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A keresztyén ember számára minden jel. Ami 
körülöttünk zajlik, valamit előhív belőlünk. 
Azonosulást vagy elutasítást. Kötetünk mai 
világunk égető kérdésével, a migráció témakö-
rével foglalkozik. Választ kényszerítő jelenség, 
mely korunk embereit megosztja. A migráció 
következtében tradíciók és kultúrák találkoz-
nak, ütköznek egymással. Európai és refor-
mátus szemmel úgy látjuk, az ütközés oka az, 
hogy a történelem során földrészünkön két 
olyan szellemi áramlat vonult végig, melyek-
nek az európai tradíción felnőtt ember hitére, 
világlátására, környezetéhez fűződő viszonyára 
gyakorolt átformáló hatása mindmáig meg-
határozó, melyek azonban az iszlámban nem 
mentek végbe: a reformáció és a felvilágosodás.

Hogyan viszonyulunk a migráció kö-
vetkeztében előállt kihíváshoz, mit vált ki 
belőlünk? Megosztott tőle a politikai világ.  
A kérdés megválaszolásában kettéválnak a ba-
rátságok, nem ritkán még a családok is. Nem 
lehet feladata kötetünknek megválaszolni ezt 
az egész Európát érintő és megosztó kérdést 
teljességgel. Legfőképp helytelen lenne egyik 
vagy másik politikai állásfoglalás alapján meg-
nyilvánulni.

Tisztünk első sorban a Szentírás válaszát 
kutatni, annak időszerű üzenetét felmutatni. 
Nem elégedhetünk meg leegyszerűsített vá-
laszokkal, melyeket eredeti környezetükből 
kiragadva kiáltunk ki életszabállyá: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat” (3Móz 19,18). 
Ugyanígy helytelen lenne kontextusából kira-
gadott igei hivatkozás nélkül egyszerűen Jézus 
lelkületére utalni, aki elfogadta az embert úgy, 
amint van. Még nagyobb hiba volna az Ószö-
vetséget az Újjal szembe állítani.

A téma tehát igen komplex, rovatunk ke-
retein belül most röviden azzal foglalkozunk, 
hogy mit mond az Ószövetség a másik ember 
elfogadásáról?

 

OKTASS,  HOGY ÉLJEK!

„SZERESD 
FELEBARÁTODAT, 
MINT MAGADAT.”

Fodor Ferenc



12

Fodor Ferenc

SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 1

Először megvizsgáljuk azokat a kifejezéseket, amelyek az ószövetségi ember kör-
nyezetével való kapcsolatát és státusát leírják. Ezek ismeretében lehet következtetni 
azokra a viszonyulásokra, amelyek szerint az elfogadás, szolidaritásvállalás vagy éppen 
az elutasító magatartás megnyilvánult. 

a) A család kifejezője a nyelvben a ba-tyb (atya háza), vagy egyszerűen az ugyancsak 
erre az összetartozandóságra utaló tyb (ház). De megtaláljuk a vrv (gyökér) főnevet is. 
A hxpvm már a kiterjedt családot, a nemzetséget jelenti.
b) A családon belüli viszonyulás szavaként az xa (testvér), az tym[ (rokon, népi, élet-
közösségen belüli társ), a [r pedig a szomszédot és a felebarátot jelenti (azt, akinek rám 
van szüksége, vö. Lk 10,29 kk.). Kierkegaard azt mondja a felebarát meghatározá-
sáról, hogy „a felebarát nem az, aki jelentéktelenebb nálad, vagyis amennyiben je-
lentéktelenebb, mint te, akkor nem felebarátod. A jelentéktelenebbet szeretni azért, 
mert jelentéktelenebb nálad, az leereszkedő vonzódás és önszeretet lehet.”1 Minde-
zen viszonyulási formákat összefoglalja az xrza, mely jelenti a bennszülött, teljes jogú 
polgárt, akinek kijár a közösség védő, oltalmazó közelsége. A teljes jogú polgár az, 
akinek „saját földje van, nincs gyámság alatt, és a házasságkötéshez, a kultusz gya-
korlásához, a háborúban való részvételhez2 és jogszolgáltatáshoz való négy alapjogot 
birtokolja”.3

