Traducere din limba engleză

ŞI URA ESTE O VIRTUTE
de Meir Y. Soloveichik, februarie 2003

În scrierea sa despre Holocaust, The Sunflower1, Simon Wiesenthal povesteşte următoarea
experienţă. Pe când era prizonier într-un lagăr de concentrare, monotonia muncii pe care o
depunea a fost întreruptă brusc atunci când a fost dus lângă patul unui nazist muribund.
Neamţul descria detalii groteşti din cariera sa şi anume, despre participarea sa la uciderea şi
tortura a sute de evrei. Manifestând, sau poate imitând doar, sentimente de regret şi remuşcare,
i-a explicat că a căutat un evreu – orice evreu – căruia să îi mărturisească şi de la care să ceară
iertare. Wiesenthal s-a uitat în linişte la creatura întinsă în faţa lui, şi, nefiind capabil să-i ofere
iertare, dar nici să-l condamne, a ieşit din cameră. Torturat de această întâmplare, întrebânduse dacă a procedat corect, Wiesenthal a prezentat această poveste în cadrul unui simpozion la
care au participat reprezentanţi ai fiecărei grupări religioase. Examinând răspunsurile
creştinilor şi ale evreilor, a observat un contrast remarcabil. „Când a fost publicată prima
ediţie din The Sunflower”, a scris Dennis Prager, „am fost intrigat de faptul că toţi
respondenţii evrei au considerat că Simon Wiesenthal a procedat corect neacordându-i iertare
ucigaşului nazist pocăit; creştinii au considerat că a greşit.”
Într-adevăr, participanţii la simpozion creştini au manifestat mai multă empatie. „Pot foarte
bine să înţeleg refuzul lui Simon [de a ierta]”, a spus Fr. Edward Flannery, „dar îmi este
imposibil să fiu de acord.” Arhiepiscopul Desmond Tutu citează ca sursă răstignirea. Acesta
susţine că negrii sud-africani proaspăt împuterniciţi şi-au iertat asupritorii albi urmând „rabinii
evrei care, când El a fost răstignit, adică, Tatăl, i-a iertat pentru că nu au ştiut ce fac.” Dacă
avem în vedere doar dreptatea răzbunării, susţine Tutu, „atunci am putea foarte bine să punem
punct discuţiei. Iertarea nu este doar un lucru imaginar. Este o politică practică. Fără iertare,
nu există viitor.”
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Cu toate acestea, mulţi evrei ar putea răspunde sursei scripturale folosite de Tutu citând un alt
verset, unul care de asemenea descrie un evreu abordat de cei care i-au făcut rău dar dare a
răspuns într-un mod diferit, poate mai puţin creştinesc:
Filistenii l-au prins [pe Samson] şi i-au scos ochii. L-au adus la Gaza şi l-au legat cu
lanţuri din bronz ... L-au forţat să stea în picioare între piloni ... Apoi Samson L-a chemat
pe Domnul şi a spus: „Doamne, adu-ţi aminte de mine şi dă-mi putere doar de data asta, O,
Doamne, fă ca prin acestă singură faptă de răzbunare să le plătesc filistenilor pentru ochii
mei.”
Şi Samson a apucat cei doi piloni care susţineau casa, . . . [şi] a spus: “Fie ca eu să mor cu
filistenii.” A tras cu toată puterea şi casa a căzut peste toţi cei care se aflau în ea. Astfel că
cei pe care i-a ucis când a murit au fost mai mulţi decât cei pe care i-a ucis în timpul
vieţii.
Diferitele răspunsuri teologice date de participanţii la simpozion sugerează, conform lui Prager
„modul în care creştinii şi evreii percep răul, ceea ce este înrudit cu felul în care înţeleg
iertarea.” Desigur, contrastul dintre cele două Testamente indică următoarele: Cuvintele lui
Iisus nu ar putea fi foarte diferite de cele spuse de Samson.
Unii ar putea să considere că Samson cel răzbunător şi plin de mânie reprezintă excepţia
păcătoasă a Bibliei şi nu regula; sau, poate că Samson a acţionat în propria apărare. Totuşi, o
privire mai îndeaproape indică faptul că profeţii evrei nu numai că şi-au urât duşmanii, dar
chiar s-au bucurat de suferinţa acestora considerând că este rezultatul dreptăţii. Marele Samuel,
înfruntându-l pe Agag, regele Amaleciţilor, după ce Agag fusese deja capturat şi Amaleciţii
exterminaţi, reacţionează cu furie îndreptăţită:
Apoi Samuel a spus: „Aduceţi-l pe Agag, regele Amaleciţilor, în faţa mea.” Agag a venit la el
plin de ură şi a spus: „De bună seamă amărăciunea morţii a trecut.” Dar Samuel a spus:
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„Precum sabia ta a lipsit pe mame de copiii lor, așa și mama ta să fie între femei lipsită de fiu .”
Și a tăiat Samuel pe Agag înaintea Domnului în Ghilgal.

