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OOnn  JJuunnee  11,,  22000088  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  wwaass  nnaammeedd  
DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg..  
TThhiiss  ffoolllloowweedd  aa  yyeeaarr--lloonngg  sseeaarrcchh  aafftteerr  tthhee  ddeeppaarrttuurree  
ooff  pprreevviioouuss  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  PPhhiilliipp  AA..  CCuunnnniinngg--
hhaamm,,  ffoorr  tthhee  IInnssttiittuuttee  ffoorr  JJeewwiisshh--CCaatthhoolliicc  RReellaattiioonnss  aatt  
SStt..  JJoosseepphh’’ss  UUnniivveerrssiittyy  iinn  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..  BBeerrnnaauueerr,,  aa  
pprrooffeessssoorr  ooff  PPhhiilloossoopphhyy  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee,,  wwaass  ppaarrtt  
ooff  tthhee  eeaarrllyy  ppllaannnniinngg  mmeeeettiinnggss  tthhaatt  lleedd  ttoo  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  hhaass  bbeeeenn  ppaarrtt  ooff  mmaannyy  
ooff  iittss  aaccttiivviittiieess  oovveerr  tthhee  ppaasstt  yyeeaarrss..  
  
BBeerrnnaauueerr  bbrriinnggss  aa  wweellccoommee  mmuullttii--ddiisscciipplliinnaarryy  ffooccuuss  
ttoo  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  CCeenntteerr..  HHiiss  ppuubblliisshheedd  wwoorrkkss  
iinncclluuddee  ssttuuddiieess  oonn  FFrreenncchh  pphhiilloossoopphheerr  MMiicchheell  
FFoouuccaauulltt,,  tthhee  tthhoouugghhtt  ooff  HHaannnnaahh  AArreennddtt,,  aanndd  
vvaarriioouuss  ttooppiiccss  iinn  HHoollooccaauusstt  ssttuuddiieess..  ((SSeeee  pppp..  55,,66))  

  

PPhhoottoo  bbyy  LLeeee  PPeelllleeggrriinnii  

HHiiss  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  iiss  ddeevvootteedd  ttoo::  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ssppiirriittuuaall  aanndd  mmoorraall  ffoorrmmaattiioonn  ooff  GGeerrmmaann  
CCaatthhoolliiccss  pprriioorr    ttoo      tthhee    rriissee    ooff    NNaattiioonnaall    SSoocciiaalliissmm;;    aanndd    tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  hhiissttoorriiccaall  
eennccoouunntteerrss  bbeettwweeeenn  JJeewwss  aanndd  JJeessuuiittss..  
  

  

WWiitthh  AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorrss,,  RRuutthh  LLaannggeerr  aanndd  AAuuddrreeyy  
DDooeettzzeell,,  NNDDSS,,  BBeerrnnaauueerr’’ss  eeffffoorrttss  dduurriinngg  hhiiss  ffiirrsstt  
yyeeaarr  aass  DDiirreeccttoorr  hhaavvee  ffooccuusseedd  oonn  ddeevveellooppiinngg  aann  
aaccaaddeemmiicc  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  CCeenntteerr  aanndd  eexxppaannddiinngg  iittss  
ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  ccoommmmuunniittyy..  
TThhee  ffrruuiittss  ooff  tthhiiss  wwoorrkk  wwiillll  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  
aappppaarreenntt  aass  wwee  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  ggrraadduuaattee  ssttuu--
ddeenntt    aanndd    ffaaccuullttyy    iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy    ssttuuddyy    ggrroouuppss,,  

ccoouurrsseess  oorr  ccrreeddiitt,,  aanndd  vviissiittiinngg  sscchhoollaarrss——aallll  ccrreeaattiinngg  aa  ccoommmmuunniittyy  ooff  ssttuuddyy  aanndd  ccoonnvveerrssaattiioonn  
oonn  ccaammppuuss..  
  
TThhee  CCeenntteerr  iiss  ggrraatteeffuull  ttoo  PPhhiilliipp  AA..  CCuunnnniinngghhaamm  wwhhoossee  eeffffoorrttss,,  ssiinnccee  tthhee  CCeenntteerr’’ss  ffoouunnddaattiioonn,,  
hheellppeedd  sshhaappee  iitt  iinnttoo  oonnee  ooff  tthhee  lleeaaddiinngg  vvooiicceess  iinn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss  llooccaallllyy,,  nnaattiioonnaallllyy,,  
aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy..  UUnnddeerr  hhiiss  lleeaaddeerrsshhiipp,,  tthhee  CCeenntteerr  ppuubblliisshheedd  bbooookkss  aanndd  aann  ee--jjoouurrnnaall,,  
SSttuuddiieess  iinn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss  ((sseeee  pp..  77)),,  pprroodduucceedd  oonn--lliinnee  ccoouurrsseess  aanndd  aa  vviiddeeoo  sseerriieess,,  
ttaauugghhtt  ccoouurrsseess,,  ssppoonnssoorreedd  ccoonnffeerreenncceess,,  lleeccttuurreess  aanndd  ssttuuddyy  ggrroouuppss,,  aanndd  ddeevveellooppeedd  aa  wweebbssiittee  
tthhaatt  bbeeccaammee  aa  pprriimmaarryy  ddeessttiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ffiieelldd..  ((www.bc.edu/cjlearningwww.bc.edu/cjlearning))  SScchhoollaarrss  aanndd  
rreelliiggiioouuss  lleeaaddeerrss——AAmmeerriiccaann,,  EEuurrooppeeaann  aanndd  IIssrraaeellii——lleeccttuurreedd  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  
ddiisscciipplliinnee  ooff  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss  ttoo  BBoossttoonn’’ss  aaccaaddeemmiicc  wwoorrlldd..      
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TThhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  
aapppplliieess  tthhee  sscchhoollaarrllyy  rreessoouurrcceess  ooff  aa  
CCaatthhoolliicc  uunniivveerrssiittyy  ttoo  tthhee  ttaasskk  ooff  
eennccoouurraaggiinngg  mmuuttuuaall  lleeaarrnniinngg  bbeettwweeeenn  
CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  aatt  eevveerryy  lleevveell..  TThhee  
oobbjjeeccttiivvee  iiss  tthhee  mmuullttiiffaacceetteedd  ddeevveellooppmmeenntt  
aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nneeww  rreellaattiioonnsshhiippss  
bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  tthhaatt  aarree  
bbaasseedd  nnoott  mmeerreellyy  oonn  ttoolleerraattiioonn  bbuutt  oonn   
ffuullll  rreessppeecctt  aanndd  mmuuttuuaall  eennrriicchhmmeenntt..   
TThhiiss    ddeeffiinniinngg      ppuurrppoossee    fflloowwss      ffrroomm    tthhee     
MMiissssiioonn  ooff  BBoossttoonn  CCoolllleeggee..    (www.bc.edu/cwis/mission/  mission.html)(www.bc.edu/cwis/mission/ mission.html)
 
TThhiiss  bbuuiillddiinngg  ooff  nneeww,,  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  JJeewwss  aanndd  CChhrriissttiiaannss——wwhhiicchh  
rreessppoonnddss  ttoo  tthhee  vviissiioonn  eexxpprreesssseedd  iinn  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  ddooccuummeennttss    eevveerr  ssiinnccee  tthhee  SSeeccoonndd 

 

VVaattiiccaann  CCoouunncciill——rreeqquuiirreess  ssuussttaaiinneedd  ccoollllaa--
bboorraattiivvee  rreesseeaarrcchh  aaccrroossss  tthhee  aaccaaddeemmiicc  
ddiisscciipplliinneess..    
  
UUnnddeerr  tthhee  CCeenntteerr’’ss  aauussppiicceess  sscchhoollaarrss  aanndd  
tthhiinnkkeerrss      rreepprreesseennttiinngg      ddiivveerrssee    JJeewwiisshh    aanndd  
CChhrriissttiiaann  ppeerrssppeeccttiivveess  eennggaaggee  iinn  iinntteennssee  
aanndd  oonnggooiinngg  ssttuuddyy  ooff  aallll  aassppeeccttss  ooff  oouurr  
rreellaatteedd  yyeett  ddiissttiinncctt  ttrraaddiittiioonnss  ooff  ffaaiitthh  aanndd  
ccuullttuurree..  

 
WWee  aarree  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  JJeewwss  aanndd  CChhrriissttiiaannss  eennrriicchh  aanndd  ddeeeeppeenn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  
iiddeennttiittiieess  bbyy  jjooiinntt  eedduuccaattiioonnaall  eennddeeaavvoorrss..  TThhee  CCeenntteerr  iiss  tthhuuss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ccoonndduuccttiinngg  
eedduuccaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  ttoo  ooffffeerriinngg  pprrooggrraammss,,  bbootthh  iinn  tthhee  uunniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  
ccoommmmuunniittyy,,  iinn  wwhhiicchh  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  eexxpplloorree  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnss  ttooggeetthheerr..  
  

  
RReesseeaarrcchh  iinnttoo  pprroobblleemmss  bbeeaarriinngg  oonn  JJuuddaaiissmm  aanndd  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  rreellaattiioonnss  wwiillll  bbee  
eennccoouurraaggeedd  aammoonngg  ssppeecciiaalliissttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  eexxeeggeessiiss,,  tthheeoollooggyy,,  hhiissttoorryy  
aanndd  ssoocciioollooggyy..  HHiigghheerr  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  CCaatthhoolliicc  rreesseeaarrcchh,,  iinn  aassssoocciiaattiioonn  iiff  ppoossssiibbllee  wwiitthh  
ootthheerr  ssiimmiillaarr  CChhrriissttiiaann  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  eexxppeerrttss,,  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  
ssoolluuttiioonn  ooff  ssuucchh  pprroobblleemmss..  WWhheerreevveerr  ppoossssiibbllee,,  cchhaaiirrss  ooff  JJeewwiisshh  ssttuuddiieess  wwiillll  bbee  
ccrreeaatteedd,,  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  JJeewwiisshh  sscchhoollaarrss  eennccoouurraaggeedd..  ((IIIIII,,  GGuuiiddeelliinneess  aanndd  
SSuuggggeessttiioonnss  ffoorr  IImmpplleemmeennttiinngg  tthhee  CCoonncciilliiaarr  DDeeccllaarraattiioonn  NNoossttrraa  AAeettaattee,,  §§44,,  DDeecceemmbbeerr  11,,  11997744..))  

http://www.bc.edu/cwis/mission/mission.html
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IInn  SSeepptteemmbbeerr  22000088  tthhee  CCeenntteerr  wweellccoommeedd  iittss  ffiirrsstt  CCoorrccoorraann  
VViissiittiinngg  CChhaaiirr,,  PPrrooffeessssoorr  RRaayymmoonndd  CCoohheenn,,  tthhee  CChhaaiimm  
WWeeiizzmmaannnn  CChhaaiirr  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonnss  aatt  tthhee  HHeebbrreeww  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  JJeerruussaalleemm..  AAfftteerr  ssttuuddyyiinngg  aatt  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee,,  
OOxxffoorrdd,,  aanndd  LLaannccaasstteerr  UUnniivveerrssiittyy  hhee  jjooiinneedd  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  tthhee  
HHeebbrreeww  UUnniivveerrssiittyy  iinn  11997755..  HHiiss  rreesseeaarrcchh  hhaass  ffooccuusseedd  oonn  
ddiipplloommaaccyy,,  ccrroossss--ccuullttuurraall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  aanndd  ccoonnfflliicctt  
rreessoolluuttiioonn..  TThheessee  iinntteerreessttss  ccoonnvveerrggee  iinn  hhiiss  ffaasscciinnaattiioonn  wwiitthh  
CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss..    

CCoohheenn,,  wwhhoo  wwiillll  rreemmaaiinn  aatt  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  aa  sseeccoonndd  yyeeaarr,,  
ffooccuusseedd  hhiiss  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff    rreesseeaarrcchh  oonn  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  
SSttaattee  ooff  IIssrraaeell  aanndd  tthhee  HHoollyy  SSeeee  iinn  tthhee  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  11999933  
FFuunnddaammeennttaall  AAggrreeeemmeenntt..  IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  llooookk  mmoorree  ddeeeeppllyy  
aatt  tthhee    ppoolliittiiccaall    aanndd    tthheeoollooggiiccaall    iimmpplliiccaattiioonnss    ooff  tthhee  vvaarriioouuss    

pprroobblleemmss  tthhaatt  hhaavvee  eemmeerrggeedd,,  hhee  ppllaannnneedd  aanndd  hhoosstteedd,,  wwiitthh  CCeenntteerr  AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  
AAuuddrreeyy  DDooeettzzeell,,  tthhee  JJuunnee  22000099  wwoorrkkiinngg  ccoonnffeerreennccee,,  TThhee  HHoollyy  SSeeee  aanndd  IIssrraaeell::  TThhee  DDiipplloo--
mmaaccyy  ooff  EEnnggaaggeemmeenntt..  ((SSeeee  pp..  1133))  

CCoohheenn’’ss  mmoosstt  rreecceenntt  bbooookkss,,  IIssaaiiaahh’’ss  VViissiioonn  ooff  PPeeaaccee::  TThhee  BBiibbllee  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  
RReellaattiioonnss  ((PPaallggrraavvee,,  22000077,,  wwiitthh  RRaayymmoonndd  WWeessttbbrrooookk))  aanndd  SSaavviinngg  tthhee  HHoollyy  SSeeppuullcchhrree::  
HHooww  CChhrriissttiiaannss  CCaammee  TTooggeetthheerr  ttoo  RReessccuuee  tthheeiirr  HHoolliieesstt  SShhrriinnee  ((OOxxffoorrdd,,  22000088)),,  hhaavvee  
iinnffoorrmmeedd  sseevveerraall  ooff  hhiiss  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  CCeenntteerr’’ss  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  hhiiss  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  
rreessiiddeennccyy..  DDuurriinngg  tthhee  ffaallll  22000088  sseemmeesstteerr  ttwwoo  sseessssiioonnss  ooff  CCeenntteerr’’ss  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  
DDiiaalloogguuee  ffoorr  ffaaccuullttyy  aanndd  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss    wweerree  bbaasseedd  oonn  rreeaaddiinnggss  ffrroomm  hhiiss  bbooookkss..  ((SSeeee  
pp..  77))    

IInn  hhiiss  ppaappeerr,,  IIssaaiiaahh::  PPrroopphheett  aanndd  SSttaatteessmmaann,,  ffoouunndd  oonn  ppaaggeess  2211  ttoo  2244  ooff  tthhiiss  bbuulllleettiinn,,  
CCoohheenn  ddeevveellooppss  tthhee  tthheessiiss  tthhaatt  ““[[IIssaaiiaahh’’ss]]  vviissiioonn  ooff  aa  ddiissaarrmmeedd  wwoorrlldd  bbrreeaakkss  tthhee  mmoolldd  ooff  
ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  aabboouutt  wwaarr  aanndd  ppeeaaccee..””    IInn  tthhiiss  ccoommmmeennttaarryy  oonn  IIss..  22::22--44  hhee  hhoollddss  
tthhaatt  tthhiiss  ppaassssaaggee  iiss  ““bbootthh  aann  oorraaccllee  aanndd  aann  iinntteennsseellyy  ppoolliittiiccaall  aaddddrreessss..””  OObbsseerrvviinngg  tthhaatt  
““[[ii]]tt  iiss  aallssoo  ooff  aa  ppiieeccee  wwiitthh  IIssaaiiaahh’’ss  lliiffee  aanndd  ttiimmeess,,””  CCoohheenn  ccoonncclluuddeess  tthhaatt  ““oonnllyy  aa  ffuullllyy  
rroouunnddeedd  mmaann  ooff  tthhee  wwoorrlldd  wwhhoo  wwaass  bbootthh  pprroopphheett  aanndd  ssttaatteessmmaann  wwaass  ccaappaabbllee  ooff  tthhiiss  
rraaddiiccaallllyy  oorriiggiinnaall  iinnssiigghhtt..””  

