
Lehet az ember egyszerre noahida és keresztény?
(Eredeti  változat:  https://judaism.stackexchange.com/questions/118834/is-it-possible-to-be-a-noahide-and-a-christian-
at-the-same-time)

Bár lehetnek a kereszténységnek olyan formái, amelyek kevésbé problematikusak, mint a többi, a
vallás  mögött  meghúzódó  alapgondolat  problematikus.  (Egyes  irányzatok  elutasítják  a
Szentháromságot.) A kereszténység alapvető természete ellentétes azzal a hittel,  amit a zsidóság
lényege:

• Vallásuk a bűn engeszteléséért végzett emberáldozaton alapul. Ez a felfogás ellentmond
a zsidóság alapvető eszméinek. A zsidóság teljes mértékben elutasítja azt  az elképzelést,
hogy  emberáldozatra  egyáltalán  sor  kerüljön.  Legrosszabb  ellenségeink  emberáldozatot
gyakoroltak. Ennek elutasítása része annak, ami abban az időben elválasztott minket más
nemzetektől.  Az  Örökkévaló  úgy  választotta  el  magát  minden  más  istenségtől,  hogy
elutasított egy emberáldozatot (Izsák), és helyette kosáldozatot kért. Az egész elbeszélés fő
tanulsága  az,  hogy  nem  a  bűnért  engesztelő  emberi  vér  az,  ahogyan  az  Örökkévaló
„működik”. Ha hozzáadod Jézust az egyenlethez (egy lényről azt állították, hogy testben
lévő Isten),  majd kijelented,  hogy Isten feláldozott  egy személyt  (aki  akkoriban önmaga
volt) a bűnbocsánatért, az ellentmond mindennek, amit a Tórában megállapítottunk. Miért
szegte meg az Örökkévaló saját mércéjét? Ennek semmi értelme. 

• Magának a bűnnek a természete más. A zsidóság megállapítja, hogy mindannyian a saját
bűneinket hordozzuk. Nem vagyunk felelősek családunk vagy őseink bűneiért, hacsak nem
visszük  tovább  és  folytatjuk  hibáikat.  Ezen  kívül  mindannyiunknak  van  saját  erkölcsi
„bankszámlája”.  A  kereszténység  megváltoztatta  ezt  a  viszonyt  az  eredendő  bűn
fogalmával. Azt állítják, hogy mindannyian hordozzuk annak a bűnnek az egyetemes terhét,
amelyet  Éva  követett  el,  amikor  nem  engedelmeskedett  Istennek.  Bár  igaz,  hogy  tettei
alapjaiban változtatták meg az emberiség természetét (és olyanná tettek minket, amilyenek
vagyunk),  a  tény az,  hogy a  zsidóság elutasítja  azt  az  elképzelést,  hogy az  Örökkévaló
„alapértelmezés szerint” minden emberre bűntartozást adott – másvalaki tettei miatt. A mi
bűneink a mieink, és az ő bűnei az övéi. Nem igaz, hogy mindannyian mínuszból indulunk
ki, Éva tettei miatt. Az Örökkévaló igazságos, és egy ilyen mérce az igazságosság ellentéte
lenne.

• A kereszténység  alapvető  meggyőződése  az,  hogy  szükséged  van Jézusra  a
mennyországban. Jézus  alapjaiban  változtatta  meg  a  rendszert  azzal,  hogy  kijelentette:
senki  sem  juthat  el  az  atyához,  csakis  rajta  keresztül.  Ez  a  kijelentés  durván  megsérti
mindazt,  ami  előtte  természetesnek  számított,  és  olyan  helyzetet  teremtett,  amikor  egy
közbülső szereplő úgy helyezkedett el, hogy mindenkinek szüksége legyen rá, a megtérési /
bűnbocsánati folyamatába. Ennek semmi köze a zsidósághoz.
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