Şi înainte ca furia lui Samuel şi a lui Samson să fie pusă pe seama orgoliului masculin,
trebuie să menţionez că profeta Deborah pare să se bucure de moartea grotească a
duşmanului ei, filisteanul Sisera, care a fost executat, aşa cum a meritat, de o altă femeie.
Cântecul emoţionant al Deborei prezintă fiecare detaliu sângeros:
Cea mai binecuvântată dintre femei, Iael, nevasta lui Heber, a luat un ţăruş de -al
cortului, a pus mâna pe ciocanul de lemn. S-a apropiat încet de Sisera şi i-a bătut ţăruşul
în tâmplă. El a căzut şi a rămas nemişcat la picioarele ei. Aşa să piară toţi duşmanii tăi,
Doamne!
În opera sa, At the Entrance to the Garden of Eden 2 , jurnalistul Yossi Klein Halevi vorbeşte cu
Johanna, o măicuţă catolică uimită de ura pe care o arată israelienii faţă de duşmanii lor.
Johanna povesteşte despre o profesoră evreică israelită „care ne era foarte apropiată. Ne-a spus
despre mezinul ei că îl urăşte pe Saddam... Era aşa de entuziasmată. Era atât de mândră de fiul
ei.” „Mi-am dat seama”, a concluzionat Johanna, „că ura face parte din religia evreilor.” Avea
dreptate. Profeţii evrei au vorbit în numele Domnului care, în Exodus, ar putea „ierta
nedreptatea şi transgresiunea şi păcatul” dar care „nu-i va exonera în niciun fel [ pe vinovaţi].”
De asemenea, refuzând să îşi ierte duşmanii, liderii evrei nu au dorit doar să-i înfrângă pe
aceştia ci să-i dezonoreze. Când regina Estera deja îl învinsese pe Haman – Hitler al perioadei
respective, exterminator al poporului evreu – şi îi ucisese pe susţinătorii şi chiar pe fiii
acestuia, regele Ahasuerus a întrebat ce şi-ar putea dori mai mult:
Regele a spus către regina Estera: „În capitala Susa evreii i-au ucis pe cei zece fii ai lui Haman
... Acum ce mai doreşti? Toate ţi se vor îndeplini. Care este următoarea ta cerere? Se va face.”
Estera a răspuns: „Dacă este pe placul regelui ... fie ca cei zece fii ai lui Haman să fie at ârnaţi
în furci.”
2

Engl. La intrare în Grădina Raiului (n.tr.)

3

Traducere din limba engleză

Interesant este că cel mai aprins răspuns oferit la simpozionul lui Wiesenthal a fost cel al unei
femei. Scriitoarea evreică Cynthia Ozick, vorbind despre cum Wiesenthal, într-un moment de
milă, a îndepărtat o muscă de corpul distrus al nazistului, şi-a încheiat pledoaria în maniera
aspră şi poetică a Deborei:
Fie ca bărbatul SS să moară fără iertare. Să se ducă în iad. Mai degrabă să ajungă musca la
Dumnezeu decât el.

În timp ce beam cafeaua săptămânală cu prietenul meu Fr. Jim White, un preot episcopal,
am abordat, din nou, problema asupra căreia nu reuşeam să cădem de acord. Un om a tât de
rău – Hitler, Stalin, Osama bin Laden – merită iubirea unui teist? Nu puteam să diger o
astfel de noţiune, în timp ce Fr. Jim era în favoarea sa. Iudaismul, spuneam eu, presupune
iubirea faţă de aproape, dar cu anumite limite. „Ura” nu este întotdeauna sinonimă cu
păcatul. În timp ce Moise ne-a poruncit „să nu ne urâm fraţii,” acţiunile imorale ale unui
om pot determina ruperea legăturii dintre el şi umanitate. Referitor la rasha, termenul
evreiesc pentru cei răi, Talmud-ul spune clar: mitzvah lisnoso—avem obligaţia de a-l urî.
Unii oameni încearcă să minimalizeze această diferenţă între credinţe. Eva Fleischner,
specialistă în diferenţele dintre religii şi participantă la simpozionul Sunflower,