RRaayymmoonndd’’ss  iinntteerreesstt  iinn  aanndd  ffaammiilliiaarriittyy  wwiitthh  CChhrriissttiiaanniittyy  aass  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  
pprreesseennccee  iinn  JJeerruussaalleemm  iiss  eevviiddeenntt  iinn  hhiiss  ppaappeerr,,  CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  JJeerruussaalleemm  TTooddaayy,,    wwhhiicchh  hhee  
pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  ccoonnffeerreennccee  ‘‘CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  tthhee  EEaasstt::  FFoosstteerriinngg  UUnnddeerrssttaannddiinngg’’  aatt  
BBrriigghhaamm  YYoouunngg  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaayy  1144--1166,,  22000099..  IInn  hhiiss  ccoonncclluussiioonn  hhee  oobbsseerrvveess  tthhaatt  ttooddaayy  
““CChhrriissttiiaanniittyy  iinn  JJeerruussaalleemm  rreefflleeccttss  tthhee  llooww  mmoorraallee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  hhiissttoorriiccaall  CChhuurrcchheess  iinn  tthhee  
WWeesstt..””  HHee  aaddddss::  ““PPeeaaccee  iinn  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  wwoouulldd  bbee  aa  bblleessssiinngg  ffoorr  JJeerruussaalleemm’’ss  CChhrriissttiiaannss  
aass  ffoorr  aallll  tthhee  cciittyy’’ss  rreessiiddeennttss..  BBuutt  iitt  wwiillll  nnoott  bbee  aa  ppaannaacceeaa  ffoorr  tthhiiss  ddeeeeppeerr  lloossss  ooff  hheeaarrtt..””    
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FFaallll  22000077  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  
TTHH337711      TTuurrnniinngg  PPooiinnttss  iinn  JJeewwiisshh  HHiissttoorryy    

AAcckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt  JJeewwiisshh  hhiissttoorryy  ssttrreettcchheess  ffrroomm  ccrreeaattiioonn  ttoo  ttooddaayy,,  tthhiiss  ccoouurrssee  ffooccuusseess  oonn  tthhee  mmaajjoorr  
ttuurrnniinngg  ppooiinnttss  wwhhiicchh  sshhaappee  ttooddaayy''ss  JJeewwiisshh  wwoorrlldd..  IItt  ccoonnssiiddeerrss  mmaajjoorr  iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  tthheeoollooggiiccaall  
ttrreennddss,,  ffiigguurreess,,  aanndd  eevveennttss  ffrroomm  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rraabbbbiinniicc  JJuuddaaiissmm  ttoo  tthhee  ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy..  
TThhrroouugghh  tthhiiss,,  ssttuuddeennttss  ccoommee  ttoo  hhaavvee  aa  bbaassiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  oouuttlliinneess  ooff  JJeewwiisshh  rreelliiggiioouuss,,  ccuullttuurraall  
aanndd  iinntteelllleeccttuuaall  hhiissttoorryy,,  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  JJeewwiisshh  eexxppeerriieennccee  aass  aa  mmiinnoorriittyy  ccuullttuurree  iinn  tthhee  CChhrriissttiiaann  
aanndd  MMuusslliimm  wwoorrllddss,,  aanndd  ooff  tthhee  sshhaappeess  ooff  ccoonntteemmppoorraarryy  JJuuddaaiissmm..  
  
FFaallll  22000077;;  FFaallll  22000088  ––  AAuuddrreeyy  DDooeettzzeell,,  NNDDSS  
TTHH4488220022,,  HHSS2266330011      HHiittlleerr,,  tthhee  CChhuurrcchheess  aanndd  tthhee  HHoollooccaauusstt    

TThhiiss  ccoouurrssee  eexxaammiinneess  aannttiisseemmiittiissmm,,  nnaattiioonnaalliissmm  aanndd  ttoottaalliittaarriiaanniissmm  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  HHiittlleerr  aanndd  tthhee  NNaazzii  
eerraa..  IItt  eexxpplloorreess  tthhee  rroooottss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  CChhrriissttiiaann  aannttii--JJuuddaaiissmm  aanndd  tthhee  rroollee  iitt  ppllaayyeedd  iinn  hheellppiinngg  ttoo  
pprreeppaarree  tthhee  sseeeeddbbeedd  ffoorr  tthhee  HHoollooccaauusstt  iinn  EEuurrooppee..  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  yyeeaarrss  ooff  NNaattiioonnaall  
SSoocciiaalliissmm  aanndd  tthhee  HHoollooccaauusstt,,  iitt  aannaallyyzzeess  tthhee  wweeaakk  aanndd  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnsseess  ooff  tthhee  cchhuurrcchheess  dduurriinngg  
tthhee  NNaazzii  eerraa,,  tthhee  tthheeoollooggiiccaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreessiissttaannccee  tthhaatt  eemmeerrggeedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  ttoottaalliittaarriiaanniissmm  
aanndd  tthhee  HHoollooccaauusstt,,  aanndd  pprroocceeeeddss  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  ccuurrrreennttllyy--ddeevveellooppiinngg  ppoosstt--HHoollooccaauusstt  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  iinn  
CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy..  
  
22000077--88,,  22000088--99  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  
TTHH116611  --116622      RReelliiggiioouuss  QQuueesstt::  JJuuddaaiissmm  aanndd  CCaatthhoolliicciissmm    

TThhiiss  ccoouurrssee  eexxpplloorreess  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ppooiinnttss  ooff  aappppaarreenntt  ccoonnttaacctt  aass  wweellll  aass  tthheeiirr  
ddiiffffeerreenncceess..  TThhee  ffaallll  sseemmeesstteerr  ffooccuusseess  oonn  EExxoodduuss  aanndd  MMaatttthheeww  aanndd  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss  aass  tthhee  ““mmaasstteerr  
ssttoorriieess””  ooff  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess,,  sshhaappiinngg  sseellff  uunnddeerrssttaannddiinnggss  aanndd  rriittuuaall  lliivveess..  TThhee  sspprriinngg  sseemmeesstteerr  ddeellvveess  
iinnttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  nnaarrrraattiivveess  ooff  GGeenneessiiss,,  ssttuuddyyiinngg  tthhee  ttwwoo  ccoommmmuunniittiieess’’  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  tthhee  bbiibblliiccaall  
tteexxtt  aanndd  hhooww  iitt  aanndd  iittss  iinntteerrpprreettaattiioonnss  sshhaappee  ppeeooppllee’’ss  lliivveess..  IItt  ccoonnssiiddeerrss  ssuucchh  ttooppiiccss  aass  bbiirrtthh  aanndd  ddeeaatthh,,  
mmaarrrriiaaggee  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  eetthhiiccss,,  eeccoollooggyy,,  eeccoonnoommiicc  jjuussttiiccee,,  aanndd  tthhee  SSaabbbbaatthh..    

  22000077--22000088  ––  AAuuddrreeyy  DDooeettzzeell,,  NNDDSS  
TTHH116611--116622        RReelliiggiioouuss  QQuueesstt::  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  

IInn  tthhiiss  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  ooff  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  ssttuuddeennttss  eennggaaggee  iinn  aann  aaccaaddeemmiicc  ssttuuddyy  ooff  aanndd  aa  
ppeerrssoonnaall  ddiiaallooggiiccaall  eennccoouunntteerr  wwiitthh  tthheessee  ttwwoo  ffaaiitthh  ttrraaddiittiioonnss..  ““PPlluurraalliissmm//aabbssoolluuttiissmm//rreellaattiivviissmm””  aanndd  
““rreelliiggiioonn  aanndd  vviioolleennccee””  ffoorrmm  aa  bbaacckkddrroopp  iinn  tthhee  eexxpplloorraattiioonn  ooff  BBiibblliiccaall  JJuuddaaiissmm,,  tthhee  cceennttuurriieess  bbeettwweeeenn  
““tthhee  ppaarrttiinngg  ooff  tthhee  wwaayyss””  aanndd  tthhee  HHoollooccaauusstt,,  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  JJuuddaaiissmm  ttooddaayy..  IItt  iinncclluuddeess  aa  
ccoommppaarraattiivvee  eexxpplloorraattiioonn  ooff::  tthhee  JJeewwiisshh  TTaannaakkhh  aanndd  tthhee  CChhrriissttiiaann  BBiibbllee((ss)),,  aanndd  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann    
lliiffee--ccyyccllee  rriittuuaallss..  TThhee  SShh’’mmaa  YYiissrraaeell  sseerrvveess  aass  aa  wwiinnddooww  iinnttoo  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  tthheemmeess  rreellaatteedd  ttoo  tthhiiss  
ddeeccllaarraattiioonn  uusseedd  bbyy  JJeessuuss  ttoo  pprrooccllaaiimm  ““tthhee  ffiirrsstt  aanndd  ggrreeaatteesstt  CCoommmmaannddmmeenntt””  ttoo  hhiiss  ffoolllloowweerrss..  
LLiittuurrggiiccaall  tthheemmeess  aarree  eexxpplloorreedd  aass  tthhee  JJeewwiisshh  HHiigghh  HHoollyy  DDaayyss,,  tthhee  AAddvveenntt--CChhrriissttmmaass--EEppiipphhaannyy  ccyyccllee,,  
tthhee  JJeewwiisshh  PPaassssoovveerr,,  tthhee  CChhrriissttiiaann  PPaasscchhaall  SSeeaassoonn,,  aanndd  tthhee  ffeeaassttss  ooff  SShhaavvuuoott  aanndd  PPeenntteeccoosstt  ooccccuurr..    
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SSpprriinngg  22000088  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  wwiitthh  PPaauull  KKoollbbeerrtt  
TTHH448855      FFrroomm  DDiiaattrriibbee  ttoo  DDiiaalloogguuee::  SSttuuddiieess  iinn  tthhee  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  EEnnccoouunntteerr    

CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss,,  lliivviinngg  ttooggeetthheerr,,  hhaavvee  nneevveerr  iiggnnoorreedd  oonnee  aannootthheerr..  OOnnllyy  iinn  oouurr  ttiimmeess  hhaavvee  
tthheessee  eennccoouunntteerrss  bbeegguunn  ttoo  iinncclluuddee  rreegguullaarr  ppoossiittiivvee  aaffffiirrmmaattiioonnss  ooff  tthhee  ootthheerr..    TToo  pprroovviiddee  tthhee  
ssttuuddeenntt  wwiitthh  aa  bbaacckkggrroouunndd  ffoorr  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  ssiittuuaattiioonn,,  tthhiiss  ccoouurrssee  eexxpplloorreess  vvaarriioouuss  
tthheeoollooggiiccaall  ffaacceettss  ooff  tthhiiss  eennccoouunntteerr,,  ffrroomm  tthhee  ddiiaattrriibbeess  ooff  eeaarrlliieesstt  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhrroouugghh  tthhee  
mmeeddiieevvaall  ddiissppuuttaattiioonnss,,  ccoonncclluuddiinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  ddiiaalloogguuee..    
  
SSpprriinngg  22000088  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  
TTHH448877        PPaassssoovveerr  iinn  MMiiddrraasshh  aanndd  TTaallmmuudd    

FFuunnddaammeennttaall  ttoo  aannyy  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  JJuuddaaiissmm  iiss  aann  aabbiilliittyy  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  iittss  ffoorrmmaattiivvee  lliitteerraattuurree,,  
MMiiddrraasshh  aanndd  TTaallmmuudd,,  tthhee  pprriimmaarryy  tteexxttss  ooff  JJeewwiisshh  lleeaarrnniinngg..  FFooccuussiinngg  oonn  tteexxttss  ((iinn  ttrraannssllaattiioonn))  
rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  cceelleebbrraattiioonn  ooff  PPaassssoovveerr,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  hhaaggggaaddaahh  ooff  tthhee  PPaassssoovveerr  SSeeddeerr,,  tthhiiss  
ccoouurrssee  iinnttrroodduucceess  ssttuuddeennttss  ttoo  rraabbbbiinniicc  aapppprrooaacchheess  ttoo  SSccrriippttuurree  aanndd  tthheeiirr  mmeeaannss  ooff  mmaakkiinngg  iitt  
rreelleevvaanntt  iinn  tthheeiirr  ((aanndd  oouurr))  wwoorrlldd..  TThhiiss  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwiillll  bbee  hheeiigghhtteenneedd  bbyy  ccoommppaarriissoonnss  ttoo  
eeaarrllyy  CChhrriissttiiaann  mmooddeess  ooff  ddiissccoouurrssee  oonn  tthhee  ssaammee  tthheemmeess..    
  
FFaallll  22000088  ––  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  
PPLL882288        GGeerrmmaann--JJeewwiisshh  TThhiinnkkeerrss    

TThhee  bbrriilllliiaannccee  aanndd  ttrraaggeeddyy  ooff  GGeerrmmaann((++AAuussttrriiaann))--JJeewwiisshh  CCuullttuurree  iiss  ddeecciissiivvee  ffoorr  iinntteerrpprreettiinngg  
ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy  eexxppeerriieennccee..  TThhiiss  ggrraadduuaattee  sseemmiinnaarr  eexxaammiinneess  wwrriittiinnggss  ooff  ssoommee  ooff  iittss  mmaajjoorr  
tthhiinnkkeerrss  iinncclluuddiinngg  AArreennddtt,,  BBuubbeerr,,  RRoosseennzzwweeiigg,,  FFrreeuudd  aanndd  mmaajjoorr  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  
FFrraannkkffuurrtt  SScchhooooll..  SSttuuddeennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerreesstt  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffiigguurree  
((nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  oonneess  nnaammeedd  hheerree))  oorr  aassppeecctt  ooff  tthhee  ccuullttuurree..    
  
FFaallll  22000088  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  
TTHH443366        HHeesscchheell’’ss  HHeeaavveennllyy  TToorraahh    

IInn  hhiiss  TThhee  HHeeaavveennllyy  TToorraahh  aass  RReeffrraacctteedd  TThhrroouugghh  tthhee  GGeenneerraattiioonnss,,  AAbbrraahhaamm  JJoosshhuuaa  HHeesscchheell  
ddeevveellooppss  hhiiss  tthheeoollooggyy  ooff  rreevveellaattiioonn..  IInn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhiiss,,  hhee  pprreesseennttss  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ddiissccuussssiioonn  
ooff  tthhee  mmaaiinn  ppiillllaarrss  ooff  JJeewwiisshh  tthheeoollooggyy::  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  GGoodd  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  IIssrraaeell,,  aanndd  ooff  tthhee  
nnaattuurree  ooff  GGoodd''ss  rreevveellaattiioonn,,  tthhee  TToorraahh..  WWhhiillee  vveerryy  mmuucchh  aa  ppoosstt--SShhooaahh  tthheeoollooggyy,,  HHeesscchheell’’ss  
pprreesseennttaattiioonn  iiss  ddeeeeppllyy  eemmbbeeddddeedd  iinn  aanndd  aauutthheennttiicc  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  JJuuddaaiissmm..  TThhiiss  ccoouurrssee,,  
tthheenn,,  aallssoo  eexxpplloorreess  tthhee  rraabbbbiinniicc  mmiinndd  aanndd  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  rraabbbbiinniicc  JJuuddaaiissmm..    
  
