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Nem csak a keresztyén-zsidó párbeszéd megindulása, de a II. Helvét Hitvallás is arra késztet bennünket, hogy felülvizsgáljuk sokszor felületes (és megrögzött) Ige-értelmezésünket.
Jézus a Hegyibeszédben a maga küldetéséről ezt mondja: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem” (Mt. 5:17).
A keresztyén teológusok már jó idő óta azt mondják: Jézus itt csak azt hangsúlyozza, hogy ő valóra akar váltani minden rá vonatkozó próféciát. Ha azonban ennek a versnek eredeti értelmét szeretnénk felfogni, jobban oda kell figyelnünk minden egyes szóra, mégpedig Jézus anyanyelvére gondolva. Az egyik fontos szavunk a katalüó, amit héberül méfir-rel mondhatunk; a másik a pléroó, amit általánosan lemalot-nak fordíthatnánk vissza, a leqajjém azonban még inkább megfelel neki. Vagyis a verset így kellene fordítanunk: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt és a prófétákat hatályon kívül helyezzem! Nem azért jöttem, hogy hatályon kívül helyezzem őket, hanem inkább, hogy érvényt szerezzek nékik.”
Hogy ez az érvényt-szerzés, azaz a törvénynek az élettel (vagyis úgy cselekedetekben, mint tanításban) való betöltése miben látszik Jézusnál, nézzük a következőkben!

Jézus „törvény alatt" születik

Jézus születésének körülményeiről legrészletesebben a mindennek szorgalmasan végére járt Lukács (1,3) tájékoztat bennünket. Tőle tudjuk meg, hogy Jézus anyai ágon is Dávid házából való (Jeruzsálemi Talmud, Haggáda traktátus 77. és Sores Jisai 13. biurs el széfer hajhuszin). Születése után nyolcadnapon felvették Ábrahám szövetségébe (2,21). Amikor lejártak Mária tisztulásának napjai (ld. Tazria), fölmentek Jeruzsálembe, hogy bemutassák az előírt áldozatot (2,22). Az egyiptomi kivonulás ünnepére minden évben a Szentvárosba zarándokoltak (2,41-42).
Azt látjuk tehát, hogy Jézus beleszületik, és belenő a Törvénynek való engedelmességbe, és egyáltalán nem érzi azt tehernek (2,46). Sokan úgy látják, mintha a zsidóság valami kegyetlen. teherként cipelné magán az „elhordozhatatlan” törvényeket. A valóság sokkal inkább az, hogy a törvények betöltése, megcselekvése örömmel és békességgel tölti el a kegyes zsidót, és ha valamit nem ért, vagy bizonytalanságban érzi magát, örül, ha világos és építő magyarázatot kaphat. Jézus is szívesen kérdezgette és hallgatta az írástudókat a templomban az evangéliumi leírás tanúsága szerint.

Jézus - a „bar Micva"

Az evangéliumokban többször is ismétlődik egy kérdés, amit hol Jézusnak tesznek fel, hol Jézus teszi fel: „Melyik a legnagyobb parancsolat?” A válasz is mindig ugyanaz, akár Jézus válaszol, akár ő kapja a feleletet: hol rövidebben, hol hosszabban leírva az a Pentateuchosból származó rész, amelyet röviden csak „Sema Jiszrael"-nek szokás emlegetni (Mk 12,23-31). Sőt a Máté írása szerinti evangéliumból még egy érdekes körülményt is megtudhatunk: a farizeusok látták, hogyan felelt meg Jézus a szadduceusoknak, és köré gyűltek, hogy tanuljanak tőle. Ilyen történetben természetesen nagyon furán hat a Károlyi Gáspár által is fordított „kísértvén őt”. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az itt álló görög szó, sőt a neki megfelelő eredeti héber szó is egyszerű kísérlettételt, egy megválaszolandó kérdés egyszerű felvetését is jelenti, és nem feltétlen hordoz olyan élt, amilyet magyar fordításunkban, mindjárt megszűnik zavarunk. Jézus tehát e kérdésükre idézi válaszul a Sema Jiszraelt. A kezdő sor nincs benne mindegyik evangéliumi leírásban, és így fordulhat elő nem egy alkalommal, hogy még lelkészek is háborognak rajt, ha valaki Mózesnek tulajdonítja „Jézus e nemes megfogalmazását". (Tévhitüket egyébként határozottan erősíti a református konfirmációi könyv.)