susţine

„Creştinii şi cei care nu sunt creştini, dar se trezesc la realitate – au interpretat greşit şi
continuă să o facă, [scrierile creştine] cum că învăţăturile lui Iisus înseamnă să iertăm pe toată
lumea ... Elementul care nu a fost luat în calcul este că Iisus mă provoacă pe mine să iert răul
care mie mi-a fost făcut ... El nu ne cere să iertăm răul care a fost făcut altei persoane.”
Probabil. Dar chiar şi aşa, un abis teologic rămâne între perspectivele evreilor şi creştinilor cu
privire la acest aspect. După cum putem vedea din furia lui Samson, conform iudaismului,
iertarea este adesea o virtute, dar şi ura poate fi atunci când cineva are de-a face cu oameni de
o răutate pură. În acest caz, în loc să iertăm, putem să dorim răul; în loc să avem speranţe de
căinţă, putem spera ca duşmanii noştri să aibă parte de mânia lui Dumnezeu.
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De fapt, nu se poate minimiza diferenţa dintre iudaism şi creştinism în ceea ce priveşte ura ca
virtute. Într-adevăr, fondatorul creştinismului a rescunoscut încălcarea tradiţiei evreieşti cu
privire la acest lucru, încă de la început: „Ştiţi că „trebuie să îţi iubeşti aproapele şi să îţi urăşti
duşmanul”, dar eu vă spun vouă „Iubiţi-vă duşmanii şi rugaţi-vă pentru cei care vă persecută,
ca să puteţi fi copiii Tatălui vostru în rai; pentru că soarele Lui străluceşte atât asupra răului cât
şi asupra binelui, şi trimite ploaia peste drepţi dar şi peste nedrepţi... Fiţi deci perfecţi pentru că
Tatăl vostru este perfect.” Iisus spune că Dumnezeu îi iubeşte pe cei răi, deci şi noi trebuie să îi
iubim. Iudaismul însă nu este de acord; nu neagă importanţa de a-L imita pe Dumnezeu dar
evreii îi urăsc pe cei stricaţi deoarece consideră că şi Dumnezeu îi dispreţuieşte.
Există o sintagmă foarte des folosită în rândurile evreilor ortodocși, sintagmă al cărei
echivalent nu l-am găsit în rândurile creştinilor. Aceasta este yemach shemo, care înseamnă fie
ca numele lui să fie şters. Se foloseşte de fiecare dată când este menţionat un inamic al
evreilor, din trecut sau din prezent. De exemplu, cineva poate spune în timpul unei conversaţii:
„Mulţumesc lui Dumnezeu că bunicii mei au plecat din Germania înainte ca Hitler, yemach
shemo, să preia puterea.” Sau: „Părinţii mei au fost ucişi de nazişti, yemach shemo.” Vă puteţi
imagina versiunea creştină a unei astfel de afirmaţii? Ar vorbi cineva despre masacrul condus
de „Pol Pot, fie ca numele lui să fie şters”? Vorbeşte vreun creştin astfel? A folosit vreun
student la teologie echivalentul latinesc al sintagmei yemach shemo alături de numele „Pontius
Pilat” sau „Iuda”? Cu siguranţă nu. Creştinii, cred eu, consideră această sintagmă ca fiind
respingătoare, la fel cum mulţi dintre evrei s-ar îneca dacă ar citi rozariul catolic: „O Iisuse ...
du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare nevoie de mila ta.”
Atunci de unde această neînţelegere între credinţe? De ce evreii şi creştinii reacţionează atât de
diferit la răutate? De ce refuză uneori evreii să ierte? Şi dacă profeţii şi judecătorii evrei cr ed
cu toată fiinţa în „virtutea urii”, ce a determinat creştinismul să încalce rădăcinile acesteia din
Vechiul Testament?
„Mai mult de un deceniu de dialoguri săptămânale cu creştinii şi conversaţii intime cu prieteni
creştini,” scrie Prager „m-a convins că, cu excepţia divinităţii lui Iisus, cea mai mare – şi chiar
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cea mai importantă – diferenţă dintre iudaism şi creştinism, sau poate doar dintre majoritatea
creştinilor şi a evreilor, este modul în care fiecare înţelege iertarea și, în cele din urmă,
reacţia faţă de rău.” Aici Prager depăşeşte puţin limita teologică şi comite, într-o singură
declaraţie, două erori. Prima este că pune problema iertării în faţa identităţii lui Iisus. Din
punctul meu de vedere, o astfel de afirmaţie, mai degrabă insultă memoria a mii de evrei care
au murit, decât să-l proclame pe Iisus.
Mai mult, Prager pierde din vedere şi faptul că aceste două probleme, abordarea lui Iisus şi
abordarea duşmanilor, sunt de fapt una şi aceeaşi: problema abordării duşmanilor depinde de
credinţa că Iisus a fost un simplu muritor sau Fiul lui Dumnezeu. Haideţi să analizăm cum
perspectiva fiecărei religii referitor la Iisus oferă argumentele teologice pentru modul în care
abordează ura.
Esenţa unei religii se poate identifica adresându-le adepţilor următoarea întrebare: Care, după
părerea ta, a fost momentul seminat în istoria lumii? În cazul creştinilor, răspunsul este simplu:
pasiunea lui Iisus Hristos, sacrificiul Mielului lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. Sau:
„Dumnezeu a iubit lumea atât de tare încât Şi-a jertfit propriul fiu” pentru ca prin moartea Lui
lumea să fie mântuită. Evreii, pe de altă parte, consideră că cel mai important moment din
istoria omenirii este revelaţia de pe muntele Sinai, ziua în care ne-a fost dat Decalogul. În
această zi, credem noi, Dumnezeu a creat pactul etern cu poporul evreu şi a început să le
vorbească prin Torah, transmițând poruncile Sale morale şi religioase. Cel mai fascinant
element al acestui eveniment este că înainte de formarea Pactului cu evreii, Dumnezeu le-a
cerut mai întâi permisiunea. Rabinul Şef al Angliei, Jonathan Sacks, descrie acest episod:
Înainte de a pronunţa termenii pactului, Dumnezeu i-a spus cerut lui Moise să vorbească
cu poporul şi să afle dacă sunt sau nu de acord să devină o naţiune supusă Lui. Doar după
ce „toţi oamenii au răspuns „Vom face tot ceea ce ne-a spus Domnul” a avut loc
revelaţia... Astfel a avut loc primul mandat democratic, idea că nu există o regulă valabilă
fără acordul tuturor celor vizaţi.
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Există o învăţătură evreiască minunată în Torah, Dumnezeu fiind descris ca un negu stor
ce îşi oferă Legea fiecărui popor de pe pământ. Fiecare analizează marfa lui Dumnezeu şi
îi găseşte un defect. Unii refuză să se abţină de la furt, alţii de la crimă. În cele din urmă,
Dumnezeu abordează poporul evreu care este de acord să îşi asume responsabilitatea unei
vieţi morale. Mesajul acestei midrash este că oricine se poate alătura pactului cu Dumnezeu;
Dumnezeu l-a lăsat deschis nouă.
Gândiţi-vă pentru un moment la contrastul extraordinar. Pentru creştini, Dumnezeu a acţionat
în numele umanităţii fără ca aceasta să ştie sau să fie de acord. Răstignirea este povestea unui
Dumnezeu iubitor care doreşte mântuirea umanităţii, deşi omenirea nu I-a cerut asta şi nici nu
o merită. Evreii, pe de altă parte, cred că pactul cu Dumnezeu a fost format prin exprimarea
liberului arbitru. Povestea în care a fost dăruită Torah este despre un Dumnezeu care vrea să
ofere umanităţii ocazia de a lua decizii morale. Din câte ştiu eu, nici măcar o sursă evreiască nu
spune că Dumnezeu vrea să mântuiască pe toată omenirea şi nici că iubeşte pe fiecare membru
al rasei umane. De fapt, multe surse evreieşti susţin că Dumnezeu oferă fiecărei fiinţe um ane
ocazia de a-şi alege soarta morală şi că mai apoi o va judeca şi va alege dacă să o iubească în
funcţie de decizia pe care aceasta a luat-o. Creştinismul se concentrează pe iubire şi mântuire;
iudaismul pe decizie şi acţiune.
Diferenţa este mai mare. Atât Talmudul cât şi Noul Testament au foarte multe de spus despre
viaţa de apoi. Ambele susţin clar că aceasta există şi ambele îi asigură pe cei drepţi că vor
primi recompensa eternă şi îi avertizează pe cei stricaţi de existenţa condamnării. Cu toate
acestea, între aceste două afirmaţii există o diferenţă importantă: doar Testamentul creştin face,
în mod constant şi deliberat, legătura dintre promisiunea raiului şi îndemnul etic, făcând apel la
speranţa eternităţii pentru a determina pe credincioşi să acţioneze drept. Pentru creştini, cea
mai mare dorinţă şi cel mai important scop este de a primi mântuirea eternă. A duce o existenţă
dreaptă pe pământ reprezintă mijlocul prin care se poate atinge acest scop. Evreii, pe de altă
parte, insistă asupra faptului că obiectivul cel mai important este să faci fapte bune pe pământ;
raiul este doar locul în care ne primim recompensa după ce scopul nostru a fost atins. Talmudul
afirmă în acest sens ceva ce pentru orice creştin poate fi de neînţeles: „O oră în care ai ascultat
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poruncile lui Dumnezeu în această lume este mai glorioasă decât eternitatea în Lumea de
Apoi.”
Diferenţa de emfază se poate vedea mai clar atunci când comparăm afirmaţia din Noul
Testament cu privire la etică, Predica de pe Munte, cu scrierile rabinice. Astea sunt câteva
dintre afirmaţiile despre etică ale lui Iisus:
Binecuvântaţi cei săraci cu duhul, a lor este împărăţia cerurilor. Binecuvântaţi cei persecutaţi
pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. Vă spun vouă, dacă dreptatea voastră nu este
mai mare decât cea a scribilor farisei, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Nu toţi cei care -mi
spun „Doamne, Doamne” întră în împărăţia cerurilor, ci doar cei care fac voia Tatălui meu din
ceruri.
Un evreu tradiţionalist care studiază modul în care Iisus a ţinut Predica de pe Munte îşi
aminteşte imediat de lucraea mișnaică Ethics of the Fathers3, o colecţie de zicale rabinice care
par să reflecte cuvintele lui Iisus. Să luăm, de exemplu, aceste pasaje paralele din tractate:
Ferice este omul căci a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Ferice sunt israeliţii căci sunt
numiţi copiii lui Dumnezeu. Fii curajos ca un leopard, uşor ca un vultur, agil ca o căprioară şi
puternic ca un leu atunci când urmăreşti voinţa Tatălui din ceruri.
În timp ce frazele comune folosite de Iisus – „ferice sunt”, „Tatăl din ceruri”- sunt exprimări
rabinice standard, argumentele repetate pe care Iisus le foloseşte pentru a-şi susţine afirmaţiile
– „căci ei vor moşteni împărăţia cerurilor”- îi aparţin. O asemenea frază nu este nicăieri
menţionată în scrierile rabinice. Aceştia se concentrează mai mult pe acţiune decât pe
mântuire.
Diferenţa se extinde la diferitele moduri de celebrare a sărbătorilor. Discutând cu Fr. Jim
despre religiile noastre, i-am spus despre fenomenul „evrei Yom Kippur”. Mulţi dintre
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coreligionarii mei fără spirit de observaţie, i-am spus eu, vin la sinagogă doar în ziua Ispăşirii
şi astfel experimentează iudaismul care se concentrează doar pe judecată şi pocăinţă. Nu
trăiesc iudaismul în momentele sale cele mai vesele: Paştele, Hanukkah, Purim. „Problema cu
care mă confrunt eu este opusă” a spus Jim. „Unii oameni vin la biserică doar de Paşte –
creştinismul în momentele cele mai vesele. Niciodată nu îşi pun problema judecăţii şi a
căinţei.”