SSpprriinngg  22000099  ––  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  
PPLL445566    TThhee  HHoollooccaauusstt::  AA  MMoorraall  HHiissttoorryy    

TThhiiss  ccoouurrssee  eexxpplloorreess  tthhee  iissssuueess  ooff  ggoooodd  aanndd  eevviill  aanndd  hhooww  hhuummaann  bbeeiinnggss  ssuucccceeeedd  oorr  ffaaiill                    
ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggee  ssuucchh  iissssuueess  ppoossee..  TThhee  HHoollooccaauusstt,,  tthhee  ttrraaggiicc  sseerriieess  ooff  eevveennttss                        
wwhhiicchh  rruuppttuurreedd  mmooddeerrnn  wweesstteerrnn  mmoorraalliittyy,,  aarree  eexxaammiinneedd  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  ooff  ppeerrssppeeccttiivveess    
((lliitteerraarryy,,  cciinneemmaattiicc,,  pphhiilloossoopphhiiccaall,,  tthheeoollooggiiccaall,,  aanndd  ppoolliittiiccaall))..  IItt  iinncclluuddeess  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  
tteessttiimmoonnyy  ooff  bbootthh  iittss  vviiccttiimmss  aanndd  iittss  ppeerrppeettrraattoorrss..  AA  ssppeecciiaall  eemmpphhaassiiss  oonn  aa  ccoonnssiiddeerraa--                      
ttiioonn  ooff  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  mmoorraall  ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  mmoottiivvaatteedd  rreessiissttaannccee  oorr  eexxccuusseedd  iinnddiiffffeerreennccee  iiss  
ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aa  ccooooppeerraattiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  tthhee  eetthhiiccaall  lliiffee--hhiissttoorriieess  ooff  ppeeooppllee  ffrroomm  tthhiiss  
ppeerriioodd..    WWhhaatt  ppaarrtt  ooff    tthheemmsseellvveess  ddiidd  tthheeyy  tthhiinnkk  ooff  aass  pprriimmaarriillyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  mmoorraall  ccoonndduucctt??     
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WWhhaatt  ffoorrmm  ooff  oobblliiggaattiioonn  ddiidd  tthheeyy  tthhiinnkk  ooff  aass  ssppeecciiffiiccaallllyy  eetthhiiccaall??    TToo  wwhhaatt  ttrraaiinniinngg  ddiidd  tthheeyy  
ccoommmmiitt  tthheemmsseellvveess  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  aass  eetthhiiccaall  bbeeiinnggss??    WWhhyy  ddiidd  tthheeyy  ddeessiirree  ttoo  bbee  mmoorraall  oorr  
wwhhyy  ddiidd  tthheeyy  ffiinndd  iitt  uunnttrroouubblliinngg  ttoo  bbee  iimmmmoorraall//aammoorraall??  TThhee  ccoouurrssee  ccoonncclluuddeess  wwiitthh  aann  
iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff      tthhee  HHoollooccaauusstt  ffoorr  ccoonntteemmppoorraarryy  mmoorraalliittyy  aanndd  ooff  iittss  tthheeoollooggiiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  
ffoorr  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss..    
  
SSpprriinngg  22000099  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  
TTHH444499        JJeewwiisshh  LLiittuurrggyy::  IIttss  HHiissttoorryy  aanndd  TThheeoollooggyy    

JJeewwiisshh  lliittuurrggyy,,  aass  wwee  kknnooww  iitt,,  eemmeerrggeedd  oovveerr  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  mmiilllleennnniiuumm  CCEE..  EEmmbbeeddddeedd  iinn  
tthhiiss  ssyysstteemm  ooff  pprraayyeerr  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ccoonncciissee  aanndd  nnoorrmmaattiivvee  ssttaatteemmeennttss  ooff  JJeewwiisshh  tthheeoollooggyy..  
AAfftteerr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  pprreeccuurrssoorrss  ooff  rraabbbbiinniicc  pprraayyeerr  aanndd  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  
ssyynnaaggoogguuee  aass  aann  iinnssttiittuuttiioonn,,  tthhiiss  ccoouurrssee  eexxaammiinneess  tthhee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  iiddeeaass  ooff  tthhee  pprraayyeerrss  
tthheemmsseellvveess..  TThhiiss  ccrreeaatteess  aa  ccoonntteexxtt  ffoorr  aa  ddeeeeppeerr  ddiissccuussssiioonn  ooff  ssoommee  kkeeyy  JJeewwiisshh  tthheeoollooggiiccaall  
ccoonncceeppttss  aass  wweellll  aass  aa  ccoommppaarriissoonn  ooff  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  lliittuurrggiiccaall  ttrraaddiittiioonnss..    
  

SSpprriinngg  22000099  ––  RRuutthh  LLaannggeerr  wwiitthh  BBrruuccee  MMoorrrriillll,,  SSJJ  
TTHH661199        SSuuffffeerriinngg::  CCoommppaarraattiivvee  PPeerrssppeeccttiivveess    

IInn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  HHoollooccaauusstt,,  hhooww  ccaann  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  ccoommpprreehheenndd  eevviill  aanndd  ssuuffffeerriinngg??  
TThhiiss  ccoouurrssee  eexxpplloorreess  tthhiiss  tthheeoollooggiiccaall  qquueessttiioonn  tthheeoorreettiiccaallllyy,,  ccoommppaarraattiivveellyy,,  aanndd  ddiiaallooggiiccaallllyy,,  
ccoonnssiiddeerriinngg  bbootthh  ssoocciiaall  qquueessttiioonnss  aanndd  iinnddiivviidduuaall  ssuuffffeerriinngg..  TThhee  llaasstt  ffeeww  wweeeekkss  eexxpplloorree  JJeewwiisshh  
aanndd  RRoommaann  CCaatthhoolliicc  rriittuuaallss  ffoorr  ddeeaatthh..  
  
FFaallll  22000099  ––  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  
PPLL662233      SSppiirriittuuaall  EExxiisstteennccee::  TThhee  WWeeiimmaarr  EExxppeerriimmeennttss  

WWeeiimmaarr  GGeerrmmaannyy  ((11991188--3333))  iiss  ccuussttoommaarriillyy  aapppprrooaacchheedd  aass  aa  ppoolliittiiccaallllyy  aanndd  eeccoonnoommiiccaallllyy  
ddiissaassttrroouuss  ppeerriioodd..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhiiss  aapppprrooaacchh  hhaass  eecclliippsseedd  tthhaatt  ppeerriioodd''ss  pprrootteeaann  
eexxppeerriimmeennttaattiioonn  wwiitthh  pprraaccttiicceess  ooff  ssppiirriittuuaalliittyy  aammoonngg  CChhrriissttiiaannss,,  JJeewwss  aanndd  tthhee  nnoonn--  oorr  ppoosstt--
rreelliiggiioouuss..  TThhiiss  sseemmiinnaarr  eexxaammiinneess  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  ssoommee  ooff  WWeeiimmaarr’’ss  mmaajjoorr  tthhiinnkkeerrss  aanndd  aarrttiissttss  ttoo  
ffaasshhiioonn  aa  rreenneewweedd  ssppiirriittuuaall  eexxiisstteennccee  ffoorr  tthheeiirr  eeppoocchh..    

  

JJAAMMEESS    BBEERRNNAAUUEERR,,  SSJJ  ——  EENNDDOOWWEEDD    KKRRAAFFTT    PPRROOFFEESSSSOORR  

IInn  SSeepptteemmbbeerr  22000099  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  nnaammeedd  CCeenntteerr  DDiirreeccttoorr  
JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  tthhee  KKrraafftt  PPrrooffeessssoorr..  TThhiiss  eennddoowweedd  
pprrooffeessssoorrsshhiipp  iiss  iinn  rreeccooggnniittiioonn  ooff  FFrr..  BBeerrnnaauueerr’’ss  iinntteelllleeccttuuaall  
lleeaaddeerrsshhiipp,,  sscchhoollaarrllyy  eexxcceelllleennccee,,  aanndd  hhiiss  mmaannyy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  
bbeeyyoonndd  tthhee  ccaammppuuss..  IInn  nnaammiinngg  BBeerrnnaauueerr  tthhee  KKrraafftt  PPrrooffeessssoorr,,  
PPrroovvoosstt  aanndd  DDeeaann  ooff  FFaaccuullttiieess  CCuuttbbeerrttoo  GGaarrzzaa  iinnddiiccaatteedd  
tthhaatt  tthhee  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeggaarrddss  eennddoowweedd  
pprrooffeessssoorrsshhiippss  aass  ccrriittiiccaall  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy’’ss  aaccaaddeemmiicc  
mmiissssiioonn..  TThheeyy  pprroommoottee  eexxcceelllleennccee  iinn  tteeaacchhiinngg  bbyy  hheellppiinngg  ttoo  
rreettaaiinn  tthhee  ffiinneesstt  aammoonngg  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  BBoossttoonn  CCoolllleeggee..   
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TThhee  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  JJeessuuiitt  IInnssttiittuuttee  aannnnuuaallllyy  ccoo--ssppoonnssoorr  JJeewwiisshh––CChhrriissttiiaann  
ddiiaalloogguuee  sseessssiioonnss  ffoorr  ffaaccuullttyy  aanndd  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss..  DDuurriinngg  tthhee  FFaallll  22000088  sseemmeesstteerr  ttwwoo  
mmeeeettiinnggss  wweerree  lleedd  bbyy  tthhee  CCeenntteerr’’ss  CCoorrccoorraann  VViissiittiinngg  PPrrooffeessssoorr,,  RRaayymmoonndd  CCoohheenn,,  wwhhoo  gguuiiddeedd  
tthhee  ggrroouupp’’ss  ddiissccuussssiioonn  ooff  ttwwoo  ooff  hhiiss  ppuubblliisshheedd  wwoorrkkss..  SSaavviinngg  tthhee  HHoollyy  SSeeppuullcchhrree::  HHooww  RRiivvaall  
CChhrriissttiiaannss  CCaammee  TTooggeetthheerr  ttoo  RReessccuuee  tthheeiirr  HHoolliieesstt  SShhrriinnee  rraaiisseedd  iissssuueess  ooff  hhoollyy  ssiitteess,,  eeccuummeenn--
iissmm  aanndd  ccoonnfflliicctt  rreessoolluuttiioonn..  IIssaaiiaahh’’ss  VViissiioonn  ooff  PPeeaaccee  iinn  BBiibblliiccaall  aanndd  MMooddeerrnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaa--
ttiioonnss  pprroovviiddeedd  aa  ddiipplloommaattiicc  ppeerrssppeeccttiivvee  oonn  IIssaaiiaahh  tthhaatt  wwaass  ttoottaallllyy  nnoovveell  ffoorr  mmoosstt  ppaarrttiicciippaannttss..  
IInn  SSpprriinngg  22000099  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ,,  lleedd  aa  ddiiaalloogguuee  ddiissccuussssiioonn  wwhhiicchh  wwaass  ggiivveenn  oovveerr  ttoo    AAnnddrreeww    
HHeeiinnzzee’’ss  JJeewwss  aanndd  tthhee  AAmmeerriiccaann  SSoouull::  HHuummaann  NNaattuurree  iinn  tthhee  TTwweennttiieetthh  CCeennttuurryy..    TThhee  ccoonnvveerrssaa--  

  

ttiioonn  ccoonnssiiddeerreedd  ssoommee  ooff  tthhee  ccoonnfflliiccttss  bbeettwweeeenn  CCaatthhoolliiccss  aanndd  JJeewwss  oonn  ppooppuullaarr  
AAmmeerriiccaann  ppssyycchhoollooggyy  aanndd  FFrreeuuddiiaann  ppssyycchhooaannaallyyssiiss..  
  
TThhee    ffiinnaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr  wwaass  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  JJeewwiisshh  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrdd  
tthhee  bbeenneeffiittss  ttoo  bbee  ffoouunndd  iinn  rreelliiggiioouuss  pplluurraalliissmm..  IInnvviitteedd  gguueesstt,,  RRaabbbbii  EEuuggeennee  
KKoorrnn,,  lleedd  aann  aanniimmaatteedd  ddiissccuussssiioonn  oonn  aa  pprreesseennttaattiioonn  ooff  hhiiss  aarrttiiccllee  ““GGeennttiilleess,,  
TThhee  WWoorrlldd  ttoo  CCoommee,,  aanndd  JJuuddaaiissmm::  TThhee  OOddyysssseeyy  ooff  aa  RRaabbbbiinniicc  TTeexxtt..””  
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SSttuuddiieess  iinn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss  iiss  tthhee  
ppeeeerr--rreevviieewweedd  jjoouurrnnaall  ooff  tthhee  CCoouunncciill  ooff  
CCeenntteerrss  oonn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss..  TThhiiss  
eelleeccttrroonniicc  jjoouurrnnaall  iiss  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  BBoossttoonn  
CCoolllleeggee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  
wwhheerree  AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorrss  RRuutthh  LLaannggeerr  aanndd  
AAuuddrreeyy  DDooeettzzeell,,  NNDDSS  sseerrvvee  oonn  tthhee  jjoouurrnnaall’’ss  
eeddiittoorriiaall  bbooaarrdd  aass  ccoo--eeddiittoorr  aanndd  mmaannaaggiinngg  
eeddiittoorr..  BBeegguunn  iinn  22000055,,  tthhee  jjoouurrnnaall  iiss  aa  ffoorruumm  
ffoorr  sscchhoollaarrss  iinn  tthhee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  aaccaaddeemmiicc  
ffiieelldd  ooff  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss..  IItt  aallssoo  
sseerrvveess  aass  aa  rreessoouurrccee  ffoorr  cclleerrggyy,,  eedduuccaattoorrss,,  
aanndd  ootthheerrss  wwhhoo  sseeeekk  ttoo  pprroommoottee  mmuuttuuaall  
uunnddeerrssttaannddiinngg  bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss..  
IItt  iiss  aann  ooppeenn--aacccceessss  ppuubblliiccaattiioonn  ffrreeeellyy  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  eevveerryyoonnee  oovveerr  tthhee  iinntteerrnneett  aatt  
http://escholarship.bc.edu/scjrhttp://escholarship.bc.edu/scjr  ..    
  
FFeeaattuurree  TTooppiiccss  ffoorr  VVoolluummee  33  ((22000088))  wweerree  
‘‘TThhee  LLaanndd  aanndd  SSttaattee  ooff  IIssrraaeell’’  aanndd  ‘‘PPaauull  aanndd  
CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss..’’  VVoolluummee  44  ((22000099))  
ccoonnttiinnuueess  tthhee  ssppeecciiaall  tthheemmee  ooff  ‘‘PPaauull’’  aalloonngg  
wwiitthh  tthhee  FFeeaattuurree  TTooppiicc  ‘‘EEdduuccaattiinngg  iinn  aann  AAggee  
ooff  DDiiaalloogguuee..’’   

22001100  --  CCaallll  ffoorr  PPaappeerrss  --    VVoolluummee  VV  

BBOOUUNNDDAARRIIEESS  AANNDD  BBOORRDDEERR  CCRROOSSSSIINNGGSS    
““GGoooodd  ffeenncceess  mmaakkee  ggoooodd  nneeiigghhbboorrss””  ssttaatteess  tthhee  
AAmmeerriiccaann  pprroovveerrbb..  BBuutt  iiss  tthhiiss  nneecceessssaarriillyy  tthhee  ccaassee    
iinn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss??  TThhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  
bboouunnddaarriieess  aanndd  ccoonncceerrnn  aabboouutt  tthhoossee  wwhhoo  ccrroossss  oorr  
qquueessttiioonn  tthhoossee  bboouunnddaarriieess  hhaavvee  bbeeeenn  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  
CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  eennccoouunntteerr  ffrroomm  iittss  bbeeggiinnnniinngg..  
HHoowweevveerr,,  ttooddaayy’’ss  mmuullttii--ccuullttuurraall  ssoocciieettyy,,  wwiitthh  iittss  eemm--
pphhaasseess  oonn  iinnddiivviidduuaall  iiddeennttiittyy  aanndd  ssppiirriittuuaalliittyy  aanndd  iittss  
qquueessttiioonniinngg  ooff  oorrggaanniizzeedd  rreelliiggiioonn,,  cchhaalllleennggee  oouurr  
rreecceeiivveedd  aapppprrooaacchheess  ttoo  bboouunnddaarryy  ccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  
mmaannyy  wwaayyss..    