c) Szemben áll velük a yrkn, az idegen, olyan személy, aki külföldi. Ennek mintegy 
a szinonimája lehet a rz (nem izraelita, idegen, akivel nem lehet házasságot kötni, 
akinek nem lehet jogigénye sem). A nyitottság és az elfogadás egyfajta jeleként lehet 
értelmezni, hogy a pogányok udvara a templom része volt, ahova azok is beléphettek, 
akik nem tartoztak Izrael közösségéhez, de hódolni kívántak JHVH fősége előtt. Eb-
ben az értelemben a misszió helye volt.4 A belső udvarba csak zsidók mehettek, nem 
zsidóknak halálbüntetés terhe alatt tiltva volt a belső udvarba menetel (vö. ApCsel 
21,27 kk.). A yrkn és az xrza között van a rg, a jövevény, azaz olyan „idegen, akinek 
állandó tartózkodási helye nem a saját közössége, hanem egy másik, olyan közösség, 

1   Kierkegaard, Søren: Leben und Walten der Liebe, 1847, Übersetzung von Albert Dorner und Chris-
toph Schrempf, Jena, Eugen Diederichs, 1924, 65. 

2    5Móz 20,1-9 részletesen szabályozza az izraeliták hadba vonulásának módját. A győzelem nem a 
katonák erejében van, hanem JHVH nagyságos tettei szolgáltatnak alapot rá (1-4). Ha valaki házat 
épített, de még nem avatta fel, avassa fel; ha friss telepítésű szőlőjének hasznát még nem vette el, men-
jen és vegye el a hasznát; ha valaki leányt jegyzett el, de még nem vette feleségül, menjen és vegye el, 
nehogy más vegye el, ha ő meghal a harcban (5-9). A rendelkezések hangvétele toleráns és humánus, 
de igaza van Köhlernek, aki azt mondja, rég felismerték, hogy ezeknek a törvényeknek az eredetében 
nem humanitás, hanem vallási elképzelések húzódnak (in: Köhler, Ludwig: Der hebräische Mensch, 
Tübingen, J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1953, 102). 

3  Köhler: i. m., 147.
4  A jézusi templomtisztítás (Mt 21,14 kk.) éppen azt a célt szolgálta, hogy a templomudvar, mine-

kutána a templomi adminisztráció az árusoktól befolyó haszon fejében szemérmesen szemet hunyt 
afölött, hogy a pogányok – akik miatt ez a külső udvar épült – kiszorultak onnan, ismét betölthesse 
eredeti rendeltetését. A misszió helye volt, ahol azok, akik valami miatt kirekesztettek, hallhassanak 
Isten nagyságos dolgairól.
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amely őt felvette, és amely közösség bizonyos jogokat biztosít neki”.5 Helyzete így 
határozható meg: olyan valaki, aki háború, zavargások, éhínség, gyilkosság bűne mi-
att a lakóhelyét elhagyta, és oltalmat keresett ott, ahol azonban jogait teljes körűen 
nem gyakorolhatta, javai fölött egyáltalán nem vagy csak részben rendelkezhetett, 
ugyanígy jogszolgáltatás is csak részben illette, a kultuszban korlátozottan vehetett 
részt.6 A rg időnként együtt említődik a bvwt-al (pl. 1Krón 29,15), de van példa 
arra is, hogy bvwtw-rg (2014. évi fordítás: „jövevény és idegen,” Károli: „jövevény és 
zsellér”) változatban fordul elő (1Móz 23,4; 3Móz 25,23 stb.), ami a két szó szoros 
kapcsolatára utal. A rg jogi státust, a bvwt pedig gazdasági helyzetére való utalást 
jelent. Helyzetüket tekintve a ~yrg az ókori Izraelben az északi országrészből Júdába 
menekültek vagy a Jeremiás által említett rekabiták lehettek ilyenek (Jer 35,7). 3Móz 
19,34 szerint az Izraelben tartózkodó idegent úgy kell kezelni, mintha közöttük élő 
bennszülött (xrza) lenne, 2Móz 12,49 pedig azt mondja, hogy egy törvénye legyen a 
bennszülöttnek (xrza) és a jövevénynek (rg). 5Móz 10,19 kiegészíti ezt a rendelkezést 
azzal, hogy a jövevényt szeretni kell: „szeresd, mint magadat, mert jövevények volta-
tok Egyiptomban”. 5Móz 10,18 pedig a nem személyválogató Istenről azt mondja, 
hogy „igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és 
ruházatot ad neki”. Illetve az egyiptomi rabszolgaság időszakára való emlékezet okán 
„ne forgasd ki jogaiból a jövevényt és árvát, és ne vedd zálogba az özvegy ruháját, 
de kiváltott téged onnan Istened, az Úr” (5Móz 24,17-18). A parancsolat alapját 
Isten megváltói tevékenységével (hdp) veti meg. A deuteronomiumi törvény tanít 
arról is, hogy a hetek ünnepe a családhoz tartozó vérrokonoknak egyetemes örömöt 
jelentsen, de a jövevénynek, özvegynek és árvának is (5Móz 16,11). Alapvetően egy 
horizontális és egy vertikális vonal határozza meg a jövevény iránti bánásmód tartal-
mát. Izrael Istenének szeretete – mely Izrael kiválasztásának az alapja is volt (5Móz 
7,6-8) –, és az a történelmi emlékezet, hogy Izrael is jövevény volt Egyiptomban. Az 
idegenség és egyben – legalább részben – a ráutaltság sajátos státusát jelöli a vendég. 
Több kifejezés is jelöli az Ószövetségben (x;reao – vendég, %l,he – utazó, rbe[ – vándor). 
Az éjszakai tartózkodásra szolgáló helyet a nyelv a !wlm főnévvel fejezi ki. A szó tartal-
mához a kontextus bizonytalanság, kiszolgáltatottság és a ráutaltság érzését tapasztja 
(1Móz 42,27; 43,21; 2Móz 4,24; Józs 4,3; Ézs 10,29 stb.). Az idegenben, nem oda-
haza lévő ember kiszolgáltatott.