Atât rabinii cât şi preoţii ar prefera locuri de venerare pline în mod regulat; dar, în acest caz,
este important contrastul dintre zilele importante din calendarele creştin şi evreu. Creştinii
sărbătoresc o zi în care, cred ei, Iisus şi-a primit locul cuvenit în rai la fel ca, posibil, fiecare
membru al umanităţii. În contrast, Yom Kippur, nu este o zi de sărbătoare ci de solemnitate, o
zi în care credincioşii nu se concentrează pe mântuire ci pe acţiune. Evreii recită, iar şi iar, o
litanie lungă de păcate pe care e posibil să le fi comis; se roagă pentru iertare şi finalizează, de
fiecare dată, cu propoziţia: „Fie voia Ta, Doamne, să nu mai păcătuiesc.” În timp ce toată ziua
este dedicată rugăciunii şi a analizei faptelor din trecut, conceptul de recompensă şi pedeapsă
în viaţa de apoi nu este menţionat nici măcar odată. Singura grijă este dacă, la finalul zilei,
Dumnezeu ne va considera suficient de pocăiţi. Climaxul Yom Kippur este la asfinţit, în timpul
neilah, sau rugăciunea de „închidere”. După ce au cerut iertare de repetate ori, evreii încheie
ziua recitând „Tatăl nostru, Împăratul nostru” rugăciune numită astfel datorită primei sintagme
din fiecare propoziţie.
Tatăl nostru, Regele nostru, am păcătuit în faţa Ta.
Tatăl nostru, Regele nostru, nu avem niciun alt Rege în afară de Tine.
Tatăl nostru, Regele nostru, ne căim din toată inima în faţa Ta.