Az evangéliumokból azt is megtudjuk, hogy Jézus állandó jelleggel az általában „arba kanfot”-nak, vagy „talit qatan”-nak nevezett ruhadarabot hordta (Mt 9,20; 14,36; Mk 6,56; Lk 8,44). A Jézus által viselt kraszpedon, vagy eredeti héber nevén cícít ezen kívül egyetlen alkalommal említtetik még az Újszövetségben: amikor Jézus kikel némely farizeusok ellen, akik „megnagyobbítják köntöseik peremét” (Mt 23,5), mert azt hiszik, hogy e túlméretezett látványosság valamiféle haszonnal jár a számukra. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy Jézus sem a „cícít”, magyarul „szemlélőrojt” (Num 15,37-41) ellen, sem a „tefilin”, vagyis „imaszíj” (Dt 6:8) ellen kifogást nem emelt. Csak az ellen szólt, ha valaki ezeken élte ki exhibicionizmusát.
Hogy gyógyulást keresve miért éppen e szemlélőrojt után nyújtották ki sokan a kezüket, annak a magyarázatát a Numeri 15,37-41 mellett a Zakariás 8,23 adja meg: „..s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az ÚR!” Aki már látta, hogy milyen vallásos jelentősége van, illetve tisztelete van a mai zsinagógában is a „cícíl”-nek, hogyan csókolják, szorongatják, az mindjárt megérti az említett eseményeket.
A sabbat ugyancsak nagyon fontos szerepet játszik Jézus életében. Igaz, sokszor szeretnénk őt úgy látni, mint aki a szombatot is semmibe veszi, de valójában épp az ellenkezője igaz. Sokszor idézzük Márk evangéliumából, hogy „a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért” (2:27), ami egyébként tökéletes megfelelője III.Móz. 18:5-nek: az Úr parancsai azért vannak, hogy éljünk általuk, s nem azért, hogy meghaljunk általuk. Azonban úgy vagyunk ezzel, mint a visszhang a kiáltással: csak a végét adjuk vissza. Az életünk jól mutatja, hogy meghallottuk, hogy nem az ember lett a szombat napjáért; de valahogy kimaradt, hogy kaptunk egy szombatot a pihenésre, ami a mi érdekünk! Ha Jézus annyira semmibe vette volna a szombat napját, ahogy mi a magyarázatainkban sejteni engedjük, bizonnyal nem szólított volna fel: „Imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne szombatnapon legyen!” (Mt. 24:20)
Jézus - az élet érdekében - gyógyít ugyan szombatnapon, de a Bethesda tavánál meggyógyított betegnek (akivel előzőleg felvetette a nyoszolyáját, bizonyságul a teljes gyógyulásra) azt mondja a második találkozásnál: „többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod”. Sokan azt mondják erre: a bűnei miatt volt beteg, azért mondja ezt Jézus. (De: ugyanakkor a tanítványoknál tévelygő zsidó törvényeskedésnek bélyegzik a kérdést: „Ki vétkezett? Ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon született?") Nem sokkal valószínűbb-e, hogy Jézus arra figyelmeztette a meggyógyultat: ma - bár szombatnap van - felvetted az ágyad, jelül a gyógyulásodra. Máskor azonban megtartsd a szombatot, nehogy megkövezzenek a megtörése miatt! (Jn 5,14).