3Móz 19,18 fentebb idézett verse vizsgálódásunkból nem kihagyható, sokat emlege-
tik, mint az emberi kapcsolatokkal összefüggésben alapvetőnek tartott tanítást. Van 
olyan értelmezés, miszerint a $wmk annyit jelent, hogy „mert ő is csak olyan, mint 

5  Bartha Tibor (szerk.): Az Ószövetség népe, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szegedi 
Vallástanár Tanszékének Tanulmányi Füzetei 16, Szeged, 1998, 42. 

6  Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter: Supplementum ad Lexicon in Veteris Testamenti Libros, 
Leiden, E. J. Brill, 1958, 192.
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te vagy”.7 Ezzel ellentétes vélemény, hogy ez a parancsolat nem az idegent akarja 
összehasonlítani a megszólítottal, hanem a felebaráti szeretetet az önszeretettel. Az 
önszeretet a másik emberhez való viszonyulás mértékének leírására szolgál. Hans 
Walter Wolff úgy fogalmaz, hogy az ember saját kívánságaira való odafigyelés lesz a 
többiekkel szemben tanúsított szeretetteljes bánásmód indítékává, s ezáltal JHVH 
Izraelért tett cselekedeteit szem előtt tartva az önszeretet leküzdésének hatóerejévé.8 
Ez a „mint önmagadat” talán éppen az önszeretet mint „titokzatos hatalom”, „mint a 
JHVH-vel szembeni hűtlenség veszélyes kísértése”9 ellen küzd.10 Ezzel Maas közel jut 
a $wmk céljának értelmezéséhez: sem az önszeretet, sem pedig a mérték törvényi szabá-
lyozása nem képes az emberközi kapcsolatok rendezésére. Az emberi teremtmények 
hasonlatossága alapozza meg a testvéri kapcsolatot közel- és távolvalókkal.