Ne rugăm la Dumnezeu pentru milă şi iertare, atribute ale Sale, preţuite de Iudaism. Dar
gândurile noastre se îndreaptă apoi spre cei răi care nu se căiesc pentru faptele lor. O
propoziţie dureroasă şi plină de angoasă, de la finalul acestei rugăciuni, iese în evidenţă: „Tatăl
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nostru, Regele nostru, răzbună, în faţa ochilor noştri, sângele vărsat al slujitorilor tăi.” După o
zi închinată rugăciunii, sinagogile de pretutindeni sunt pline de plânsetele ostenite ale evreilor
epuizaţi de post. Aceştia şi-au petrecut ultimile douăzeci şi cinci de ore meditând asupra
păcatelor şi implorând iertare. Astfel, îşi îndreaptă brusc atenţia faţă de cei care nu au meditat
deloc la iertare, la Dumnezeu, la demnitatea poporului evreu. După ce s-au concentrat asupra
propriilor acţiuni, evreii se concentrează pe acţiunile celorlalţi şi gâtlejurile lor uscate
intonează următorul mesaj: „Tată, nu-i ierta, căci ştiu foarte bine ce fac.”
Esenţa fiecărei religii se reflectă în atitudinea faţă de păcătos. Existenţa iadului ar putea fi un
lucru dureros pentru creştinii care cred că Hristos a murit pentru a izbăvi lumea. C.S.Lewis, în
The Problem of Pain4, recunoaşte cu regret acest lucru. Cu toate acestea doctrinele liberului
arbitru şi ale dreptăţii divine îl forţează să recunoască faptul că unii nu vor fi izbăviţi.
Aceasta ar fi o doctrină pe care mi-aş dori să o pot elimina din creştinism, dacă mi-ar sta în
putere. Dar este susţinută pe de-a-ntregul de Scriptură şi, mai exact, de cuvintele Domnului
nostru; a existat dintotdeauna în creştinism şi este argumentată.

Lewis scrie că noţiunea ca cineva să fie condamnat pentru eternitate, este un a pe care „o
detestă” din toată inima; totuşi, oricine refuză să contribuie la mântuire nu poate fi
mântuit. În ciuda acestui fapt, Lewis susţine că până şi aceşti oameni trebuie să fie
pomeniţi în rugăciunile noastre. „Mila creştină”, subliniază el, „ne îndeamnă să depunem
toate eforturile pentru convertirea acestor oameni; să alegem convertirea lor, cu riscul
propriilor vieţi, poate chiar a propriilor suflete, decât să-i lăsăm să fie pedepsiți; să
riscăm orice pentru asta.”
Iudaismul este total în dezacord cu acest lucru deoarece evreii neagă existenţa unui „efort
divin” pentru mântuirea lumii; mai degrabă, Dumnezeu a oferit omenirii mijloacele de a-şi
obţine propria mântuire şi oamenii vor fi judecaţi după deciziile pe care le iau. Creştinii cred c ă
4

Engl. Problema suferinţei (n.tr.)
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Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii şi a murit pentru ei; dar evreii insistă că, deşi niciunui om nu
i se neagă şansa de a deveni vrednic de iubirea lui Dumnezeu, nu toţi oamenii trăiesc într-un
mod demn de iubire şi cei care nu se dovedesc demni de iubire divină, nu merită nici iubirea
noastră.
Diferenţa dintre mântuire şi decizie este evidentă având în vedere că unii creştini speră la ceva
ce evreii tradiţionali nu au luat niciodată în calcul: că fiecare fiinţă umană va fi în cele din
urmă mântuită.
Conform lui Fr. Richard John, unele versele din Noul Testament transmit asta în mod explicit
(„Vor fi cu toţii mântuiţi?” FT, Public Square, August/Septembrie 2001). Să luăm, de exemplu,
1 Corinteni: „Toţi murim în Adam pentru a învia în Iisus Hristos.” În Romani este şi mai clar
menţionat:
“ Deci, aşa cum printr-o singură greşeală a venit o condamnare pentru toţi oamenii, tot astfel,
printr-un singur act drept a venit o îndreptăţire pentru toţi oamenii, care duce la viaţă”. Papa
Ioan Paul al II-lea a sugerat că nu putem şti cu siguranţă nici măcar despre Iuda că ar fi în iad.
Să-l lăsăm pe Iuda, ar putea răspunde evreii. Dar ce spuneţi despre Hitler? Chiar şi în cazul lui,
Fr. Neuhaus refuză să se dea bătut: „Poate că Hitler s-a pocăit, implorând mila lui Dumnezeu,
chiar în momentul în care a apăsat pe trăgaci.” Poate, sugerează Neuhaus, Hitler şi Mao
petrec mii de ani în purgatoriu. Sau poate, afirmă el capricios: „Hitler este în rai şi păstrează
pentru eternitate forma unui căţeluş la care ne vom uita mereu, cu binevoinţă, de sus. Dar este
bucuros că se află acolo şi nu a primit ceea ce merita”, precum şi „vom fi mereu recunoscători
pentru că ne aflăm acolo şi pentru că nu am primit ceea ce meritam.”