Sokszor olvassuk Jézusról, hogy „vevé a kenyeret, és hálákat adván megtöré...” (Mt 14,19; 15,36; 26,26; Mk 14,22; Lk 22,19; 24,30; 1Kor 11,23). Aztán azt látjuk, hogy a bor előtt újra külön „hálákat ada”. Sokan sokféle ötletes és szellemes magyarázatot próbáltak már adni a „hálával telt jézusi magatartásra”, nem gondolva arra, milyen gyermekien egyszerű magyarázata van a leírtaknak: a Széder Haberakot mindenhez előírja a mondandó áldást. Nem csak az asztal körüli dolgokhoz, de még arra is, hogy milyen áldást kell mondani villámláskor, vagy uralkodó látásakor, vagy új edény első vízbemerítésekor stb. Így mikor azt olvassuk Jézusról, hogy „vette a kenyeret, és hálákat adván...”, akkor minden zsidók szava csendülhet fel bennünk: „Barukh ata Adonaj Elohénu melekh haolam, hammóci lehem min haarec!”
Ha pedig már az utolsó vacsoránál tartunk: miért állhat az a Máté 26,30-ban, hogy „dicséretet énekelvén kimenének az Olajfák hegyére”? - hiszen a Golgota kínja fele indul Jézus. Ennek oka az, hogy a Peszahi Hagada előírása szerint a széder-esti vacsorát az ún. Hallél-zsoltárok eléneklésével kellett bezárni. A tanítványok és Jézus tehát a vacsora végére érve elkezdték a Hallél-zsoltárok éneklését, és elindultak az Olajfák hegyére, a Gecsemáne-kertbe.
Jézus azonban nemcsak az étkezésekre vonatkozóan tartotta magát a Törvényhez, hanem a böjtnek is nagy jelentőséget tulajdonított. Jóllehet, Máté evangéliumának 9. részében azt olvassuk, hogy Jézus tanítványai nem böjtöltek, és ezért János tanítványai felelősségre is vonták Jézust (14. vers). Ez alapján azonban tévedés úgy tanítani, hogy Jézus elvetett mindenféle böjtöt. Ha Jézus szavára igazán odafigyelünk, kiderül, hogy ó csak a tanítványok eltérő magatartásának a „Sitz im Leben"-jét adja meg. Azt mondja, a násznép nem böjtölhet, amíg velük van a vőlegény. De rögtön utána kihangsúlyozza: „De eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor böjtölni fognak” (15. vers). Hogy nem a böjt elvetése Jézus útja, azt még világosabban kihangsúlyozza a Máté 6,16-18, amely az Isten kedve szerint való böjt jutalmáról beszél, valamint a Máté 7.7-ben leírt történet: Jézus tanítványai nem képesek kiűzni a démont a megkötözött emberből. Jézus válasza ez: „Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által” (21). Jézus válaszának fényében a 9,14-15 története a házassági elválásról mondottakat juttathatja eszünkbe: „Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek...” (Mt 19,8). Attól, hogy valamilyen ok miatt Isten valamit megenged, még egyáltalán nem biztos, hogy az az ő tökéletes akarata. Ő csak a mi tökéletlenségünket vette figyelembe. Ez az Ő megalázkodása azonban semmi szín alatt nem jogosíthat fel bennünket arra, hogy magunk tökéletlenségének a következményére hivatkozva elvessük Isten eredeti akaratát.
Jézus személyével kapcsolatban az egyik „kedvenc” bizonyíték arra, hogy az Isten Fia, a Máté 17,24-27. Ez a hely azonban másról beszél. Általában úgy szokták magyarázni; Jézus itt maga kijelenti, hogy ő az Isten Fia. Az esemény magyarázata azonban sokkal hétköznapibb: Esdrás 7,24 alapján a Tóra tanulása érdekében keresőfoglalkozást nem űző tanulók és tanítók nem voltak adókötelesek. Ahogy a Baba Batra 8. a, részletesen ki is fejti: bölcsekre és tanítványaikra tilos adót kivetni, mert ők „fiak”.