Szó van tehát a nem izraelita embertárs iránti szeretet parancsáról, mert Izraelben 
ő is védelem alatt állt.11 A „mint magadat” parancsban a $wmk értelmezése azonban 
nem olyan egyértelmű, mint ahogyan első hallásra gondoljuk. Ez a hagyományos 
fordítás a LXX seauto,n értelmezésén alapul. A seauto,n seauto,n fordítás a görög 
szofisztikus és szókratészi filozófia felől jól érthető. „Az ember minden dolgoknak 
mértéke. A létezőké abban, hogy vannak, és a nemlétezőké abban, hogy nincsenek.” 
– halljuk Protagorasz homo mensura mondatát.12 Szókratész ellentmondott annak a 
szofisztikus nézetnek, hogy az ember minden dolgoknak mértéke. Azon az álláspon-
ton volt, hogy az erkölcsi természet, mint az ember lényegi eleme, minden emberben 
egyenlőképpen van jelen. Ez az egyenlőség azonban fejlődési folyamat eredménye.  
A LXX seauto,n értelmezése tehát ebben az összefüggésben érthető jól. Kierkegaard 
azt mondja erről, hogy a szeretet felebarát iránti parancsa helyesen értelmezve az 
ellenkezőjét is jelenti: szeresd magadat a megfelelő módon.13

Az idegen, a másik ember elfogadása az ókori Izrael mindennapjaiban a másik 
emberrel szembeni magatartásban valamilyen szinten jelen volt, de ez az erény mai 
értelemben vett jelentéstartalma szerint nem tartozott az ószövetségi Izrael erősségei 
közé. Elsődleges oka ennek az volt, hogy a hivatalos vallás kizárólagossági igénnyel 
lépett fel. Általános értelemben az intolerancia akkor jelentkezik, ha egy adott taní-
táshoz kötelmek párosulnak, a kizárólagosság igénye tapad, s ez „dogmatizmussá” 

7  Baeck, Leo: Das Wesen des Judentums, Wiesbaden, 6. Aufl., (19264), Darmstadt, Joseph 
Melzer Verlag, 1966, 211.

8  Wolff, Hans Walter: Anthropologie des Alten Testaments. 3. Auflage, München, Chr. Kaiser Verlag, 
1977, 275. k.

9  Maas, Fritz: Die Selbstliebe nach Leviticus 19,18, in FS Friedrich Baumgärtel, Erlangen, (ErF A 10), 
1959, 109–113.

10  Wolff: i. m. 275. k.
11  Fichtner, Johannes: Der Begriff des ›Nächsten‹ im Alten Testament mit einem Ausblick auf Spät-

judentum und Neues Testament, in WuD 4 (1955).
12  Stallbaumius, Godofredus (Herausgeber): Platonis Opera Omnia, Uno Volumine compre-

hensa ad fidem optimorum Librorum denou recognovit et una scholiis Græcis, Leipzig, 1899, 
76. kk., 107. kk., 151. kk.

13  Kierkegaard: i. m., 24.
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szélesedik. Az intoleranciának ez a dogmatikus megalapozottságú magatartása Kün-
neth szavaival élve veszélyes igazságfanatizmus melegágyává lehet.14 Azokkal szem-
ben, akik Izrael szövetségi rendjén belül voltak, szem előtt kellett tartani a kiszolgálta-
tott helyzetben lévő ember iránti, Izrael Istenével kötött szövetségből fakadó, emberi 
síkon is érvényesülő törvényi kötelezettségeket.