TThhee  eeddiittoorrss  iinnvviittee  ssuubbmmiissssiioonnss  ffoorr  VVoolluummee  55  tthhaatt  
aaddddrreessss  tthhiiss  iissssuuee  ffrroomm  aannyy  ppeerrttiinneenntt  ddiisscciipplliinnaarryy  
ppeerrssppeeccttiivvee,,  iinncclluuddiinngg  ppssyycchhoollooggyy,,  ssoocciioollooggyy,,  aanndd  
aanntthhrrooppoollooggyy,,  aass  wweellll  aass  hhiissttoorryy,,  tthheeoollooggyy,,  pphhiilloo--
ssoopphhyy,,  aanndd  eedduuccaattiioonn..  HHooww  ddoo  wwee  uunnddeerrssttaanndd  ssuucchh  
ttooppiiccss  aass::  tthhee  ““ppaarrttiinnggss  ooff  tthhee  wwaayyss,,””  tthhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  
aanndd  ppoossssiibbiilliittiieess  ffoorr  hhooww  wwee  tteeaacchh  aanndd  pprreeaacchh  aabboouutt  
eeaacchh  ootthheerr,,  aattttiittuuddeess  ttoo  mmiissssiioonn  aanndd  ccoonnvveerrssiioonn,,  mmuull--
ttiippllee  rreelliiggiioouuss  bbeelloonnggiinngg,,  oorr  iiddeennttiittyy  ddeeffiinneedd  aass  
ssiimmuullttaanneeoouussllyy  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann??  WWhhaatt  iiss  tthhee  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ““ffeenncceess””  ttoo  ““nneeiigghhbboorrlliinneessss””??  DDoo  wwee  
nneeeedd  ffeenncceess,,  aanndd  iiff  ssoo,,  hhooww  hhiigghh  oorr  iimmppeerrmmeeaabbllee  
sshhoouulldd  tthheeyy  bbee??  
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IInn  11996699  aa  SSttuuddyy  GGrroouupp  oonn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss  wwaass  
ccaalllleedd  iinnttoo  bbeeiinngg  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ooff  CChhuurrcchheess..  TThhiiss  
ggrroouupp  ooff  PPrrootteessttaanntt,,  RRoommaann  CCaatthhoolliicc,,  aanndd  EEaasstteerrnn  OOrrtthhooddooxx  
sscchhoollaarrss  uunnddeerrttooookk  aann  iinnddeepptthh  ssttuuddyy  ooff  ttooppiiccss  rreelleevvaanntt  ttoo  
CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss,,  bbootthh  hhiissttoorriiccaallllyy  aanndd  ccuurrrreennttllyy..    
  
OOvveerr  tthhee  yyeeaarrss,,  aass  mmeemmbbeerrss  bbeeccaammee  eemmeerriittii  aanndd  nneeww  sscchhoollaarrss  
ccaammee  oonn  bbooaarrdd,,  tthhee  ggrroouupp  wwaass  ssppoonnssoorreedd  aanndd  hhoosstteedd  bbyy  
vvaarriioouuss    oorrggaanniizzaattiioonnss    iinncclluuddiinngg::    tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  

CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss,,  tthhee  SSeeccrreettaarriiaatt  ffoorr  CCaatthhoolliicc--JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss,,  tthhee  SSiisstteerrss  ooff  SSiioonn,,  
tthhee  AAmmeerriiccaann  JJeewwiisshh  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  tthhee  IInnssttiittuuttee  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  SSttuuddiieess  iinn  
BBaallttiimmoorree..  
 
SSiinnccee  22000022  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  hhaass  ssppoonnssoorreedd  aanndd  hhoosstteedd  tthhee  
ggrroouupp’’ss  bbiiaannnnuuaall  mmeeeettiinnggss..  IInn  sspprriinngg  ooff  22000077,,  CCSSGG  mmeemmbbeerr  KKaattaarriinnaa  vvoonn  KKeelllleennbbaacchh  
lleedd  tthhee  ggrroouupp  iinn  ttwwoo  sscchhoollaarrllyy  ddiissccuussssii00nnss  ooff  hheerr  bbooookk  pprrooppoossaall  oonn  TThhee  MMaarrkk  ooff  CCaaiinn::  
FFoorrggiivveenneessss  aanndd  RReeppeennttaannccee  iinn  tthhee  LLiivveess  ooff  PPeerrppeettrraattoorrss  ooff  tthhee  HHoollooccaauusstt..  RRuutthh  
LLaannggeerr  pprreesseenntteedd  aanndd  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp  tthhee  ppaappeerr  ““TThhee  EEaarrlliieesstt  TTeexxttss  ooff  tthhee  
BBiirrkkaatt  HHaammiinniimm..””  AAtt  tthhee  FFaallll  22000077  mmeeeettiinngg  sscchhoollaarrss  EEsstthheerr  MMeennnn,,  RRiicchhaarrdd  JJ..  MMoouuww  
((gguueesstt)),,  aanndd  MMaarrkk  HHeeiimm  pprreesseenntteedd  ppaappeerrss  oonn::  ““WWiinnddoowwss  ffoorr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  JJeewwiisshh,,  
CChhrriissttiiaann,,  MMuusslliimm  RReellaattiioonnss,,””  ““’’TThhee  IIddeennttiittyy  ooff  IIssrraaeell’’::  AA  CChhaalllleennggee  ffoorr  EEvvaannggeelliiccaall--
JJeewwiisshh  RReellaattiioonnss,,””  aanndd  ““GGoodd’’ss  WWiissddoomm  aanndd  TTwwoo  MMiissttaakkeess::  TThhee  SSttrruuggggllee  ooff  HHiissttoorriiccaall  
CChhrriissttiiaanniittyy..””  
 
IInn  tthhee  ffaallll  ooff  22000088  tthhee  ggrroouupp  wweellccoommeedd  sscchhoollaarr  AAmmyy--JJiillll  LLeevviinnee  wwhhoo  lleedd  tthheemm  tthhrroouugghh  aa  
ssttuuddyy  ooff  hheerr  ssyyllllaabbuuss  oonn  JJuuddaaiissmm  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy,,  aanndd  pprreesseenntteedd  hheerr  ppaappeerr  ““TThhee  GGoooodd  
SSaammaarriittaann  ((LLuukkee  1100::2299--3377))..””  TThhee  FFaallll  22000099  tthhrreeee--ddaayy  mmeeeettiinngg  ssaaww  tthhee  sscchhoollaarrss  ““ttaakkiinngg  
tthhee  ppuullssee””——  oonn  CCaatthhoolliicc--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss  aanndd  oonn  PPrrootteessttaanntt--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss..  IInn  sseevveerraall  
ffoollllooww--uupp  sseessssiioonnss,,  iissssuueess  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  ““ttaakkiinngg  tthhee  ppuullssee””  wweerree  ddiissccuusssseedd  iinn  ggrreeaatteerr  
ddeepptthh..  AAss  tthheeyy  ccoonncclluuddeedd  tthhiiss  ffaallll  mmeeeettiinngg,,  tthhee  sscchhoollaarrss  aaggrreeeedd  oonn  ttwwoo  mmaajjoorr  pprroojjeeccttss  
wwhhiicchh  wwiillll  bbee  tthheeiirr  ffooccuuss  oovveerr  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  yyeeaarrss..  
  
IInn  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthheeiirr  SSeepptteemmbbeerr  22000022  ssttaatteemmeenntt,,  AA  SSaaccrreedd  OObblliiggaattiioonn,,  tthhee    CCSSGG  
sscchhoollaarrss  aarrttiiccuullaatteedd  tthheeiirr  jjooiinntt  ccoonnvviiccttiioonn::  WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  rreevviissiinngg  CChhrriissttiiaann  tteeaacchhiinngg  
aabboouutt  JJuuddaaiissmm  aanndd  tthhee  JJeewwiisshh  ppeeooppllee  iiss  aa  cceennttrraall  aanndd  iinnddiissppeennssaabbllee  oobblliiggaattiioonn  ooff  
tthheeoollooggyy  iinn  oouurr  ttiimmee..  IItt  iiss  eesssseennttiiaall  tthhaatt  CChhrriissttiiaanniittyy  bbootthh  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  rreepprreesseenntt  
JJuuddaaiissmm  aaccccuurraatteellyy,,  nnoott  oonnllyy  aass  aa  mmaatttteerr  ooff  jjuussttiiccee  ffoorr  tthhee  JJeewwiisshh  ppeeooppllee,,  bbuutt  aallssoo  ffoorr  
tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh,,  wwhhiicchh  wwee  ccaannnnoott  pprrooccllaaiimm  wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  ttoo  JJuuddaaiissmm..  
MMoorreeoovveerr,,  ssiinnccee  tthheerree  iiss  aa  uunniiqquuee  bboonndd  bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  JJuuddaaiissmm,,  rreevviittaalliizziinngg  
oouurr  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  JJeewwiisshh  rreelliiggiioouuss  lliiffee  wwiillll  ddeeeeppeenn  oouurr  CChhrriissttiiaann  ffaaiitthh..  WWee  bbaassee  tthheessee  
ccoonnvviiccttiioonnss  oonn  oonnggooiinngg  sscchhoollaarrllyy  rreesseeaarrcchh  aanndd  tthhee  ooffffiicciiaall  ssttaatteemmeennttss  ooff  mmaannyy  
CChhrriissttiiaann  ddeennoommiinnaattiioonnss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffiiffttyy  yyeeaarrss..    
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JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  aanndd  RRuutthh  LLaannggeerr  rreepprreesseenntteedd  
tthhee  CCeenntteerr  aatt  tthhee  22000099  aannnnuuaall  ccoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  ooff  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  
((IICCCCJJ))  hheelldd  iinn  BBeerrlliinn  iinn  eeaarrllyy  JJuullyy..  IItt  wwaass  tthhee  
ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  aa  nneeww  ssttaatteemmeenntt,,  
AA  TTiimmee  ffoorr  RReeccoommmmiittmmeenntt::  BBuuiillddiinngg  tthhee  NNeeww  
RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss..  IInn  aa  
ffeessttiivvee  cceerreemmoonnyy  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  
ddiiaalloogguuee    bbooddiieess  ccoonnssttiittuuttiinngg    tthhee  IICCCCJJ    ssiiggnneedd  tthhee   

tthhrreeee--ppaarrtt  ssttaatteemmeenntt  wwhhiicchh  aaddddrreesssseess,,  iinn  ttuurrnn,,  CChhrriissttiiaannss,,  JJeewwss,,  aanndd  aallll  ppeeooppllee  iinncclluuddiinngg  
MMuusslliimmss..  PPlleennaarryy  ppaappeerrss  iinncclluuddeedd  pprreesseennttaattiioonnss  bbyy  BBiisshhoopp  DDrr..  MMuussssiinngghhooffff  ooff  AAaacchheenn,,  
GGeerrmmaannyy  aanndd  RRuutthh  LLaannggeerr..  LLaannggeerr  aaddddrreesssseedd  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  ddiiaalloogguuee  ffoorr  JJeewwiisshh  lliittuurrggyy..    
HHeerr  ppaappeerr  iiss  nnooww  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  CCCCJJRR  jjoouurrnnaall  Sttudiies  iin  Chrriisttiian--JJewiish  RellattiionsS ud es n Ch s an ew sh Re a ons  
((hhttttpp::////eesscchhoollaarrsshhiipp..bbcc..eedduu//ssccjjrr//vvooll44//iissss11//1199))..  AA  tthhiirrdd  pplleennaarryy  ppaanneell  sseessssiioonn  ddiissccuusssseedd  tthhee  
mmoorree  uunniivveerrssaall  sseeaarrcchh  ffoorr  jjuussttiiccee..  TThhee  ccoonnffeerreennccee  aallssoo  mmaarrkkeedd  tthhee  ssiixxttiieetthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  
ffoouunnddiinngg  ooff  tthhee  DDeeuuttsscchhee  KKoooorrddiinniieerruunnggssrraatt,,  aa  pprriimmaarryy  oorrggaanniizzaattiioonn  wwoorrkkiinngg  ffoorr  CChhrriissttiiaann--
JJeewwiisshh  uunnddeerrssttaannddiinngg  iinn  GGeerrmmaannyy  iittsseellff..  TThhiiss  mmiilleessttoonnee  wwaass  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhee  GGeerrmmaann  
cchhaanncceelllloorr,,  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell..  IItt  wwaass  ppaarrttiiccuullaarrllyy  mmeeaanniinnggffuull  ffoorr  tthhee  IICCCCJJ  ttoo  mmeeeett  iinn  BBeerrlliinn,,  ggiivveenn  
tthhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  cciittyy,,  aass  aa  pprree--NNaazzii  cceenntteerr  ooff  JJeewwiisshh  ccuullttuurree,,  aass  tthhee  ppoolliittiiccaall  hheeaarrtt  ooff  tthhee  
ddeessttrruuccttiioonn  ooff  EEuurrooppeeaann  JJeewwrryy,,  aass  aa  cciittyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  hheeaalliinngg  aafftteerr  tthhee  ffaallll  ooff  ccoommmmuunniissmm  
aanndd  tthhee  rreeuunniiffiiccaattiioonn  ooff  GGeerrmmaannyy,,  aanndd  aass  aa  cciittyy,,  lliikkee  GGeerrmmaannyy  iittsseellff,,  ddeeaalliinngg  tthhoouugghhttffuullllyy  aanndd  
ppuubblliiccllyy  wwiitthh  tthhee  ccoommmmeemmoorraattiioonn  ooff  tthhiiss  hheerriittaaggee..    
 

