teremtek, melyek
hatása gyakran a mai napig tart, elég csak a ma-
gyar zsidó-keresztény Kohn Lipótra gondolnunk,
akinek 1893-ban alapított messiási közössége mai
napig prosperál az USA-ban.11

A másik jelentős tényező a pietista mozgalom
volt, melynek zsidómissziós gondolatát a puri-
tanizmus vitte tovább, majd később, ennek ered-
ményeként a 19. században több országban ala-
kultak missziós szervezetek. Ők vetették föl elő-
ször a modernitásban komolyan, hogy a zsidók
felé evangelizálnia kell a kereszténységnek ahhoz,
hogy az evangéliumokban megjelölt próféciák be-
teljesedjenek, s ezzel közelebb kerüljön Jézus má-
sodik eljövetele.

Végül közvetetten ugyan, de szerepet játszott
a messiási zsidóság megerősödésében a cionista
mozgalom is, amely megerősítette a zsidóságot ab-
ban, hogy joga van saját identitásához, szerepe,
fel adata van az üdvtörténetben. E három gyökérből
fejlődött ki mára az a világszerte jelenlévő moz-
galom, amelynek közösségeit gyűjtőfogalommal
messiási zsidókként emlegetünk. Érdemes azon-
ban kiemelni, hogy a II. világháború előtt ezek a
közösségek sporadikus jellegűek voltak, nem
vagy nehezen találtak kapcsolatot egymással. A há-
ború után azonban mindez megváltozott. A ho-
lokauszt után kellett néhány év az újrakezdéshez.
De szellemi értelemben is „feltámadást” és for-
dulópontot jelentett — ahogy erről Peter Hocken,
a Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás
Teológiai Bizottsága tagja írja — „Jeruzsálem vá-
rosának 1967-es újraegyesítése (…) a hatnapos há-
ború után. A héber-keresztények ebben az ese-
ményben a Lk 21,24 prófétai szavának beteljese-
dését látták, amikor Jézus azt mondta, hogy Jeru-
zsálemet mindaddig pogányok tapodják, míg a po-
gányok ideje be nem telik. Az általános követ-
keztetés, hogy az utolsó napok korszakának egy
új szakaszába léptünk…”12 A mozgalom bölcsője
elsősorban az USA, ahol ma is a legtöbb messiá-
si zsidó él, de Izrael állama és az ottani törekvések
mindvégig a mozgalom középpontjában álltak.

A messiási zsidó közösségeknek nincs általá-
nosan rögzített, kötött liturgiája (noha erős a kö-
tődésük a zsinagógai szertartásrendhez), annak
ellenére, hogy a hagyományos zsidó és keresztény
vallás is meglehetősen rögzített liturgikus rend-
ben él. Többnyire karizmatikus alapjellege miatt
nagyobb hangsúlyt fektetnek a spontaneitásra, a
„Szentlélekkel való betöltekezésre”.

Egy csoport számára három féle összejöveteli
lehetőség létezik. Alkalom van a külön imádság-

ra, az utolsó vacsorára emlékező együttlétre, illetve
az ünnepek megülésére. Általában hetente két, há-
rom esetben vesznek részt közösségi összejövetelen
a tagok. Az imádságra szolgáló napon a hívek meg-
határozott időben összegyűlnek. A ráhangoló-
dást szolgáló csöndet követően spontán imádsá-
got mondanak a jelenlevők egymás után. Ennek
témája nem meghatározott, ki-ki a személyes, a kö-
zösséget érintő, vagy annál is általánosabb célza-
tú imáját mondja el. Jellemzően azért jelen vannak
a Szentlelket hívó imák, illetve a bűnbánati imád-
ságok. Ezek után mindenki térdelve, egyénileg,
csendben imádkozik. Az egyéni elmélkedést kö-
vetően, ha valaki kapott „konkrét kinyilatkoztatást
az Úrtól” vagy szentírási idézetet, akkor azt a kö-
zösség elé tárja, a szakaszt felolvassa. A résztvevők
a kapott isteni kinyilatkoztatásról és a szentírási
részletekről beszélgetnek. Ezt követően minden-
ki ismét feláll, szabad imában köszönetet mond a
kegyelmekért, elmondja a még benne megfogal-
mazódottakat. Zárásként gyakran elhangzik a
Miatyánk és az ároni áldás (Szám 6,22–27).