A kifelé és befelé irányuló, ma toleranciaként értelmezett magatartásforma az 
ószövetségi Izrael története során változáson ment keresztül. A királyság koráig egy-
fajta pragmatikus tolerancia érvényesült, mely egymásért felelősséget vállaló, és szük-
ség esetén egymáson segíteni kész, szolidaritáson alapuló szövetséges felek között jött 
létre. A toleranciának ebben a formájában a vallási szinkretizmus jelen volt. A ki-
rályság korával, a prófétaság megjelenésével tűnt fel konzekvensen a JHVH tisztelet 
iránti kizárólagosság igénye; a monoteizmus. A babiloni fogságig terjedő időben a 
próféták által képviselt vonal és a királyság nem ritkán politikailag motivált vallá-
sossága között komoly feszültség támadt. A próféták ugyan nem tűrtek megalkuvást 
– ha úgy tetszik, az idegen vallási képzetekkel szemben intoleráns magatartást tanúsí-
tottak –, ám a népi vallásosság hitgyakorlata részben a kánaáni őslakossággal, részben 
a környező népekkel való érintkezés következtében gyakran eltért a próféták által hir-
detett kizárólagosság igénytől. A babiloni fogságban azonban Izrael átélte, mit jelent  
idegennek lenni. A sokféle néppel, népcsoporttal való együttélés, az a tapasztalás, 
hogy Izrael a fogságban istenfélő kegyes idegenekkel találkozott, megnyitotta a lehe-
tőséget az idegen elfogadása felé. Izrael Istenében felismerték minden nép teremtőjét. 
Ez a felismerés lehetővé tette, hogy a fogságban élő zsidó közösség megnyíljon, és 
idegen népekkel kapcsolatba kerüljön. A fogság után ismét jelenlévő, más népek-
kel szembeni intoleráns magatartás legmarkánsabb példája a fogság utáni korban a 
Deuteronomium szellemében meghirdetett rendelkezéshez köthető (Ezsd 10,2. 12; 
Neh 13,23-27), melynek értelmében az idegen házastársakat elbocsátották, amire 
azonban Izrael hite a bírák korában lejátszódó moábita Ruth történetének újraértel-
mezése, a fogság utáni helyzethez applikálása által adott teológiai választ. Elfogadás és 
elutasítás nem faji és nem népi hovatartozás szerint nyer megkülönböztetést, hanem 
az Izrael Istenéhez való viszonyulás szerint.

A zsidóság későbbi történetét vizsgálva is az látszik, hogy összességében a zsidóság 
más hiten lévők iránti megértő magatartásáról ritkán beszélhetünk. Ennek az oka ab-
ban van, hogy a ma toleranciának nevezett magatartásforma lehetőségének politikai 
feltételei nem voltak adottak. A toleranciának megfelelő környezetre van szüksége. Ez 
a környezet leginkább a törvényadó, tehát az állam vagy legalább a jogrendszer által 
biztosított. A zsidóság története azonban arról beszél, hogy vallási és népi-nemzeti 
kisebbségként más vallású többségi környezetben élt, és nem teremtődhettek meg a 
tolerancia klasszikus értelemben vett feltételei. JHVH 1Móz 9,8-17 verseiben a Noét 
követő nemzedékeknek ígéretet tett, hogy a szövetség rendjében fenntartja a világot 
a „földnek minden vadjáig”. Ezzel összefüggésben a rabbinusi iratok a Tosefta Sota 

14  Künneth, Walter: Fundamente des Glaubens, Biblische Lehre im Horizont des Zeitgeistes, Glauben und 
Denken, 3. Auflage, Wuppertal, Theologischer Verlag Rolf Brockhaus, 1977, 41.
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Traktátusban (6) tartalmaznak hét törvényt – a noahita Törvényeket15 –, amelyek 
a rabbik szerint a nem zsidók eljövendő világban való részesülésének a lehetőségeit 
tárgyalják. A Kr. e. II. évszázad közepe táján keletkezett Jubileumok Könyve részle-
tezi, mit is jelent ez: „…Noé felírta a fiai fiainak a rendeléseket és parancsolatokat, és 
minden ítéletet, amit megismert, és intette fiait, hogy tartsák meg az igazságosságot, 
fedjék be a testük szégyenét, áldják a Teremtőjüket, tiszteljék atyjukat és anyjukat, 
szeressék felebarátjaikat, őrizzék meg lelküket a paráznaságtól, a tisztátalanságtól és 
minden bűntől” (7,20). Hans-Martin Barth azt mondja erről, hogy az idegen számá-
ra nyitottnak kellett lenni a szövetséghez vezető útnak, de megtéréshez juttatásukat 
nem gondolták feltétlenül fontosnak.16

A nemzeti identitás és az istenhit ugyanarról a tőről fakadt. Ebben a felfogásban 
Izrael nem volt egyedül. Az ókori keleti népek gondolkodásában az istenhit és a nem-
zeti hovatartozás ugyanabból a forrásból táplálkozott: valaki azért tartozott egy adott 
néphez, mert annak a népnek az istene oltalma alatt állt. Az istenségnek népével 
volt dolga, és a népnek a saját istenével. Az ókori keleti népek gondolkodásában az 
univerzális karakter általában hiányzott. Izraelnek is volt tudomása istenekről, akiket 
a pogányok tiszteltek. Schmidt úgy fogalmaz, hogy Izraelben „nem az istenek létét 
tagadták, hanem az istenek Izraelért való létét.”17 Az Ószövetség népe saját fennma-
radásának feltételét látta abban, ha megmarad hitbeli identitása mellett.