 

CC HH RR II SS TT   AA NN DD   TT HH EE   JJ EE WW II SS HH   PP EE OO PP LL EE   PP RR OO JJ EE CC TT   
  
SSiinnccee  iittss  bbeeggiinnnniinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss  aaggoo,,  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  hhaass  ppaarrttiicciippaatteedd  
iinn  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  CChhrriisstt  aanndd  tthhee  JJeewwiisshh  PPeeooppllee  PPrroojjeecctt..  TThhee  ccrriittiiccaall  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  
hhaass  bbeeeenn  uunnddeerrlliinneedd  bbyy  rreecceenntt  eevveennttss,,  bbootthh  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  iinn  GGeerrmmaannyy..  CCaatthhoolliicc  
bbiisshhooppss  hhaavvee  iissssuueedd  ssttaatteemmeennttss  eexxpplliicciittllyy  ccrriittiiccaall  ooff  ccoonncclluussiioonnss  ddrraawwnn  bbaasseedd  oonn  tthhee  qquueessttiioonn  
uunnddeerrllyyiinngg  tthhiiss  pprroojjeecctt::  nnaammeellyy,,  iiff  GGoodd’’ss  ccoovveennaanntt  wwiitthh  IIssrraaeell  iiss  eetteerrnnaallllyy  vvaalliidd,,  tthheenn  tthheerree  iiss  nnoo  
bbeenneeffiitt  ffoorr  JJeewwss  iinn  bbeeccoommiinngg  CChhrriissttiiaannss  aanndd  CChhrriissttiiaannss  nneeeedd  nnoott  sseeeekk  tthheeiirr  bbaappttiissmm..  TThhee  
bbiisshhooppss’’  ccrriittiicciissmm  aarriisseess  ffrroomm  tthhee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  tthhiiss  aanndd  aannootthheerr  lloonngg--ssttaannddiinngg  tteenneett  ooff  
CCaatthhoolliicc  tteeaacchhiinngg::  tthhaatt  CChhrriisstt  iiss  tthhee  uunniivveerrssaall  ssaavviioorr..  TThhee  CChhrriisstt  aanndd  tthhee  JJeewwiisshh  PPeeooppllee  pprroojjeecctt  
sseeeekkss  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ssoopphhiissttiiccaatteedd  tthheeoollooggiiccaall  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  tthhiiss  ccoonnuunnddrruumm,,  oonnee  tthhaatt  wwiillll  
ggeenneerraattee  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  iinnnneerr--CCaatthhoolliicc  ddiiaalloogguuee  aanndd  eennaabbllee  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  
tthheeoorreettiiccaall  uunnddeerrppiinnnniinnggss  ooff  tthhee  nneeww  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss..  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  
nnooww  mmoovviinngg  ttoowwaarrdd  ppuubblliisshhiinngg  aa  bbooookk  ooff  eessssaayyss  aaddddrreessssiinngg  aassppeeccttss  ooff  tthhiiss  tthheeoollooggiiccaall  
ccoonnuunnddrruumm  cceennttrraall  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  hheeaalltthhyy  CChhrriissttiiaann  tthheeoollooggyy  ooff  JJeewwss  aanndd  JJuuddaaiissmm..    
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CChhrriissttiiaann  sscchhoollaarrss  aarree  ffiinnddiinngg  tthhaatt  tthhee  
CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  aatt  
BBoossttoonn  CCoolllleeggee  ooffffeerrss  uunniiqquuee  rreessoouurrcceess  
ffoorr  tthheeiirr  wwoorrkk  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  cchhuurrcchh  
hhiissttoorryy  aanndd  ccoommppaarraattiivvee  tthheeoollooggyy..  TThhee  
iinnttiimmaattee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  JJuuddaaiissmm  
aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  hhaass  bbeeeenn  wweellll  ddooccuu--
mmeenntteedd,,  aanndd  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  
rreellaattiioonnsshhiipp  hhaass  bbeeeenn  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  
bbee  aa  ssuubbjjeecctt  ooff  iinntteerreesstt  iinn  tthheeoollooggiiccaall  
ssttuuddiieess..  TThhee  CCeenntteerr’’ss  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  
tthhee  TThheeoollooggyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBoossttoonn  
CCoolllleeggee,,  hhoowweevveerr,,  ooffffeerrss  uunniiqquuee  aaddvvaann--
ttaaggeess  ttoo  ssttuuddeennttss  ssuucchh  aass  mmyysseellff  wwhhoo  
aarree  ppuurrssuuiinngg  aaddvvaanncceedd  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  
ffiieelldd  ooff  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  rreellaattiioonnss..  
  
II  aamm  aa  GGrreeeekk  OOrrtthhooddooxx  pprriieesstt  sseerrvviinngg  
aass  ppaassttoorr  ooff  tthhee  TTaaxxiiaarrcchhaaee  CChhuurrcchh  iinn  
WWaatteerrttoowwnn,,  MMaassssaacchhuusseettttss..  II  aamm  nnooww  
iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  pphhaassee  ooff  tthhee  PPhh..DD..  
pprrooggrraamm  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  uunnddeerr  tthhee  
ddiirreeccttiioonn  ooff  mmyy  aaddvviissoorr,,  PPrrooffeessssoorr  RRuutthh  
LLaannggeerr..  TThhee  ffooccuuss  ooff  mmyy  rreesseeaarrcchh  iiss  tthhee  
nnaattuurree  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  
CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  iinn  tthhee  eeaasstteerrnn  
MMeeddiitteerrrraanneeaann..  TThhee  CCeenntteerr  hhaass  pprroo--
vviiddeedd  mmee  wwiitthh  aann  iiddeeaall  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  
wwhhiicchh  ttoo  mmeeeett  tthhee    mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ddee--  

mmaannddss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  ttyyppee  ooff  
rreesseeaarrcchh——wwhheetthheerr  tthheeyy  bbee  hhiissttoorriiccaall,,  
ccoommppaarraattiivvee,,  oorr  lliinngguuiissttiicc  iinn  nnaattuurree..  
  
IInnddeeeedd,,  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh,,  
tthhee  CCeenntteerr  hhaass  eennaabblleedd  mmee  ttoo  bbeeggiinn  
eexxpplloorriinngg  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  GGrreeeekk  
OOrrtthhooddooxx  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  tthhaatt,,  
uunnffoorrttuunnaatteellyy,,  hhaass  bbeeeenn  ttoooo  oofftteenn  
nneegglleecctteedd..  TThhee  ccoouurrsseess  ooffffeerreedd  tthhrroouugghh  
tthhee  CCeenntteerr  hhaavvee  ggiivveenn  mmee  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eexxaammiinnee  hhooww  OOrrtthhooddooxx  
CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  hhaavvee  iinntteerraacctteedd,,  
nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  eeaarrllyy  cchhuurrcchh  ppeerriioodd  ((aann  
aarreeaa  ooff  ccoonncceerrnn  ffoorr  eevveerryy  OOrrtthhooddooxx  
CChhrriissttiiaann  sscchhoollaarr))  bbuutt  aallssoo  tthhrroouugghhoouutt  
tthhee  mmoorree  tthhaann  22,,000000––yyeeaarr  hhiissttoorryy  ooff    
tthhiiss  rreellaattiioonnsshhiipp..  TThhee  JJeessuuiitt  cchhaarraacctteerr    
ooff  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  aallssoo  aalllloowwss  mmee  ttoo  
ccoonntteexxttuuaalliizzee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  
CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  iinn  tthhee  EEaasstt  vviiss--àà--          
vviiss  tthhaatt  ffoouunndd  iinn  tthhee  WWeesstt,,  hheellppiinngg            
ttoo  iilllluussttrraattee  tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  tthhee    
EEaasstt  iiss  aatt  oonnccee  ssiimmiillaarr  aanndd  yyeett  ssttiillll  
pprrooffoouunnddllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhaatt  ffoouunndd  iinn  
tthhee  WWeesstt..  
  
IInn  aa  bbrrooaaddeerr  ccoonntteexxtt,,  hhoowweevveerr,,  mmyy  
ssttuuddiieess  aatt  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--
JJeewwiisshh  lleeaarrnniinngg  hhaavvee  ooppeenneedd  aa  nneeww  
wwiinnddooww  iinn  mmyy  mmiinniissttrryy  iinn  tthhee  GGrreeeekk  
OOrrtthhooddooxx  CChhuurrcchh..  IInnddeeeedd,,  mmyy  ppaarriisshh--
iioonneerrss  hhaavvee  eexxppeerriieenncceedd  tthhee  ffrruuiittss  ooff  
tthhee  ccoouurrsseess  ooffffeerreedd  aatt  tthhee  CCeenntteerr..  
WWhheetthheerr  iinn  aa  hhoommiillyy  oorr  ccaatteecchheettiiccaall  
lleeccttuurree,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ooff  mmyy  
ssttuuddiieess  hhaass  ffrreeqquueennttllyy  ccrreepptt  iinnttoo  mmyy  
ppaarriisshh  lliiffee..  MMyy  ssttuuddiieess  hhaavvee  aallssoo  
aaffffoorrddeedd  mmee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
rreepprreesseenntt  tthhee  GGrreeeekk    OOrrtthhooddooxx    MMeettrroopp--  
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oolliiss  ooff  BBoossttoonn  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  llooccaall  
JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  ddiiaalloogguuee,,  bbuutt  aallssoo  oonn  
aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell..  TThhiiss  ppaasstt  
ssuummmmeerr,,  HHiiss  EEmmiinneennccee  MMeettrrooppoolliittaann  
MMeetthhooddiiooss  ooff  BBoossttoonn  aasskkeedd  mmee  ttoo  
rreepprreesseenntt  tthhee  MMeettrrooppoolliiss  aatt  aa  jjooiinntt  
JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  iinntteerrffaaiitthh  sseemmiinnaarr  iinn  
IIssrraaeell,,  iinn  nnoo  ssmmaallll  mmeeaassuurree  bbeeccaauussee  ooff  
mmyy  ssttuuddiieess  aatt  tthhee  CCeenntteerr..  DDuuee  aatt  lleeaasstt  
iinn  ppaarrtt  ttoo  mmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhee  sscchhee--
dduullee  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr  wwaass  eexxppaannddeedd  ttoo  
iinncclluuddee  aa  ttrriipp  ttoo  tthhee  GGrreeeekk  OOrrtthhooddooxx  
PPaattrriiaarrcchhaattee  ooff  JJeerruussaalleemm  aanndd  aann  aauudd--
iieennccee  wwiitthh  HHiiss  BBeeaattiittuuddee  PPaattrriiaarrcchh  
TThheeoopphhiillooss  IIIIII..  
  

  
PPooppee  BBeenneeddiicctt  XXVVII  aanndd  PPaattrriiaarrcchh  TThheeoopphhiillooss  IIIIII    

iinn  tthhee  OOlldd  CCiittyy  ooff  JJeerruussaalleemm  ––  MMaayy  1155,,  22000099  

PPeerrhhaappss  iitt  iiss  iinn  eevveennttss  ssuucchh  aass  tthheessee  
tthhaatt  tthhee  ttrruuee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  CCeenntteerr  iiss  
mmaanniiffeesstteedd——wwhheenn  fflleesshh  aanndd  bblloooodd  iiss  
ppuutt  oonn  tthhee  bboonneess  ooff  tthhee  tthheeoollooggiiccaall  
ssttuuddiieess  ooffffeerreedd  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee..  PPuutt  
aannootthheerr  wwaayy,,  eevveerryy  rraaww  sscciieennccee  hhaass  iittss  
oowwnn  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  bbuutt  iitt  iiss  oonnllyy  wwhheenn  aa  
rraaww  sscciieennccee  bbeeccoommeess  aann  aapppplliieedd  
sscciieennccee  tthhaatt  tthhee  ffrruuiittss  ooff  tthhaatt  sscciieennccee  
aarree  rreeaalliizzeedd..  TThhee  rreeaall  vvaalluuee  ooff  tthhee  
CCeenntteerr  iiss  tthhaatt  iitt  eeqquuiippss  tthheeoollooggiiaannss  wwiitthh  
tthhee  ttoooollsseett  nneecceessssaarryy  ttoo  ttaacckkllee  tthhee  
ppaassttoorraall  aanndd  ssppiirriittuuaall  pprroobblleemmss  ffoouunndd  
iinn  rreelliiggiioouuss  ccoommmmuunniittiieess..  IInn  aa  wwaayy,,      
tthhee  CCeenntteerr  iiss  iittsseellff    aa    mmiiccrrooccoossmm  ooff  tthhiiss    
  

  
wwoorrlldd,,  iinn  tthhaatt  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  
sscchhoollaarrss  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  iinn  eexxaammiinniinngg  
tthhee  ccoommpplleexx  nnaattuurree  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann--
JJeewwiisshh  eexxppeerriieennccee..  IItt  iiss  nnoo  ssmmaallll  
wwoonnddeerr,,  tthheerreeffoorree,,  tthhaatt  ssoommee  ccllaasssseess  
hhaavvee    ccoo--lleeccttuurreerrss——oonnee  JJeewwiisshh  aanndd  oonnee    
CChhrriissttiiaann——iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  
aassssoocciiaatteedd  ddiissccuussssiioonn..  FFoorr  mmyysseellff,,  
ssoommeeoonnee  wwhhoo  ppeerrssoonniiffiieess  tthhee  CCeenntteerr  iiss  
mmyy  aaddvviissoorr,,  PPrrooffeessssoorr  RRuutthh  LLaannggeerr..  AAss  
hheerr  ssttuuddeenntt,,  tteeaacchhiinngg  aassssiissttaanntt,,  aanndd  
nnooww  ddooccttoorraall  aaddvviisseeee,,  II  hhaavvee  sseeeenn  jjuusstt  
hhooww  iinn--ddeepptthh  iiss  hheerr  kknnoowwlleeddggee,,  nnoott  
oonnllyy  ooff  hheerr  nnaattiivvee  JJuuddaaiissmm,,  bbuutt  aallssoo  ooff  
CChhrriissttiiaanniittyy..  SShhee  ppoosssseesssseess  tthhee  aabbiilliittyy  
ttoo  tteeaacchh  aabboouutt  bbootthh  ffaaiitthhss  oobbjjeeccttiivveellyy——  
aa  sskkiillll  wwhhiicchh,,  iinn  tthheeoollooggiiccaall  ssttuuddiieess,,  iiss  aa  
uunniiqquuee  aasssseett..  TThhiiss  iiss  aann  aattttrriibbuuttee  tthhaatt  
ddooeess  nnoott  ccoommee  eeaassiillyy,,  bbuutt  iitt  iiss  nneecceess--
ssaarryy  ttoo  aaccqquuiirree  iitt  iiff  oonnee  hhooppeess  ttoo  ggeett        
ttoo  tthhee  hheeaarrtt  ooff  iissssuueess  iimmppaaccttiinngg  tthhee  
JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  rreellaattiioonnsshhiipp..  TThhrroouugghh  
ffaaccuullttyy  lliikkee  PPrrooffeessssoorr  LLaannggeerr,,  mmyy  
ssttuuddiieess  hhaavvee  bbeeccoommee  nnoott  ssiimmppllyy  aann  
eennccoouunntteerr  ooff  ffaaiitthhss  bbuutt  rraatthheerr  aann  
iinntteerraaccttiioonn..  
  
TToo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--
JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  hhaass  bbeeeenn  aann  eesssseennttiiaall  
ccoommppoonneenntt  ooff  mmyy  ddooccttoorraall  ssttuuddiieess  
wwoouulldd  bbee  aann  uunnddeerrssttaatteemmeenntt..  TThhee  vveerryy  
ssuubbjjeecctt  ooff  mmyy  ddooccttoorraall  ddiisssseerrttaattiioonn  iiss  
pprrooooff  eennoouugghh  ooff  tthhiiss..  IItt  eexxaammiinneess  hhooww  
tthhee  EEaasstteerrnn  CChhrriissttiiaann  ffaatthheerr,,  JJoohhnn  
CChhrryyssoossttoomm,,  vviieewweedd  tthhee  PPaattrriiaarrcchh  
AAbbrraahhaamm,,  aanndd  hhooww  hhiiss  eexxeeggeettiiccaall  
ooppiinniioonn  ooff  AAbbrraahhaamm  rreellaatteess  ttoo  ootthheerr  
CChhrriissttiiaann  aanndd  JJeewwiisshh  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  
tthhee  ppaattrriiaarrcchh..  WWiitthhoouutt  tthhee  mmuullttii--
ddiisscciipplliinnaarryy  rreessoouurrcceess  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  
CCeenntteerr  aanndd  bbyy  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  aatt  llaarrggee,,  
iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  mmee  ttoo  iimmaaggiinnee  jjuusstt  hhooww  
ssuucchh  rreesseeaarrcchh  ccoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn..  
 