A héten kétszer, egy alkalommal hétköznap —
de nem pénteken — és egy alkalommal hét végén
hosszabb együttlétre kerül sor. Ez a miséhez vagy
istentisztelethez leginkább hasonlatos összejövetel.
A liturgiának vannak fix részei, ezek sorrendje azon-
ban nem meghatározott. Az istentisztelet általában
énekkel kezdődik. Az egyes közösségeknek saját
énekeik vannak, melyek tekintettel vannak a kö-
zösség jellegére. Az éneket általában hangszerrel kí-
sérik, ritkábban orgonával, inkább gitárral, hege-
dűvel és furulyával. Az éneket követően a Szentlélek
hívása és a bűnök bocsánatáért esdeklés szabad imá-
ban történik. Ezután a közösség vezetői, legrégeb-
bi tagjai felolvassák az alapítási szavakat valame-
lyik evangéliumi hely alapján. Ez már az átváltoz-
tatással egyenlő számukra. A felolvasást követően
két szín alatti „áldozás” keretében az alapítási sza-
vak felolvasásakor már kikészített pászkakenyeret
darabokra törik és a borral együtt a közösség tag-
jai egymásnak kézről kézre körbeadják, „Krisztus
teste”, illetve „Krisztus vére” kísérőmondattal. Ezt
szent csend követi. Majd a közösség vezetője által
erre kijelölt személy tanítást tart, ennek témája nem
meghatározott, gyakran elhangzik, hogy isteni su-
gallatra választott szakaszt az előadó. A tanítás min-
dig szentírási szövegre alapul, gyakori az egyes
szentírási helyek „összeolvasása, összenézése”, az
Ó- és Újszövetség egymás ra hatásának vizsgálata.
Ezután hozzászólások következnek, majd tanú-
ságtételek. Itt ki-ki elmondja, hogy milyen isteni köz-
beavatkozást tapasztalt a héten a saját vagy családja
életében, s hogyan bizonyosodott meg Isten gon-
doskodásáról. Szabad imával zárul az alkalom.

A harmadik összejöveteli formát az ünnepek je-
lentik. Ezek jelentősen különböznek a keresztény-
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ség bevett ünneplési formáitól, visszatérnek a zsi-
dó ünnepekhez, némileg átalakított formában.
Főünnep a peszáhi szédereste. Ez gyakorlatilag a
zsidó szédereste lefolyásával közel azonos. Eltérés
azonban több helyen is mutatkozik. A szertartás ele-
jén a résztvevők megemlékeznek arról, hogyan tett
Jézus előkészületeket a peszáh megünneplésére. To-
vábbi különbség, hogy az áldás, az ítélet, a meg-
váltás kelyhe és a széder vacsora elfogyasztása után,
de még a dicséret kelyhe előtt megemlékeznek az
alapítási aktusról, az alábbiak szerint: „A harma-
dik poharat a megváltás kelyheként isszuk ki, és a
Messiás halálára és feltámadására emlékezünk.
Gondoljunk arra, hogy Jesua megszabadított min-
ket a bűnöktől és az örök haláltól.” Majd felolvas-
sák a Mt 26,27–29-et és a Jer 31,31–34-et.

Hierarchia a közösségek között nincs. A mes-
siási zsidók alapvetése, hogy a nagyobb közössé-
geket rendszerint kisebb házi csoportokra osztják.
Két forrásból táplálkozik ez, a Kiv 18,25-ből és az
ApCsel 2,46-ból. Vagyis alapelv, hogy a közösség
legkisebb egységei a családokból (néhány család-
ból) álló házi gyülekezetek. Az egyes tagok fela-
datait általában karizmatikus vezetők segítségével
határozzák meg, ügyelve tehetségükre, képessé-
gükre. Nagyon jelentős szerepet kapnak a Szent-
lélek Pálnál tételesen felsorolt ajándékai (1Kor 12,8–
11). Ebből a megkeresztelkedett (bemerítkezett) hí-
vők valamelyiket minden körülmények között
megkapják.