Miért kell a másik emberen segíteni, iránta megértő, elfogadó magatartást ta-
núsítani? Az Ószövetség erre a kérdésre józan választ ad. Kijár neki a jogvédelem, 
a rendből fakadó biztonság, része van JHVH áldásának megnyilvánulásaiban. Az 
áldás megnyilvánulásai között fő helyen a földtulajdon van. De ez is összekötődik 
rögtön JHVH személyével, mert „ti csak jövevények és betelepültek vagytok nálam” 
(3Móz 25,23). A próféták igehirdetései koruk társadalmi viszonyait, emberközi kap-
csolatait a Törvénnyel, a hrwt-val vetik egybe, ahhoz viszonyítják. Ekkorra már a régi 
patriarchális korra jellemző rendek felbomlottak, felváltotta helyüket a polgári élet 
és az időnként velejáró jólét. A próféták igehirdetései valójában a régi rend, JHVH 
hrwt-jának applikációi voltak, amennyiben szüntelen megfogalmazták, hogy JHVH 
éberen ügyel arra, törvénye miképpen jut érvényre, illetve miben szenved csorbát.  
A próféták JHVH és Izrael között a szövetségi hűségen alapuló, lényegre redukált hit 
megfogalmazói és hirdetői voltak. Az emberi kapcsolatok azon állnak vagy buknak, 
hogy JHVH hrwt-ja miként juthat érvényre. A szociális üzenethez azonban párosult 
egy teológiai üzenet is. Annak sokféle megfogalmazása, hogy JHVH visszajön, amikor 
felszínre kerülnek a ma még esetleg rejtetten jelenlévő igazságtalanságok. 5Móz 27,15-

15  1) Egy Isten van, aki bálványokkal nem helyettesíthető, 2) A Teremtő tiszteletének fontossága, és 
ezzel összefüggésben az istenkáromlás tilalma, 3) Az élet védelmének parancsa, 4) Házasság védelme,  
5) Lopás tilalma, ezzel összefüggésben a tulajdon védelme, 6) Isten teremtményeinek védelme, élő ál-
lat húsa fogyasztásának a tilalma, 7) Igazságszolgáltatás biztosítása, ezáltal Isten rendjének fenntartása.  

16  Barth, Hans-Martin: Religionen und Toleranz, „Wahrhaftig sein in der Liebe” – wie macht man 
das?, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG., 2014, 156.

17  Schmidt, Werner H.: Der alttestamentiche Glaube in seiner Geschichte, 3. Auflage, Neukirchen-Vluyn, 
Neukirchener Verlag, 1979, 71.
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26 verseiben tizenkét parancsolat fogalmazódik meg, melyekben átok mondódik az 
emberi kapcsolatok ellen vétőkre. „Sikemi Dodekalogusnak” szokás nevezni ezeket 
a verseket, melyről von Rad azt mondja, hogy a legfontosabb iratok egyike, mely 
a JHVH-hit lelkiségéről és liturgikus formájáról tudósít.18 Valószínű, hogy eredetét 
tekintve a felsorolás nem a kultuszból ered, hanem a „normális élet rendkívüli helyze-
téből”,19 amire az utal, hogy a nomád viszonyok között élő ember kultuszi élete nem 
vált szét a mindennapi élettől. Közös e tizenkét parancsban, hogy mindegyik rejtett 
bűnöket ítél meg (titokban készíttetett bálványkép, határkő elmozdítása, vak ember 
félrevezetése, szexuális bűnök stb.), s mint ilyenek kívül esnek az igazságszolgáltatáson, 
mivel nem kerültek napvilágra. Izrael Istene előtt azonban a rejtett bűnök is nyilván 
vannak. Mindezekre mondott áment a gyülekezet, ami egy belső tisztulási folyamatot 
indított el, és a másik emberrel való kapcsolatot nemcsak hogy új alapokra helyezte, 
hanem folyamatosan szinten tartotta. A gyülekezet közös hitvallásával léte (áldás) és 
nemléte (átok), megmaradása vagy veszte tétjét mondta ki Ura előtt annak összefüg-
gésében, ahogyan a másik ember iránt viszonyul. A „Sikemi Dodekalogusban” nem 
csupán a családtagok közötti viszony rendezése történik, hanem helyet kapott benne 
a jövevény, árva és özvegy iránti helyes bánásmód szabályozása is (19). E gondolatsor 
sokféle megfogalmazása ölt testet a próféták igehirdetéseiben, kiegészülve JHVH visz-
szajövetelének gondolatával, ami az eljövendő Messiás képében csúcsosodik ki.