Hogy Jézus számára mennyire fontos mindig a Törvény betöltése, vagyis a parancsolatoknak való elégtétel, azt abból is láthatjuk, mily sokszor int Mózes rendeléseinek teljesítésére: Máté 8,4 - a leprás; 19,17 - a gazdag ifjú stb. Amikor jönnek hozzá, hogy anyja és testvérei kívül várják, azt feleli: „Aki cselekszi az én Mennyei Atyám akaratát, ők az én fivéreim, nővéreim és anyám” (Mt 12,50).
Amikor Jézus feddi a farizeusokat és az írástudókat, a legnagyobb tévedés azt feltételezni, hogy a Törvény teljes elvetésének a célzatával teszi! Akkor véletlenül sem okozott volna gondot a tanítványok számára, hogy bemehetnek-e egy goj házába vagy hogy mennyire szigorúan kell tartani a nem zsidó származású keresztyéneknek a törvényeket? Máté evangéliumának 23. részében, ahol Jézus „ostorozza” a farizeusokat és az írástudókat, azzal indokolta kikelését: „elhagyjátok amik nehezebbek a Törvényben... pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni!" (23). Újra csak azt állíthatjuk tehát, amit Jézus maga mondott magáról: „Nem azért jöttem, hogy hatályon kívül helyezzem (a Törvényt), hanem inkább, hogy érvényt szerezzek néki!”
Van, aki erre felhozza a Máté 15,1-20.at, ahol Jézus azt feleli az írástudóknak: „Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert” (11). Itt mindjárt két félreértést kell azonban eloszlatni: az első figyelmetlenségből fakad. Sokan azt mondják: „Na ugye megmondta Jézus, hogy nem szabad különbséget tenni a Törvényben leírt tiszta és tisztátalan között?” Jézus azonban egy szóval sem beszél itt az ételek közti különbségtételről! Itt csak a kézmosásról van szó. A másik félreértés viszont nyilvánvaló tudatlanságból fakad: Jézus ezzel nem szólt Mózes törvényei ellen! A kézmosás ugyanis nem Mózes rendelése, ahogy sokan vélik, hanem a véneké, ahogy az írástudók, a farizeusok és Jézus is kihangsúlyozzák! A Talmud Berachot traktátusában (19. a) Eliezer ben Hanach is azt magyarázza, hogy ő kételkedik a mosakodási rendeletek Istentől parancsolt voltában. Az pedig egyenesen elképesztő, hogy azok, akik itt a „mosakodásoktól való szabadság”-ot hangsúlyozzák, azt állítják a zsidóságról, hogy „koszos, büdös társaság; csak egyszer mosdanak egy évben, a húsvéti harmatban”. (Nyilvánvaló antiszemita kiforgatása a Peszahkor mondandó TAL - harmat - imának.)
Jézus egyébként a vének rendeléseit is a legnagyobb tiszteletben tartotta: Máté 23. részében egyenesen azt olvassuk, hogy Jézus nemcsak a tanítványait, de az egész köré sereglett sokaságot az írástudók és farizeusok rendeléseinek következetes teljesítésére szólítja fel: „Amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek!” (3). A témával kapcsolatban nagyon kitűnő könyvet adott ki Ballagi Mór (Bibliai tanulmányok). Szerinte a bibliai zsidó ember egyáltalán nem ismerte a mi kánon fogalmunkat, amelyet mi ma erőszakkal visszavetítünk rá. Az ő számára mindenestől szent volt az a kijelentés és bölcsesség, amelyet Isten adott az ő kiválasztott férfiainak. A Tóra (vezetés, útmutatás, törvény) nem csak Mózes öt könyvének a betűit jelentette a számára, hanem a teljes hozzá kapcsolódó gondolatkört is. (Vö. Praedicatio Verbi Dei est Verbum Dei!) Ez mind a mai napig meg is maradt a zsidóságban, és a TÓRÁn belül különböztetik meg a „Tora sebeal-pe”-t és a „Tora sebiktav”-ot, a szóban hagyományozott és a leírt törvényt. A bibliai zsidó ember számára ez mindenestül szent volt. Ez a gondolat őrződött meg bizonyos mértékig a Római Egyházban is.