 
SSEEEEKKIINNGG  RREECCOONNCCIILLIIAATTIIOONN  AANNDD  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG

 

 
 

 
12 Paul of Tarsus Conference

 

    MMAARRCCHH  1155  ––  1166,,  22000099                                                                            PPAAUULL  OOFF  TTAARRSSUUSS::  
    TTHHEE  AAPPOOSSTTLLEE  TTOO  TTHHEE  GGEENNTTIILLEESS  IINN  HHIISS  JJEEWWIISSHH  CCOONNTTEEXXTT  

    

                AAUUDDRREEYY  DDOOEETTZZEELL,,  NNDDSS,,  
        IINNTTRROODDUUCCEESS      TTHHEE    CCOONNFFEERREENNCCEE 

TToo  mmaarrkk  tthhee  CChhuurrcchh’’ss  jjuubbiilleeee  yyeeaarr  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  
SStt..  PPaauull  ((JJuunnee  2288,,  22000088––JJuunnee  2299,,  22000099)),,  PPaauulliinnee  
sscchhoollaarrss  ggaatthheerreedd  ffoorr  ttwwoo  ddaayyss  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  
ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ccoonntteemmppoorraarryy  
sscchhoollaarrllyy  ppeerrssppeeccttiivveess  iinn  PPaauulliinnee  ssttuuddiieess  ffoorr  
CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss..  TThhee  ccoonnffeerreennccee  
ooppeenneedd  wwiitthh  aa  pprreesseennttaattiioonn  bbyy  AAllaann  SSeeggaall  
((BBaarrnnaarrdd  CCoolllleeggee))  oonn  tthhee  tthheemmee  ooff  ccoonnvveerrssiioonn  iinn  
PPaauull’’ss  wwrriittiinnggss  aanndd  iinn  hhiiss  JJeewwiisshh  ccoonntteexxtt..  RRuutthh  
LLaannggeerr  ––  aasskkiinngg  tthhee  qquueessttiioonn::    WWhhaatt  wwoouulldd  PPaauull  
ddoo??  ––  aaddddrreesssseedd  ccuurrrreenntt  tthheeoollooggiiccaall  cchhaalllleennggeess  
rreeggaarrddiinngg  aa  CChhrriissttiiaann  mmiissssiioonn  ttoo  oorr  wwiitthh  JJeewwss..     

AA  ppaanneell  oonn  JJeewwiisshh  iiddeennttiittyy  ffeeaattuurreedd  PPhheemmee  PPeerrkkiinnss  ((BBoossttoonn  CCoolllleeggee))  aanndd  SShhaayyee  JJ..DD..  CCoohheenn  
((HHaarrvvaarrdd)),,  wwhhiillee  aa  ppaanneell  bbyy  DDaanniieell  HHaarrrriinnggttoonn,,  SSJJ  ((BBoossttoonn  CCoolllleeggee))  aanndd  BBeerrnnaaddeettttee  BBrrooootteenn  
((BBrraannddeeiiss))  eexxpplloorreedd  PPaauull’’ss  uussee  ooff  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt,,  aanndd  PPaauull  aanndd  JJeewwiisshh  LLaaww..    TThhoommaass  
SStteeggmmaann,,  SSJJ  ((BBoossttoonn  CCoolllleeggee))  aanndd  AAddaamm  GGrreeggeerrmmaann  ((IICCJJSS,,  BBaallttiimmoorree))  aaddddrreesssseedd  cchhaalllleennggeess  
ppoosseedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrroovveerrssiiaall  tteexxtt  22  CCoorr..  33,,  aanndd  bbyy  tthhee  ccoonnfflliicctt  iinn  GGaallaattiiaa  aass  iitt  rreellaatteedd  ttoo  GGeennttiillee  
ssaallvvaattiioonn  iinn  JJuuddaaiissmm  aanndd  iinn  JJeewwiisshh  CChhrriissttiiaanniittyy..  

    

PPHHEEMMEE  PPEERRKKIINNSS  RREESSPPOONNDDSS  TTOO  AALLAANN  SSEEGGAALL  

    

TTOOMM  SSTTEEGGMMAANN,,  SSJJ  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDAANN    HHAARRRRIINNGGTTOONN,,  SSJJ  
  
TThhee  ccoonnffeerreennccee  hhoonnoorreedd  tthhee  mmeemmoorryy  aanndd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ooff  tthhee  llaattee  
PPaauulliinnee  sscchhoollaarr,,  BBiisshhoopp  KKrriisstteerr  SStteennddaahhll..  TTrriibbuutteess  bbyy  hhiiss  ccoolllleeaagguuee,,  
HHeellmmuutt  KKooeesstteerr  ((HHaarrvvaarrdd  DDiivviinniittyy)),,  aanndd  bbyy  hhiiss  ssttuuddeennttss  aanndd  ccoolllleeaagguueess  
DDaanniieell  HHaarrrriinnggttoonn,,  SSJJ,,  PPhheemmee  PPeerrkkiinnss,,  aanndd  BBeerrnnaaddeettttee  BBrrooootteenn    rreeccaalllleedd  
tthhee  pprrooffoouunndd  iinnfflluueennccee  tthhiiss  eemmiinneenntt  sscchhoollaarr  hhaadd  oonn  mmaannyy  tthhrroouugghh  hhiiss  
hhoossppiittaalliittyy,,  hhiiss  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  tthhee  cchhuurrcchh,,  aanndd  hhiiss  aaddvvooccaaccyy  ooff    ttoolleerraannccee..    
  

TThhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  iiss  ggrraatteeffuull  ffoorr  aanndd  ddeeeeppllyy  
iinnddeebbtteedd  ttoo  tthhee  ppiioonneeeerriinngg  eeffffoorrttss  ooff  tthhiiss  ddiissttiinngguuiisshheedd  sscchhoollaarr  aanndd  

iinnssppiirriinngg  cchhuurrcchh  lleeaaddeerr..  

MMaayy  hhee  rreesstt  iinn  ppeeaaccee  aanndd  mmaayy  hhiiss  mmeemmoorryy  bbee  ffoorr  aa  bblleessssiinngg..  11992211  ––  22000088  
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TTHHEE  HHOOLLYY  SSEEEE  AANNDD  IISSRRAAEELL::                        JJUUNNEE  1177  ––  1188,,  22000099  

TT HH EE   DD II PP LL OO MM AA CC YY   OO FF   EE NN GG AA GG EE MM EE NN TT   
OOrrggaanniizzeedd  bbyy  RRaayymmoonndd  CCoohheenn,,  tthhee  
CCeenntteerr’’ss  iinnaauugguurraall  CCoorrccoorraann  VViissiittiinngg  
PPrrooffeessssoorr,,  tthhiiss  ttwwoo--ddaayy  eevveenntt  ddiirreecctteedd  tthhee  
eenneerrggiieess  ooff  CCaatthhoolliicc  aanndd  JJeewwiisshh  lleeaaddeerrss  
aanndd  sscchhoollaarrss  ttoo  qquueessttiioonnss  ooff  tthhee  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  VVaattiiccaann  aanndd  tthhee  
SSttaattee  ooff  IIssrraaeell——aa  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhaatt  ccoonn--
cceerrnnss  tthhee  cceennttrraall  ppoolliittiiccaall  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  
tthheessee  ttwwoo  rreelliiggiioouussllyy  ggrroouunnddeedd  ccuullttuurreess..  
TThhee  oobbjjeeccttiivvee  wwaass  ttoo  hheellpp  mmoovvee  tthhiiss  rreellaa--
ttiioonnsshhiipp  bbeeyyoonndd  mmiinniimmaall  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ttoo  
aa  nneeww  ssttaaggee  ooff  aaccttiivvee  eennggaaggeemmeenntt..    

  
        RRAAYYMMOONNDD  CCOOHHEENN  IINNTTRROODDUUCCEESS  

TTHHEE  CCOONNFFEERREENNCCEE    
OOnn  JJuunnee  1177  MMoorrddeecchhaayy  LLeewwyy,,  tthhee  IIssrraaeellii  AAmmbbaassssaaddoorr  ttoo  tthhee  HHoollyy  SSeeee,,  aaddddrreesssseedd  aann  aapppprreecciiaattiivvee  ppuubblliicc  
aauuddiieennccee  wwiitthh  hhiiss  pprreesseennttaattiioonn::  FFrroomm  DDeenniiaall  ttoo  AAcccceeppttaannccee::  HHoollyy  SSeeee––IIssrraaeell  RReellaattiioonnss..  BBeeggiinnnniinngg  hhiiss    
hhiissttoorriiccaall  rreefflleeccttiioonnss  wwiitthh  tthhee  ssttaattee  ooff  nnoonn--rreellaattiioonnsshhiipp,,  hhee  ttrraacceedd  tthhee  ssttaaggeess  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  
ffuullll  ddiipplloommaattiicc  rreellaattiioonnss  iinn  11999933––9944..    HHee  oouuttlliinneedd  ssoommee  ooff  tthhee  ppaarraammeetteerrss  ooff  tthhee  ddiipplloommaattiicc  rreellaattiioonnss,,  
ccoonncclluuddiinngg  wwiitthh  rreefflleeccttiioonnss  oonn  tthhee  ppaappaall  vviissiittss  ttoo  IIssrraaeell  iinn  11996644,,  22000000  aanndd  22000099..  ((SSeeee  tthhee  tteexxtt  ooff  tthhee  
LLeewwyy  lleeccttuurree  aatt::    http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=schttp://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=scjjrr))..  AA  ffeessttiivvee  
ddiinnnneerr  ffoorr  iinnvviitteedd  gguueessttss  ffoolllloowweedd  tthhee  ppuubblliicc  pprreesseennttaattiioonn..  

      
      JJ..  BBEERRNNAAUUEERR,,  SSJJ,,  MM..  LLEEWWYY,,  RR..  SSTTEERRNN,,  AANNDD    EE..  FFIISSHHEERR                                          

                                      EENNJJOOYY  CCOOHHEENN’’SS  WWOORRDDSS  OOFF  WWEELLCCOOMMEE 

    
                    DD..  JJAAEEGGEERR,,    DD..  CCHHRRIISSTTIIAANNSSEENN,,  SSJJ  AANNDD    JJ..  MMAASSSSAA    EENNGGAAGGEEDD  

                                                          IINN  FFRRIIEENNDDLLYY  DDIINNNNEERR  CCOONNVVEERRSSAATTIIOONNSS    

           

 

RRaayymmoonndd  CCoohheenn  ooppeenneedd  tthhee  CCoonnffeerreennccee  oonn  JJuunnee  1188..  TThhee  
wwoorrkk  ooff  tthhiiss  cclloosseedd  ccoonnffeerreennccee  wwaass  ggiivveenn  ffooccuuss  bbyy  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ssppeeaakkeerrss  aanndd  tthheeiirr  pprreesseennttaattiioonnss::  

**  RRaabbbbii  DDaavviidd  RRoosseenn::  TThhee  IInntteerrrreelliiggiioouuss  DDiiaalloogguuee  
bbeettwweeeenn  tthhee  CChhiieeff  RRaabbbbiinnaattee  ooff  IIssrraaeell  aanndd  tthhee  CCaatthhoolliicc  
CChhuurrcchh  
**  AAmmbbaassssaaddoorr  LLeewwyy::  TThhee  DDiipplloommaattiicc  RReellaattiioonnsshhiipp::  
CCoonnfflliicctt  aanndd  CCooooppeerraattiioonn    
**      FFrr..  DDaavviidd  JJaaeeggeerr::  CChhrriissttiiaannss  aanndd  JJeewwss  iinn  IIssrraaeell  

CCoonncclluuddiinngg  rreemmaarrkkss  wweerree  ooffffeerreedd  bbyy  JJoohhnn  TT..  PPaawwlliikkoowwsskkii..  
 

http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1195&context=scjr
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CCEELLEEBBRRAATTIINNGG  TTHHEE  LLIIFFEE  AANNDD  MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  FFRR..   SSTTAANNIISSLLAAWW  MMUUSSIIAALL,,   SS .. JJ ..   

OOnn  MMaarrcchh  44--66,,  22000099  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  
LLeeaarrnniinngg  ccoo--ssppoonnssoorreedd  tthhee  mmaajjoorr  ccoonnffeerreennccee  
CCeelleebbrraattiinngg  tthhee  LLiiffee  aanndd  MMiinniissttrryy  ooff  FFrr..  SSttaanniissllaaww  
MMuussiiaall,,  SS..JJ..  TThhee  ccoonnffeerreennccee,,  wwhhiicchh  mmaarrkkeedd  tthhee  ffiifftthh  
aannnniivveerrssaarryy  ooff  FFrr..  MMuussiiaall’’ss  ddeeaatthh,,  wwaass  hheelldd  aatt  tthhrreeee  
ssiitteess  iinn  KKrraakkooww,,  PPoollaanndd::  tthhee  JJeewwiisshh  CCoommmmuunniittyy  
CCeenntteerr,,  tthhee  JJaaggiieelllloonniiaann  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  
CCuullttuurree  aanndd  DDiiaalloogguuee  iinn  tthhee  JJeessuuiitt  CCoolllleeggee,,  tthhee  
IIggnnaattiiaannuumm..  FFrr..  MMuussiiaall  ((11993388--22000044)),,  aa  ppiioonneeeerr  ooff  
JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  rreeccoonncciilliiaattiioonn  iinn  PPoollaanndd,,  wwaass  
iinntteennsseellyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ccoommbbaattiinngg    aannttiisseemmiittiissmm..  
AAmmoonngg  hhiiss  mmaannyy  iinnvvoollvveemmeennttss,,  hhee  wwaass  aa  lleeaaddeerr  iinn  
tthhee  eeffffoorrttss  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  ccoonnfflliicctt  oovveerr  tthhee  CCaarrmmeelliittee  
CCoonnvveenntt  aatt  AAuusscchhwwiittzz..  HHee  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  ssttrroonnggeesstt  
aanndd  mmoosstt  ffoorrtthhrriigghhtt  vvooiicceess  iinn  tthhee  PPoolliisshh  CCaatthhoolliicc  
CChhuurrcchh  ffoorr  ttoolleerraannccee  aanndd  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  aanndd  
wwaass  iinntteennsseellyy  ddeevvootteedd  ttoo  ccoommbbaattiinngg  aannttii--SSeemmiittiissmm  
aanndd  xxeennoopphhoobbiiaa..  OOtthheerr  ccoonnffeerreennccee  ccoo--ssppoonnssoorrss  wweerree  
tthhee  BBeerrnnaarrddiinn  CCeenntteerr  ((CCaatthhoolliicc  TThheeoollooggiiccaall  UUnniioonn)),,  
tthhee  CCaarrddiinnaall  SSuueenneennss  CCeenntteerr  ((JJoohhnn  CCaarrrroollll  
UUnniivveerrssiittyy)),,  tthhee  TTaanneennbbaauumm  CCeenntteerr,,  aanndd  tthhee  
AAmmeerriiccaann  JJeewwiisshh  CCoommmmiitttteeee..  
  

