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RABIN SE POGOVARJA Z JEZUSOM

Odlomek iz knjige

Ker imamo vse od prvega stoletja naprej pisano množico podob o 
Jezusu – kdo je bil, kaj je rekel in naredil in zakaj je pomemben –, 
mi dovolite, da pojasnim, zakaj sem se odločil, da bom te pogovore 
vodil z Matejevim Jezusom. Za razpravo s prav tem Jezusom – to 
je s podobo Jezusa Kristusa, kot jo prikazuje Matejev evangelij (če 
uporabim krščanski jezik) – sem se odločil, ker je po splošnem 
mnenju Matejev evangelij zaradi poudarkov na vprašanjih, ki se 
posebej dotikajo Postave in ljudstva, Izraela, ki ga je Jezus nagovar-
jal, med vsemi evangeliji najbolj »judovski«. 

Matej še zlasti nagovarja nas, Jude. Kajti mi, Izrael, smo tisti, pri ka-
terih je vprašanje Postave v ospredju, tisti, za katere odmeva stavek: 
»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, 
temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne 
preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica 
postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa 
čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v 
nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo ime-
novan velik v nebeškem kraljestvu.« Iz judovstva na to rečem le: 
»Amen, brat.« Tudi jaz tako verjamem, z vsem srcem, z vso dušo in 
z vso močjo. Matejev Jezus se še najbolj približa pripovedi o Jezusu, 
ki ga verujoč in pobožen Jud lahko sprejme v okvirih judovstva. 
Matej slika Jezusa kot Juda med Judi, kot Izraelca, ki je doma v Iz-
raelu. Razprava z Matejevim Jezusom je upravičena, ker med nami 
res obstaja skupna Postava. Zato smo dovolj enotnega mnenja o 
glavni stvari, da smo lahko nasprotnega mnenja o drugih.

Jacob Neusner