Látszólag nem tartozik témánkhoz, de mélyebb utánagondolás mégis arról győz 
meg, hogy egy lényeges szemléletbeli tényező nem hagyható figyelmen kívül. Az Ószö-
vetség át- meg át van szőve különböző korokban különböző szerzőktől származó, kü-
lönböző műfaji sajátosságok szerint megfogalmazott történetekkel. Figyelemreméltó 
az egyes történeteket megfogalmazó ismert és ismeretlen személyek szemléletmódja. 
Írásaikban nem hősök, és nem elérhetetlen erényekkel rendelkező személyiségek van-
nak előttünk. Mindegyiknek – az Ószövetség legkimagaslóbb személyiségeinek is – 
egyszerre látjuk tiszteletreméltó erényeit és emberi gyengéit. Az ókori kelet irodalmá-
val összevetve ez az ábrázolásmód egyáltalán nem általános. A negatív tulajdonságok, 
emberi gyarlóság megjelenítői fölött a szentírók nem mondanak ítéletet, nem lépnek 
JHVH helyébe, hanem emberi síkon egyfajta JHVH előtti szolidaritás, egymás elfo-
gadása érvényesül. Az ilyen szemlélet ott formálódhat ki, ahol a másik ember sorsát 
nem a törvényeskedés, de nem is csupán akármilyen magas szellemiséggel töltött 
humánum, hanem az isteni megbocsátáson alapuló, isteni kegyelem munkálta meg-
értés felől szemlélik. Nem nevezi az Ószövetség ezt a szemléletet toleranciának, sem 
elfogadásnak, mert ennél is többről van szó: JHVH és ember viszonyából fakadó, az 
egyes ember embertársa iránt megnyilvánuló kötelezettségei egész soráról, aminek a 
mások iránti megengedő, eltűrő magatartás csupán egy szelete. 

18  von Rad, Gerhard: Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, Das Alte Testament Deutsch, Band 8., 
Berlin, Evangelische Verlagsanstalt, 1965, 119.

19  Schortroff, Willy: Der altisraelitische Fluchspruch, Wissenschaftliche Monographien zum Alten 
und Neuen Testament (WMANT) 30, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1969, 223.
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Az ószövetségi ember a toleranciát azonban első renden befelé, az Izrael szövetségi 
rendjén belül lévők iránt gyakorolta. E körön kívüli előfordulása és ápolása összefügg 
Izrael hitének fejlődésével. A fogság előtti időben Izrael vallására a szinkretizmus volt 
jellemző, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy Izrael Istenének a kizárólagosság 
igénye nem kapott olyan hangsúlyt, mint a fogság után. Ez magával hozta azt, hogy 
a fogság előtt az Izraelen kívüli szellemi világ felé nyitottabbak voltak. Weipert úgy 
fogalmaz, hogy Izrael fogság előtti politeista vallásának útja a fogság utáni mono-
teizmus felé konfliktusokkal övezett volt.20 Izrael hite a konfliktusokat átvészelte, a 
monoteizmus irányába mozdult el. A monoteizmusnak azonban nem kell szétválasz-
tó erőnek lennie, nem is lett az, hanem épp ellenkezőleg: hozzájárult az emberiség 
egységének felismeréséhez, s a nyugati kultúrkörben erőteljes szellemi hozzájárulás 
lett arra nézve, hogy az újkor embere egyénnek értelmezze magát.

20  Weippert, Manfred: Jahwe und die anderen Götter, Forschungen zum Alten Testament 18., Tübin-
gen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1997, 19.
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