Perspectiva Mishnah, stabilită aproximativ în perioada în care Pavel a scris scrisoarea către
Romani, nu poate fi mai diferită, menţionează clar anumiţi oameni răi din istoria biblică,
oameni care nu vor fi niciodată mântuiţi. Şi spre deosebire de Lewis, rabinii nu par deranja ţi de
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faptul că unii oameni sunt condamnaţi pentru eternitate; căci spre deosebire de Neuhaus,
rabinii cred că vom ajunge în iad pentru că merităm să fim acolo.
Una dintre cele mai fascinante diferenţe dintre iudaism şi creştinism este că deşi ambele cred în
rai, doar iudaismul vorbeşte despre recompensa eternă ca fiind chalek, un drept. De exemplu:
„Jeroboam nu are niciun drept în Lumea ce va să Vină.” Rabinii văd viaţa de apoi ca pe un
cont de economii spirituale, cantitatea de experienţă divină fiind determinată de valoarea
faptelor bune pe care el sau ea le-a acumulat în timpul vieţii.
Acest lucru nu înseamnă că rabinii cred că cei cu virtuţi puţine sunt condamnaţi pe vecie.
Înţelepţii credeau într-un fel de purgatoriu în care sunt trimişi cei care au adunat mai multe
păcate decât fapte bune - damnarea este rezervată pentru cei foarte răi.
Lipsa de toleranţă faţă de cei răi manifestată de evrei este cel mai bine exprimată în
interpretarea pe care Maimonides a oferit-o damnării. În perspectiva sa, sufletele nu sunt
niciodată pedepsite etern în iad: prezenţa celor răi este atât de intolerabilă de Atotputernicul
încât aceştia nu au nici măcar parte de viaţa de apoi. Astfel că, aceşia sunt, conform Bibliei,
„şterşi”: după moarte, pur şi simplu ....dispar.