  

FFAATTHHEERR  SSTTAANNIISSLLAAWW  MMUUSSIIAALL,,  SSJJ  
11993388  ––  22000044  

  

    
JJAAMMEESS  BBEERRNNAAUUEERR,,  SSJJ  AANNDD  

RRAABBBBII  DDAAVVIIDD  RROOSSEENN  

TThhee  CCeenntteerr’’ss  DDiirreeccttoorr,,  FFrr..  JJaammeess  BBeerrnnaauueerr,,  SS..JJ..,,  pprreesseenntteedd  aa  
lleeccttuurree  ““FFrroomm  EEuurrooppeeaann  AAnnttii--JJeessuuiittiissmm  ttoo  GGeerrmmaann  AAnnttii--
JJeewwiisshhnneessss::  AA  TTaallee  ooff  TTwwoo  TTeexxttss..””    HHee  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  tthhee  
hhyyppootthheessiiss  tthhaatt  tthhee  1177thth  cceennttuurryy  aannttii--JJeessuuiitt  ppoolleemmiicc  MMoonniittaa  
SSeeccrreettaa  pprroovviiddeedd  tthhee  tteemmppllaattee  ffoorr  tthhee  2200thth  cceennttuurryy  aannttii--
JJeewwiisshh  tteexxtt  PPrroottooccoollss  ooff  tthhee  SSaaggeess  ooff  ZZiioonn  aanndd  ttrraacceedd  ssoommee  
iinntteerrsseeccttiioonnss  ooff  bbootthh  ppoolleemmiiccss  iinn  NNaazzii  pprrooppaaggaannddaa..  OOtthheerr  
pprroommiinneenntt  pprreesseenntteerrss  iinncclluuddeedd  CCaarrddiinnaall  SSttaanniissllaaww  DDzziiwwiicczz  
((AArrcchhbbiisshhoopp  ooff  KKrraakkooww))  aanndd  RRaabbbbii  DDaavviidd  RRoosseenn  ((IInntteerr--
nnaattiioonnaall  DDiirreeccttoorr  ooff  IInntteerrrreelliiggiioouuss  AAffffaaiirrss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  
JJeewwiisshh  CCoommmmiitttteeee))  wwhhoo  ggaavvee  mmaajjoorr  aaddddrreesssseess  oonn  tthhee  
ffuuttuurree  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc--JJeewwiisshh  DDiiaalloogguuee..  
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OOnn  WWeeddnneessddaayy,,  JJuunnee  1100,,  22000099  wwhheenn  sshhoottss  
rraanngg  oouutt  aatt  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  HHoollooccaauusstt  
MMeemmoorriiaall  MMuusseeuumm  iinn  WWaasshhiinnggttoonn,,  II  wwaass  iinn  
aa  MMuusseeuumm  sseemmiinnaarr  rroooomm..  II  wwaass  oonnee  ooff  
ttwweennttyy  HHoollooccaauusstt  sscchhoollaarrss  iinnvviitteedd  ttoo  
ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  ttwwoo--wweeeekk  sseemmiinnaarr  oonn  
tteeaacchhiinngg  tthhee  HHoollooccaauusstt..  AAss  wwee  ccrroouucchheedd  
uunnddeerr  ttaabblleess  iinn  oouurr  ddaarrkkeenneedd  aanndd  lloocckkeedd  
ccllaassssrroooomm,,  hheeaarrdd  tthhee  wwaaiilliinngg  ccrriieess  ooff  
sscchhooooll  cchhiillddrreenn  wwhhoo  hhaadd  wwiittnneesssseedd  tthhee  
sshhoooottiinngg,,  aanndd  eevveennttuuaallllyy  wweerree  eevvaaccuuaatteedd  
ffrroomm  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  II  lleeaarrnneedd  vveerryy  ccoonnccrreetteellyy  
wwhhyy  tthhee  HHoollooccaauusstt  mmuusstt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  
ttaauugghhtt  ttooddaayy..    

  

WWee  nnooww  kknnooww  tthhaatt  aann  8888--yyeeaarr--oolldd  wwhhiittee  
ssuupprreemmaacciisstt  sshhoott  aanndd  ffaattaallllyy  wwoouunnddeedd  
OOffffiicceerr  SStteepphheenn  JJoohhnnss,,  wwhhoo  hhaadd  kkiinnddllyy  
ooppeenneedd  tthhee  ddoooorr  ttoo  wweellccoommee  JJaammeess  vvoonn  
BBrruunnnn  ttoo  tthhee  mmuusseeuumm..  OOffffiicceerr  JJoohhnnss  hhaadd  
oofftteenn  wweellccoommeedd  uuss  iinn  aa  ssiimmiillaarr  mmaannnneerr  
wwhheenn  wwee  aarrrriivveedd  aatt  tthhee  mmuusseeuumm  iinn  tthhee  
mmoorrnniinngg..  HHee  hhaadd  bbeeccoommee  aa  ffrriieenndd——aanndd  
nnooww  hhee  wwaass  tthhee  vviiccttiimm  ooff  aa  rraaddiiccaall  
ssuupprreemmaacciisstt  wwhhoossee  rraannttiinngg  iinn  aa  ffiinnaall  ee--mmaaiill  
mmeessssaaggee  hhaadd  bbeeeenn::  ““IItt’’ss  ttiimmee  ttoo  kkiillll  aallll  tthhee  
JJeewwss!!””  OOuurr  sseemmiinnaarr  ddeebbrriieeffiinnggss  ffoolllloowwiinngg  
tthhiiss  sshhaarreedd  ttrraaggiicc  eexxppeerriieennccee  hheelldd  aa  nneeww  
sseennssee  ooff  iimmmmeeddiiaaccyy  aanndd  uurrggeennccyy..  WWee  kknneeww  
tthhaatt  wwhheenn  wwee  rreettuurrnneedd  ttoo  oouurr  ccllaassssrroooommss  
ffoorr  tthhee  ffaallll  sseemmeesstteerr  wwee  wwoouulldd  bbrriinngg  aa  
ccoonnvviiccttiioonn  aanndd  aa  ppaassssiioonn  bboorrnnee  ooff  aann  
eexxppeerriieennccee  uunnaabbllee  ttoo  bbee  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  
ppaaggeess  ooff  aa  tteexxttbbooookk..  
  

  
  
LLeessss  tthhaann  ttwwoo  mmoonntthhss  eeaarrlliieerr,,  oonn  AApprriill  2233,,  
aatt  tthhee  HHoollooccaauusstt  DDaayy  ooff  RReemmeemmbbrraannccee  
CCeerreemmoonnyy  aatt  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  CCaappiittooll——aass    
iiff  bbyy  pprreemmoonniittiioonn——PPrreessiiddeenntt  BBaarraakk  OObbaammaa  
hhaadd  ssaaiidd,,  ““[[WW]]hhiillee  wwee  aarree  hheerree  ttooddaayy  ttoo  bbeeaarr  
wwiittnneessss  ttoo  tthhee  hhuummaann  ccaappaacciittyy  ttoo  ddeessttrrooyy,,  
wwee  aarree  aallssoo  hheerree  ttoo  ppaayy  ttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  
hhuummaann  iimmppuullssee  ttoo  ssaavvee..””  HHiiss  mmeessssaaggee  
wweenntt  oonn  ttoo  ccaallll  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  wwoorrlldd  
ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt::  ““IItt  iiss  tthhee  ggrriimmmmeesstt  ooff  
iirroonniieess  tthhaatt  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ssaavvaaggee,,  
bbaarrbbaarriicc  aaccttss  ooff  eevviill  iinn  hhiissttoorryy  bbeeggaann  iinn  oonnee  
ooff  tthhee  mmoosstt  mmooddeerrnniizzeedd  ssoocciieettiieess  ooff  iittss  
ttiimmee,,  wwhheerree  ssoo  mmaannyy  mmaarrkkeerrss  ooff  hhuummaann  
pprrooggrreessss  bbeeccaammee  ttoooollss  ooff  mmooddeerrnn  
ddeepprraavviittyy::  sscciieennccee  tthhaatt  ccaann  hheeaall  uusseedd  ttoo  kkiillll;;  
eedduuccaattiioonn  tthhaatt  ccaann  eennlliigghhtteenn  uusseedd  ttoo  
rraattiioonnaalliizzee  aawwaayy  bbaassiicc  mmoorraall  iimmppuullsseess;;      
tthhee  bbuurreeaauuccrraaccyy  tthhaatt  ssuussttaaiinnss  mmooddeerrnn  lliiffee  
uusseedd  aass  tthhee  mmaacchhiinneerryy  ooff  mmaassss  ddeeaatthh……””  

PPrreessiiddeenntt  OObbaammaa’’ss  wwoorrddss  aappttllyy  ssuummmmaarriizzee  
wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--
JJeewwiisshh  LLeeaarrnniinngg  iinn  iittss  eeffffoorrttss  iinn  HHoollooccaauusstt  
eedduuccaattiioonn..  TThheeyy  eeffffeeccttiivveellyy  ccoommpplleemmeenntt  tthhee  
ccaallll  ttoo  uuss  bbyy  tthhee  HHoollyy  SSeeee’’ss  WWee  RReemmeemmbbeerr::  
AA  RReefflleeccttiioonn  oonn  tthhee  SShhooaahh  ((MMaarrcchh  11999988))  
aanndd  bbyy  tthhee  mmaannyy  eexxhhoorrttaattiioonnss  bbyy  PPooppee  JJoohhnn  
PPaauull  IIII  aanndd  nnooww  bbyy  PPooppee  BBeenneeddiicctt  XXVVII..  TToo  
hheellpp  iimmpplleemmeenntt  tthhee  mmaannddaattee  ooff  WWee  
RReemmeemmbbeerr,,  tthhee  UUSS  CCoonnffeerreennccee  ooff  CCaatthhoolliicc  
BBiisshhooppss,,  iinn  FFeebbrruuaarryy  22000011,,  ccaalllleedd  CCaatthhoolliicc  
eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aatt  aallll  lleevveellss  ““ttoo  
ggrraappppllee  wwiitthh  tthhee  SShhooaahh  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  
cceennttrraall  ccuurrrriiccuulluumm””  ((CCaatthhoolliicc  TTeeaacchhiinngg  oonn  
tthhee  SShhooaahh))..  TThheeiirr  ggooaallss  ffoorr  SShhooaahh  
eedduuccaattiioonn  iinn  aa  CCaatthhoolliicc  ccoonntteexxtt  iinncclluuddee::          
11..  TToo  pprroovviiddee  CCaatthhoolliiccss  wwiitthh  aann  aaccccuurraattee  
kknnoowwlleeddggee  ooff  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  JJuuddaaiissmm,,  tthhee  
eetteerrnnaall  ccoovveennaanntt  bbeettwweeeenn  GGoodd  aanndd  tthhee  
JJeewwiisshh  PPeeooppllee,,  aanndd  tthhee  ssppiirriittuuaall  bboonndd  ooff  
kkiinnsshhiipp  bbeettwweeeenn  JJeewwss  aanndd  CChhrriissttiiaannss;;  22..  TToo  
eennccoouurraaggee    aa    ppoossiittiivvee    aapppprreecciiaattiioonn  ooff  JJeewwss    
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aanndd  JJuuddaaiissmm  iinn  GGoodd’’ss  ppllaann  ooff  ssaallvvaattiioonn;;          
33..  TToo  pprroommoottee  aa  ssppiirriitt  ooff  rreeppeennttaannccee  aanndd  
ccoonnvveerrssiioonn;;  44..  TToo  aarrmm  CCaatthhoolliiccss  ffoorr  tthhee  
oonnggooiinngg  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ttrraaddiittiioonnaall  CChhrriissttiiaann  
aannttii--JJuuddaaiissmm  aanndd  mmooddeerrnn  rraacciiaall  aannttiisseemm--
iittiissmm,,    bbyy    ssttuuddyyiinngg  tthhee    ccaauusseess  aanndd  ccoonnddii--
ttiioonnss  ffoorr  ggeennoocciiddee  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  ssuucchh  
aattrroocciittiieess  ffrroomm  hhaappppeenniinngg  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  
TThheeyy  eemmpphhaassiizzee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ‘‘CCoonn--
ssttrruuccttiioonn  ooff  MMeemmoorryy,,’’  ccaalllliinngg  eedduuccaattoorrss  ttoo  
““bbee  ccoonnsscciioouuss  ooff  tthhee  mmoorraall  iimmppeerraattiivvee  ttoo  
ccoonnssttrruucctt  aa  mmeemmoorryy  ooff  tthhee  SShhooaahh  tthhaatt  wwiillll  
ppoossiittiivveellyy  iinnfflluueennccee  tthhee  mmoorraall  ffoorrmmaattiioonn  ooff  
ssttuuddeennttss..””  

AA  rreevviieeww  ooff  tthhee  CCeenntteerr’’ss  mmiissssiioonn  ((pp..  22))  aanndd  
tthhee  ccoouurrsseess  ooffffeerreedd  bbyy  CCeenntteerr  ssttaaffff  ((pppp..  44--
66))  hheellppss  iilllluussttrraattee  hhooww  tthhee  CCeenntteerr  wwoorrkkss    ttoo  
mmeeeett  tthheessee  ggooaallss..  CCoonnffeerreenncceess  aanndd  ppuubblliicc  
lleeccttuurreess  aallssoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthheessee  eeffffoorrttss..  
AAmmoonngg  tthheessee  aarree  tthhee  NNoovveemmbbeerr  22000088  
lleeccttuurree  iinn  CCoommmmeemmoorraattiioonn  ooff  tthhee  7700thth  
AAnnnniivveerrssaarryy  ooff  KKrriissttaallllnnaacchhtt  bbyy  PPaaoolloo  
GGaammbbaarriinnii,,  SSJJ,,  ““RReemmeemmbbeerriinngg  AAuusscchhwwiittzz  
aanndd  tthhee  BBeeggiinnnniinngg  ooff  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  
DDiiaalloogguuee””,,  aanndd  tthhee  AApprriill  22000099  HHoollooccaauusstt  
RReemmeemmbbrraannccee  DDaayy  lleeccttuurree  bbyy  DDrr..  MMoorrddeeccaaii  
PPaallddiieell,,  ““TThhee  RReessccuuee  ooff  JJeewwss  bbyy  NNoonn--JJeewwss  
DDuurriinngg  tthhee  HHoollooccaauusstt..””  
  
TThhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  CCeenntteerr  iiss  eennrriicchheedd  bbyy  aa  
cclloossee  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  HHoollooccaauusstt  
MMeemmoorriiaall  MMuusseeuumm  iinn  WWaasshhiinnggttoonn..  IInn  
SSeepptteemmbbeerr    22000066    wwee    bbeenneeffiitttteedd    ffrroomm    tthhee    

  
eexxppeerrttiissee  ooff    mmuusseeuumm  ssttaaffff  mmeemmbbeerr,,  
VViiccttoorriiaa  BBaarrnneetttt,,  wwhheenn  tthhee  MMuusseeuumm  aanndd  
tthhee  CCeenntteerr  ccoo--ssppoonnssoorreedd  aatt  BBoossttoonn  CCoolllleeggee  
tthhee  ttwwoo--ddaayy  ccoonnffeerreennccee  ““DDiieettrriicchh  BBoonn--
hhooeeffffeerr  ffoorr  OOuurr  TTiimmeess::  JJeewwiisshh  aanndd  CChhrriissttiiaann  
PPeerrssppeeccttiivveess..””    JJiimm  BBeerrnnaauueerr,,  SSJJ  aanndd  II  wweerree  
bbootthh  iinnvviitteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  MMuusseeuumm  
sseemmiinnaarrss  ffoorr  uunniivveerrssiittyy  ffaaccuullttyy——JJiimm  iinn  tthhee  
MMaayy  22000066  sseemmiinnaarr,,  ““CCoommpplliicciittyy  aanndd  
CCoonnffeessssiioonn::  PPoosstt--HHoollooccaauusstt  CChhrriissttiiaann  
IInntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  GGuuiilltt  aanndd  FFoorrggiivveenneessss,,””  
aanndd  II  iinn  tthhee  SSiillbbeerrmmaann  SSeemmiinnaarr  ((mmeenn--
ttiioonneedd  aabboovvee)),,  ““TTeeaacchhiinngg  tthhee  HHoollooccaauusstt::  
IIttss  CCaauusseess,,  IIttss  CCoouurrssee,,  aanndd  IIttss  CCoonn--
sseeqquueenncceess..””  
  