Azok, akiket missziós feladatokkal bíztak meg,
végzik a gyülekezet tevékenységének bemutatá-
sát, a térítést. Ez mindenütt másképp zajlik. Dön-
tően szerepet kap bene a dicsőítés (énekkel), a ta-
núságtétel és a tanítás. A megtérni szándékozó első
lépésben vendégként vesz részt a közösség alkal-
main. Hozzávetőlegesen fél-egy év múlva „beme -
rítkezik”. A bemerítés konkrét alámerítéssel tör-
ténik. A bemerítés során el kell hangoznia, hogy
„az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében” kereszte-
lik meg az illetőt. A megkeresztelt személy ezután
a közösség rendes tagjává válik, s egyenrangúként
vesz részt a csoport életében. Meg kell jegyeznünk
azonban, hogy a viri probatihoz hasonlóan jelen-
tősége van a közösségen belül annak, hogy ki, mi-
kor „született újjá”. A minél régebben megkeresz -
teltek nagyobb tekintélyt élveznek a közösségen
belül. Főleg az Egyesült Államokban és Európa
nyugati államaiban erősödő tendencia, hogy a kö-
zösség nyilvánosság előtt tanító tagjai rendelkez-
zenek valamilyen felsőfokú teológiai végzettség-
gel, annak érdekében, hogy társadalmi rangjukat
ne lehessen alábecsülni, illetve egyenrangú félként
vehessenek részt a más egyházak tagjaival való pár-
beszédben.

A messiási zsidó csoportok nagyon fontos fe-
ladatuknak tekintik a missziós parancs teljesítését.

Kifejezetten nyitottak a nemzetek felé, vagyis nem -
igen találnánk olyan messiási zsidó közösséget,
amely teljesen megtért zsidókból állna. Mindenütt
vannak más nemzetekből származó tagok is. (Ez
például Németország esetében teremt olyan hely-
zetet, hogy megtért török, zsidó és német együtt
imádkozik Krisztushoz.) Ha lehet, mégis hangsúlyt
fektetnek a zsidóság felé való misszionálásra.13

A mozgalom másik emblematikus törekvése a
II. Jeruzsálemi zsinat megszervezése. Az 1995 nya-
rán megszületett gondolat magja, hogy az I. Jeru-
zsálemi zsinat volt az, ahol a zsidó és nemzetbéli
keresztények együtt döntöttek a jövőt illetően. Erre
azóta sem került sor, pedig Jézus szándéka — a
II. Jeruzsálemi zsinat célkitűzése is —, hogy
„egyéni és közösségi szinten bűnbánatra és kien-
gesztelődésre indítsa az egyház zsidó és nem-zsi-
dó tagjait”.14 Azért kiemelt küldetése ez a messi-
ási zsidóságnak, mert „míg az első gyűlésen Jesua
(Jézus) zsidó követői vettek részt, akik úgy dön-
töttek, hogy a pogányságból megtérőket nem
kény szerítik a zsidó törvények megtartására, ad-
dig a második gyűlésen a nemzetek egyházainak
vezetői vennének részt, akik elismernék és öröm-
mel fogadnák Jesua zsidó követőit, ugyanakkor
nem várnák el, hogy feladják zsidó identitásukat”.15