Ez ad magyarázatot végülis arra a kérdésre is: hogy lehet, hogy Jézus olyan dolgokra is hivatkozott, amelyek nincsenek is benne Mózes öt könyvében? Talán legklasszikusabb példánk a Máté 7,43-ban szerepel: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet." Ez minden valószínűség szerint egy Jézus korában ismert tanító magyarázata lehetett. A mai Izraelben talán Meir Kahanéhoz lehetne hasonlítani. Talán ő köré gyülekeztek a szikáriusok, vagy az is lehet, hogy ő a Gamáliel által említett Theudás, vagy Galileus Júdás (ApCsel 15,36-37), esetleg a római ezredes által említett „egyiptomi" (ApCsel 21,38) tanításáról van szó. Az mindenesetre bizonyos, hogy ahogy a mai Izrael is elutasítja Kahane gondolatait, úgy Jézus és a Jézus korabeli, illetve utáni zsidóság is elutasította ez ismeretlen tanító vagy népvezér Tóra-értelmezését, hiszen nem találni nyomát a „szóbeli tan” megőrzött hagyományai között sem.

Jézus tanítványai

Ezek után értjük meg igazán, hogy a tanítványok az első időkben miért csak a zsinagógákba mentek? A tanítványokba annyira belerögződött az, amit Jézustól egész életében hallottak, hogy a mennybemenetel előtti missziói parancs nem tudta egyszerre megmásítani. Még fülükbe csengett Jézus batározott tilalma, amelyet épp misszióra indításkor parancsolt nekik: „Gojok útjára ne menjetek! és samaritánusok városába ne menjetek bel” (Mt 10,5). Emlékeztek arra, amit a kananeai asszonynak mondott: „Nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz”, majd: „Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és a kutyáknak vetni!” (Mt 24,26). Még elevenen élt bennük, mikor .Jézus azt mondta: „Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg öt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtte olyan, minta goj és a vámszedő!” (Mt 18,15-17).
Mindezeket azért éreztem nagyon fontosnak, mert sokan úgy gondolják: „Jézus azért jött el, hogy megszabadítson a Törvénytől, amely megkötöz”. Ezzel szemben azt kellene meglátnunk, hagy mára Törvény is azért adatott, hogy a bűneinktől megtisztítson, és Jézus küldetése is az, hogy „a mi bűneinket elvegye” (1Ján 3,5). Lehet, hogy a Törvény által képtelenek lennénk megigazulni és üdvözülni, de ez nem a törvény hibája, hanem a mienk! Nem ok nélkül mondja tehát Jézus: „Valaki azért csak egyet is elken a legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyek királyságában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és tanítja, az a mennyek királyságában nagy lészen” (Mt 5,19).
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Megjegyzés: 
A cikk szerzője ezt írta: „Jézus egyébként a vének rendeléseit is a legnagyobb tiszteletben tartotta: Máté 23. részében egyenesen azt olvassuk, hogy Jézus nemcsak a tanítványait, de az egész köré sereglett sokaságot az írástudók és farizeusok rendeléseinek következetes teljesítésére szólítja fel: „Amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek!””
Szükségesnek látom, hogy egy kiegészítést tegyek, mivel az idézett ige előtt a következőt olvassuk Mt. 23.2-ben: „Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek”. A „hagyománynak” csak annyiban van és lehet értéke, amennyiben Isten beszédén alapul, erre utal Jézus a „Mózes székében” való üléssel. Önkényes, Isten beszédétől távol eső emberi hagyományok követésére Jézus sohasem buzdított (nyilván a szerző sem erre gondolt). Erről beszél az idézetet következő bibliavers, Mát. 23.4: „Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.” Jézus Isten törvényét soha nem illette ilyen jelzőkkel, ez az emberi parancsolatokról szól.
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