Teologul protestant Harvey Cox, care este căsătorit cu o evreică, a scris o carte cu impresiile
despre un ritual evreiesc. Cox descrie sărbătoarea evreiască Purim, în care înfrângerea lui
Haman este sărbătorită prin citirea cărţii lui Esther. Îndrăgostit de povestea biblică, Cox se
bucură de poveste până la final, unde, după cum am spus mai sus, Esther se răzbună pe
duşmanii ei. La fel ca Sr. Johanna, el este deranjat de ura evreilor. Nu poate fi o coincidenţă,
spune el, că fix de Purim, un evreu pe nume Baruch Goldstein a ucis douăzeci de musulmani
nevinovaţi care se rugau în Hebron.
Există ceva adevăr în observaţiile lui Cox. Pericolul urii este că trebuie să fie foarte limitată,
îndreptată doar spre cei extrem de răi şi care nu se căiesc. Potrivit Talmudului, îngerii au
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început să cânte un cântec de triumf când israeliţii au fost scoşi din Egipt, până când
Dumnezeu i-a întrerupt: „Creaţia mea se îneacă şi voi cântaţi?” Însă rabinii spun că Dumnezeu
s-a răzbunat pe însuşi faraonul, poruncind mării să-l scuipe afară ca să se poată întoarce singur
în Egipt, fără armată. Se pare că pentru a fi ţinta urii justificate a lui Dumnezeu – şi a noastră,
ar trebui ca cineva să depăşească o limită morală extremă. O mamă israelită are dreptul să îşi
înveţe copilul să-l urască pe Saddam Hussein, dar ar da greş ca părinte dacă l-ar învăţa să
dispreţuiască fiecare arab. Noi, cei care urâm, trebuie să fim foarte precauţi ca nu cumva, la fel
ca Goldstein, să devenim la fel ca cei pe care îi dispreţuim.
Un alt pericol al urii este că am putea să ne concentrăm asupra unor instituţii prezente din
cauza faptelor din trecut. De exemplu, o parte din fraţii mei întru religie, au o antipatie aparte
pentru orice este de origine germană, chiar dacă în prezent Germania este una dintre cele mai
pro-Israel ţări din Europa. La fel, după secole de suferinţă, mulţi evrei au continuat, din ce am
experimentat eu, să îi dispreţuiască pe creştinii religioşi, chiar dacă laicii şi islamiştii sunt cei
care reprezintă, în prezent, o ameninţare pentru ei; în timp ce creştinii ar trebui să fie
consideraţi aliaţi.
Mulţi intelectuali evrei şi alţi oameni cu influenţă, încă mai percep fiecare exprimare a
adevărului creştinismului ca fiind un atac anti-semit. După ce Biserica Catolică a sanctificat-o
pe Edith Stein, o evreică convertită la creştinism, câţiva evrei respectaţi au susţinut că biserica
încerca de fapt să mascheze rolul pe care l-a avut în Holocaust. Apoi, istoricul Daniel Jonah
Goldhagen, care a afirmat că orice încercare din partea bisericii catolice de a menţine
creştinismul ca singura religie adevărată reprezintă continuarea crimelor bisericii din trecut.
Ura arzândă, odată ce este hrănită, devine foarte greu de stins; dar asta este exact ceea ce
trebuie să facă evreii atunci când reevaluează relaţia pe care o au cu creştinismul contemporan.
Crimele comise de papii din trecut nu neagă faptul că Ioan Paul al II-lea este unul dintre cei
mai drepţi oameni din generaţia noastră. Creştinii nu ne mai consideră responsabili pentru
zeicid aşa că nu putem rămăne indiferenţi la asemenea lucruri. Creştinii au tot dreptul să-şi
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afirme adevărul credinţei. Anti-creştinismul modern nu este cu nimic mai scuzabil decât antisemitismul din trecut.
Dar asta nu înseamnă că ura este întotdeauna un lucru rău şi nici că acţiunile Esterei au fost
inutile. Rabinii Talmudului au fost deranjaţi de o contradicţie: cartea Regilor îl descrie pe Saul
ca fiind ucigaşul Amaleciţilor şi totuşi Haman, potrivit pedigree-ului său din cartea Esterei, era
un Agagit, un descendent al regelui Amalecit. Talmudul oferă o soluţie educativă: după ce Saul
a ucis pe fiecare Amalecit, a simţit milă pentru un moment şi s-a abţinut, deşi a greşit, să-l
ucidă pe regele Agag. Astfel Agag a mai trăit câteva momente până să fie ucis de furiosul
Samuel. În aceste momente preţioase, Agag a avut relaţii cu o oarecare femeie şi progenitura
lui a trăit pentru ca pe viitor să-i ameninţe pe evrei. Mesajul este că ura ne ajută să ne ţinem
garda sus, să ne protejăm. Atunci când ne confruntăm cu cei care nu vor altceva decât să
distrugă, ura ne aminteşte cu cine avem de-a face. Când ura este potrivită, nu este doar
virtuoasă ci esenţială pentru bunăstarea evreilor.
Arhiepiscopul Tutu, care, după cum am menţionat anterior, predică importanţa iertării
naziştilor, a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai Israelului, cerând altor ţări să emită
sancţiuni pentru Statul evreu. Poate că ar prefera ca israeliţii să adopte o atitudine de iertare
faţă de cei care au jurat să distrugă singura democraţie din Orientul Mijlociu. Dar iertarea este
exact ceea ce a încercat să facă guvernul israelit în urmă cu zece ani când a declarat că a venit
momentul de a uita acţiunile cutremurătoare ale unui singur individ, astfel încât să fie
recunoscut ca viitor lider al statului palestinian. Însă, mulţi evrei care îl urau pe acest om, au
considerat că liderii israeliţi sunt cei care „nu ştiu ce fac”.
În acea perioadă, bunicul meu rabin s-a alăturat israeliţilor care au condamnat procesul lui Oslo
şi a susţinut că o asemenea acţiune va da naştere unui stat terorist responsabil de moartea a sute
de israeliţi. În calitate de rabin în devenire, nu am putut înţelege opoziţia bunicului meu. Era,
credeam eu, atât de orbit de ură încât nu a fost capabil să înţeleagă potenţialul procesului de
pace. Acum, după ce sute de evrei care au murit în urma atacurilor teroriste, cincizeci de ani
după Holocaust, importanţa şi necesitatea urii evreieşti a fost din nou demonstrată. Poate că în
curând va fi pace în Orientul Mijlociu, sau poate nu. Dar un lucru este sigur: nu vom ierta prea
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curând acţiunile unui bărbat care, trimiţând copii să ucidă copii, a ştiut – mult prea bine – ce
făcea.
Nu vom cere—nu putem—să-i cerem lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Acei părinţi israeliţi ai
căror copii nu s-au întors acasă se vor ruga pentru sufletul ucigașului la finalul celei mai sfinte
zile, dar rugăciunea lor va fi diferită faţă de rosariu.
Fie ca teroristul să moară fără iertare.
Să ajungă-n iad.
Mai bine o muscă în faţa Domnului.
Rabinul Meir Y. Soloveichik este bursier rezident la Centrul Evreiesc din Manhattan şi
membru Beren la Universitatea Yeshiva. În prezent studiază filosofia religiilor la Yale
Divinity School.

15