Ha a messiási zsidóság kifejezetten katolikus
kapcsolatait akarjuk vizsgálni, akkor kiinduló-
pontunk a II. Vatikáni zsinat Nostra aetate doku-
mentuma, amivel a katolikus egyház is radikáli-
san új viszonyt létesített a zsidósággal. E nyitás-
ban szerepet kapott a messiási zsidókkal való kap-
csolatfelvétel is. Kiemelendő Szent II. János Pál
pápa találkozása Benjamin és Ruben Bergerrel, két
izraeli messiáshívő zsidóval, melyre az érintettek
így emlékeznek: „Georges Cottier mindent elren-
dezett a találkozóval kapcsolatban, és a meg-
adott napon az egyeztetett időpontban fogadott
minket. Felvezetett bennünket a pápai könyvtár-
ba, aztán ott ültünk egy asztal körül minden for-
malitástól mentesen: Georges Cottier, mi ketten és
a pápa. Először megkérdezett minket, milyen
nyelven szeretnénk beszélni, és a kívánságunkra
angolul beszéltünk, ahogy nagyon jól tudott. Már
meglehetősen beteg volt, a keze nagyon remegett,
de szellemileg még teljesen friss volt. Sok kérdést
feltett a hitünkkel kapcsolatban, és sok mindent
meg akart tudni az utunkról. Az volt a benyomá-
sunk, hogy semmit sem tudott a messiási moz-
galomról. De nagyon érdeklődött. Azt gondolom,
hogy a Vatikánban akkoriban szereztek tudo-
mást a messiási mozgalomról. A pápa még nem
volt Izraelben, bátorítottuk, hogy jöjjön el. Éreztük,
hogy vágyakozik oda, és valóban el akar jönni. Be-
széltünk az antiszemitizmusról is, és elmondtuk,
hogyan vált az egyház a történelem folyamán a bot-
ránkozás kövévé a zsidók számára, amely visz-
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szatartotta őket attól, hogy Jézusban higgyenek.
Megköszöntük neki ezt a zsidó néppel szembeni
fontos, bátor és történelmi lépést. Így történt a ta-
lálkozásunk a pápával. Az, hogy Isten erre lehe-
tőséget adott, és ahogyan ezt tette, nagyon szívhez
szóló volt. Mi semmit sem tettünk érte. Utána a
pápa úgy rendelkezett, hogy vigyenek el minket
Cassidy bíboroshoz, aki akkoriban a Vatikán és Iz-
rael közti kapcsolatért volt felelős. Georges Cottier
egyenesen hozzá vitt minket. A téma számára is
teljesen új volt. Bizonyságot tettünk neki arról, ho-
gyan tértünk meg. Nagyon nyitott volt, hasonló-
képpen a legközelebbi munkatársához, aki ott volt
vele együtt. Később még leveleztünk vele. Elme-
sélte, miként élte meg az izraeliekkel való talál-
kozást. Beszélt Jossi Beilinről, arról a pacifista iz-
raeli politikusról, akivel kapcsolatban állt. »Ebben
az emberben egy szemernyi hit sincs« — mond-
ta róla. Ezért volt öröm számára, hogy olyan iz-
raelieket is megismerhet, akik hisznek Jézusban.
Georges Cottier-val még éveken keresztül tartott
a barátság. Most bíboros, még a Vatikánban lakik,
de a mostani pápának, XVI. Benedeknek már nem
felelős teológusa. Ám párbeszédet kezdeménye-
zett a messiáshívők és a katolikusok között. 2007-
ben már hetedik alkalommal zajlott le ez a talál-
kozó. Felváltva rendezik meg Rómában és Izra-
elben. Részt vettek rajta messiáshívők az Egyesült
Államokból, Angliából, Izraelből, és néhány pap
és laikus a katolikus egyházból. Egy körülbelül
húsz főből álló, kis csoport vagyunk, akik eszme-
cserét folytatunk, és megbeszéljük azokat a té-
mákat, amelyekre előzőleg felkészülünk.”16

E rövid ismertető végén meg kell említeni, hogy
minden pozitívum ellenére látható: a messiási zsi-
dóság egyidejűleg teher a rabbinikus zsidóságnak,
hiszen értetlenül állnak a jelenséggel szemben, s
nehézség a történelmi egyházaknak is, hiszen rá-
irányítják a figyelmet azokra a változásokra, me-
lyek az évezredek során a pogány kultúrából ke-
rültek be a kereszténységbe. Ahogy Peter Hocken
írja: „A zsidóságukat vállaló messiási közösségek
léte a következő kérdéssel szembesíti valamennyi
egyházat: »Kinek tartotok minket?«”17 Hogy erre
milyen válasz születik, azt egyelőre nem tudhat-
juk, az azonban bizonyos, hogy számolnunk kell
e közösségek egyre növekedő erejével, egyre va-
lóságosabb jelenlétével a keresztény diskurzusban.
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