WWee  aarree  aawwaarree  tthhaatt  aann  eeffffeeccttiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  
ooff  tthhiiss  aattrroocciittyy——wwhhiicchh  iinntteeggrraatteedd  rreelliiggiioouuss,,  
ccuullttuurraall  aanndd  nnaattiioonnaall  iiddeennttiittiieess——ccaann  
mmoottiivvaattee  aa  pprrooffoouunndd  rree--eexxaammiinnaattiioonn  ooff  
rreelliiggiioouuss  vviieewwss..  GGiivveenn  tthhee  iimmppuullssee  ttoo  
ccoonnsseerrvvee  aanndd  eexxoonneerraattee  oouurr  ttrraaddiittiioonn,,  hhooww  
ddoo  wwee  pprreesseenntt  wwiitthh  iinntteeggrriittyy  tthhee  aaddmmiissssiioonn  
ooff  sseerriioouuss  hhiissttoorriiccaall  ffaaiilluurreess——ffaaiilluurreess  
wwhhiicchh  nnooww  hhaavvee  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  ccaattaallyyzzee  
aaffffiirrmmaattiivvee  mmeessssaaggeess  aanndd  iinntteelllleeccttuuaall  
cchhaannggee??  OOuurr  2211stst  cceennttuurryy  hhooppee  iinn  HHoolloo--
ccaauusstt  eedduuccaattiioonn  iiss  ttoo  hheellpp  ““mmaakkee  CChhrriissttiiaann  
ffaaiitthh  ccrreeddiibbllee  bbyy  rreettrriieevviinngg  tthhee  ‘‘aauutthheennttiicc’’  
ccoorree  ooff  ffaaiitthh  tthhaatt  ddooeess  nnoott  ccrraacckk  uunnddeerr  tthhee  
wweeiigghhtt  ooff  ppoosstt--HHoollooccaauusstt  iinntteerrrrooggaattiioonnss..””  
((ccff..,,  SSaarraahh  KK..  PPiinnnnoocckk,,  ““AAttrroocciittyy  aanndd  AAmmbbiigguuiittyy””  
iinn  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  AAccaaddeemmyy  ooff  RReelliiggiioonn,,  
SSeepptt..  22000077))    
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TThhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  
LLeeaarrnniinngg  hhaass  eessttaabblliisshheedd  aa  ssppeecciiaall  
sscchhoollaarrllyy  pprroojjeecctt,,  tthhee  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  
hhiissttoorriiccaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  
JJeessuuiitt  OOrrddeerr  aanndd  tthhee  JJeewwiisshh  PPeeooppllee..  TThhee  
ccuurrrreenntt  ppllaann  ccaallllss  ffoorr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoonnffeerreennccee  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  BBoossttoonn  
CCoolllleeggee  iinn  22001122..      
  
TThhee  pprroojjeecctt  eemmeerrggeess  ffrroomm  aa  sseerriieess  ooff  
ccoollllooqquuiiaa  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  SSoocciieettyy  ooff  
JJeessuuss’’ss  RRoommaann  lleeaaddeerrsshhiipp  ffoorr  JJeessuuiittss  
wwhhoo  aarree  iinn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  JJeewwss..  TThhee  
sseessssiioonnss  hhaavvee  iinncclluuddeedd  llaayy  mmeenn  aanndd  
wwoommeenn  aass  wweellll  aass  JJeewwiisshh  sscchhoollaarrss..  TThhee  
ffiirrsstt  ccoollllooqquuiiuumm  ccoonnvveenneedd  iinn  11999988  iinn  
KKrraakkooww,,  PPoollaanndd,,  nneeaarr  AAuusscchhwwiittzz..  IIttss  
tthheemmee  JJeessuuiittss  aanndd  JJeewwss::  TToowwaarrdd  
GGrreeaatteerr  FFrraatteerrnniittyy  aanndd  CCoommmmiittmmeenntt  
ddeeaalltt  wwiitthh  ssoommee  ooff  tthhee  hhiissttoorriiccaall  
mmoommeennttss  iinn  JJeessuuiitt  aannttii--JJuuddaaiissmm  aanndd  
aannttii--SSeemmiittiissmm..  TThhee  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  
ttooookk  ppllaaccee  iinn  22000000  iinn  JJeerruussaalleemm..  IIttss  
ssuubbjjeecctt  wwaass  TThhee  SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  
SSttaattee  ooff  IIssrraaeell  ffoorr  CCoonntteemmppoorraarryy  
JJuuddaaiissmm  aanndd  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  DDiiaalloogguuee..  
TThhee  nneexxtt  ccoonnggrreessss,,  iinn  22000055  aatt  aa  JJeessuuiitt  
ccoonnffeerreennccee  cceenntteerr  iinn  ZZuugg,,  SSwwiittzzeerrllaanndd,,  
ffooccuusseedd  oonn  TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  MMooddeerrnn  
JJeewwiisshh  TThhoouugghhtt  ffoorr  JJeewwiisshh--CChhrriissttiiaann  
DDiiaalloogguuee..  TTwwoo  yyeeaarrss  llaatteerr  tthhee  ccoollllooqquuii--
uumm  wwaass  aatt  FFoorrddhhaamm  UUnniivveerrssiittyy  iinn  NNeeww  
YYoorrkk  CCiittyy  wwhheerree  iittss  ccoonncceerrnn  wwaass  TThhee  
JJeewwss  iinn  DDiiaassppoorraa..  TThheerree  iinntteerraaccttiioonnss  
bbeettwweeeenn  CChhrriissttiiaann  aanndd  JJeewwiisshh  ccoomm--
mmuunniittiieess  iinn  sseeccuullaarr  ccuullttuurreess    pprroovviiddeedd  aa    
  
  

  
  
ffooccuuss  ffoorr  ccoonnvveerrssaattiioonn..  TThheessee  ccoollllooqquuiiaa  
bbuuiilltt  uuppoonn  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  mmaannyy  
JJeessuuiittss  aafftteerr  WWoorrlldd  WWaarr  IIII  ttoo  tthhee  
pprroommoottiioonn  ooff  mmuuttuuaall  uunnddeerrssttaannddiinngg  
bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroouuppss,,  aa  ccoommmmiittmmeenntt  
tthhaatt  fflloowweerreedd  aatt  VVaattiiccaann  CCoouunncciill  IIII  aanndd  
iinn  tthhee  iinnssppiirreedd  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  JJeessuuiitt  
CCaarrddiinnaall  AAuugguussttiinn  BBeeaa  iinn  sshheepphheerrddiinngg  
““NNoossttrraa  AAeettaattee””  ttoo  pprrooccllaammaattiioonn  bbyy  tthhee  
CCoouunncciill’’ss  BBiisshhooppss..  

  
AABBRRAAHHAAMM    JJOOSSHHUUAA    HHEESSCCHHEELL    AANNDD      

CCAARRDDIINNAALL  AAUUGGUUSSTTIINN  BBEEAA  

AAlltthhoouugghh  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  JJeewwss  
aanndd  JJeessuuiittss  hhaadd  iimmppoorrttaannccee  iinn  wweesstteerrnn  
ccuullttuurree’’ss  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  
nnoo  mmaajjoorr  ssyysstteemmaattiicc  eeffffoorrtt  ttoo  eexxpplloorree  
tthheeiirr  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  oonnee  aannootthheerr..  WWee  
kknnooww  tthhaatt  IIggnnaattiiuuss  ooff  LLooyyoollaa’’ss  ddeessiirree  
ffoorr  iinnttiimmaaccyy  wwiitthh  hhiiss  SSaavviioorr  eevveenn  
iinncclluuddeedd  hhiiss  yyeeaarrnniinngg  ffoorr  aann  aaccttuuaall  
sshhaarriinngg  iinn  tthhee  JJeewwiisshh  lliinneeaaggee  ((““sseeccuunn--
dduumm  ccaarrnneemm””))  ooff  JJeessuuss  aanndd  MMaarryy..    
IIggnnaattiiuuss''ss      ddeevvoottiioonn      ttoo      tthhee      ppeerrssoonnaall    
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ffiigguurree  ooff  JJeessuuss  ssaavveedd  hhiimm,,  aanndd  iinniittiiaallllyy  
tthhee  SSoocciieettyy,,    ffrroomm  aa  mmoosstt  ccoommmmoonn  pprree--
jjuuddiiccee,,    nnaammeellyy,,    tthhee  vviieeww  tthhaatt  JJeewwiisshh  
ccoonnvveerrttss  ttoo  CChhrriissttiiaanniittyy  aanndd  tthheeiirr  
ddeesscceennddaannttss,,  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  ""NNeeww  
CChhrriissttiiaannss""  ooff  SSppaaiinn,,  wweerree  mmoorree  JJeewwiisshh  
tthhaann  CChhrriissttiiaann  ffoorr  tthheeyy  wweerree  ooff  iimmppuurree  
bblloooodd..    SSuucchh  ““ttaaiinntteedd””  aanncceessttrryy  jjuussttiiffiieedd  
tthheeiirr  eexxcclluussiioonn  ffrroomm  CChhuurrcchh  ppoossttss  aanndd  
rreelliiggiioouuss  oorrddeerrss..  

  

IIggnnaattiiuuss,,  sshhoowwiinngg  ggrreeaatt  ccoouurraaggee  iinn  
rreessiissttiinngg  eecccclleessiiaassttiiccaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  
pprreessssuurreess,,  rreeffuusseedd  ttoo  eexxcclluuddee  JJeewwiisshh  
ccoonnvveerrttss  oorr  tthheeiirr  ddeesscceennddaannttss  ffrroomm  tthhee  
SSoocciieettyy..  TThhuuss,,  ssoommee  ooff  tthhee  mmoosstt  
ddiissttiinngguuiisshheedd  eeaarrllyy  JJeessuuiittss  wweerree  ooff  
JJeewwiisshh  hheerriittaaggee..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhee  
SSoocciieettyy  wwaass  ttoo  aabbaannddoonn  iittss  ffoouunnddeerr''ss  
ccoouurraaggeeoouuss  ppoolliiccyy  oonn  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  
iinn  11559933,,  uunnddeerr  pprreessssuurree  ffrroomm  iittss  oowwnn  
mmeemmbbeerrss  aass  wweellll  aass  eecccclleessiiaassttiiccaall  aanndd  
sseeccuullaarr  aauutthhoorriittiieess,,  tthhee  JJeessuuiittss  bbaannnneedd  
tthhee  aaddmmiissssiioonn  ooff  aallll  wwiitthh  ""HHeebbrreeww  oorr  
SSaarraacceenn  ssttoocckk..””  TThhee  ddeeccrreeee  wwaass  
aaddoopptteedd  oonn  DDeecc..  2233,,  11559933,,  ““ppeerrhhaappss  tthhee  
mmoosstt  sshhaammeeffuull  ddaayy  iinn  JJeessuuiitt  hhiissttoorryy””  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  JJeessuuiitt  hhiissttoorriiaann    JJ..PP..  
DDoonnnneellllyy,,  SS..JJ..  
  
AAmmoonngg  tthhee  mmoorree  rreeggrreettttaabbllee  eelleemmeennttss  
iinn  tthhee  rraannccoorroouuss  hhiissttoorriiccaall    rreellaattiioonnsshhiipp    

bbeettwweeeenn  JJeessuuiittss  aanndd  JJeewwss  wwaass  tthhee  lloossss  
ooff  tthhaatt  ssppeecciiaall  sseennssee  ooff  ssoolliiddaarriittyy  iinn  
ssuuffffeerriinngg  wwhhiicchh  sshhoouulldd  hhaavvee  eemmeerrggeedd  
ffrroomm  tthhee  hhiissttoorryy  tthheeyy  sshhaarreedd..  TThheeyy  wweerree  
bbootthh  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueenntt  vviiccttiimmss  ffoorr  
tthhoossee  wwhhoo  ssoouugghhtt  aa  ttoottaall,,  ddiiaabboolliiccaall  
eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  hhooww  hhiissttoorryy  ooppeerraatteedd..  
TThheeyy  ffoorrmmeedd,,  aass  LLaaccoouuttuurree  hhaass  ssaaiidd,,  aa  
““ttrraaggiicc  ccoouuppllee,,””  bbootthh  ddeemmoonniizzeedd  iinn  
iinnffaammoouuss  ddooccuummeennttss::  tthhee  MMoonniittaa  
SSeeccrreettaa  ffoorr  tthhee  JJeessuuiittss,,  tthhee  PPrroottooccoollss      
ooff  ZZiioonn  ffoorr  tthhee  JJeewwss..  TThheeiirr  ddiiaabboolliiccaall  
cchhaarraacctteerr  wwaass  cchhaarrtteedd  oonn  tthhee  aaxxeess  ooff  
ssppaaccee  aanndd  ttiimmee..  SSppaattiiaallllyy,,  tthheeyy  ooppeerraatteedd  
oouuttssiiddee  ooff  aannyy  ssppeecciiffiicc  tteerrrriittoorryy  aanndd  
aassppiirreedd  ffoorr  ddoommiinnaattiioonn  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd;;  
tthheeyy  lluurrkkeedd  bbeehhiinndd  tthhrroonneess  aatt  tthhee  ssaammee  
ttiimmee  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  qquuiittee  wwiilllliinngg  ttoo  
oovveerrtthhrrooww  tthhoossee  vveerryy  kkiinnggss  aanndd  nnaattiioonnss..  
JJeewwss  aanndd  JJeessuuiittss  wweerree  pprreeeemmiinneennttllyy  
ppeeooppllee  ooff  tthhee  cciittyy  aanndd,,  tthhuuss,,  wweerree  
aaccccuusseedd  ooff  bbeeiinngg  aalllliieedd  ttoo  wweeaalltthh,,  lloooossee  
mmoorraalliittyy,,  aanndd  aa  ccuunnnniinngg,,  ddeerraacciinnaatteedd  
iinntteelllliiggeennccee  wwhhiicchh  wwaass  ccoonntteemmppttuuoouuss  
ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  tthhee  rruurraall  ppaasstt..  
TTeemmppoorraallllyy,,  tthheeyy  wweerree  aatt  hhoommee  iinn  
ppeerriiooddss  ooff  ddeeccaaddeennccee  aanndd  ccoollllaappssee  aanndd,,  
tthhuuss,,  tthheeyy  wweerree  ppeerrcceeiivveedd  aass  ddeevvootteeeess  
ooff  mmooddeerrnniittyy::  tthhee  ssaammee  ssppeeccttaacclleess  
wwhhiicchh  ddeetteecctteedd  tthhee  JJeessuuiittss  aass  ffaatthheerriinngg  
tthhee  FFrreenncchh  rreevvoolluuttiioonn  ssaaww  tthhee  JJeewwss  aass  
tthhee  ccrreeaattoorrss  ooff  tthhee  RRuussssiiaann  oonnee..    
  

IInn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  JJeessuuiitt  IInnssttii--  
ttuuttee,,  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  
LLeeaarrnniinngg  wwiillll  hhoosstt  aa  vviissiittiinngg  sscchhoollaarr,,  DDrr..  
RRoobbeerrtt  MMaarryykkss,,  aann  hhiissttoorriiaann  aatt  tthhee  CCiittyy  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeeww  YYoorrkk  ffoorr  tthhee  SSpprriinngg  
sseemmeesstteerr  ooff  22001100..  WWhhiillee  rreessiiddiinngg  aatt  
BBoossttoonn  CCoolllleeggee,,  hhee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  
hhiiss  pprroojjeecctt  ooff  aa  bbiiooggrraapphhiiccaall  ddiiccttiioonnaarryy  
ooff  JJeessuuiittss  wwiitthh  JJeewwiisshh  aanncceessttrryy..       
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AAnn  iissssuuee  tthhaatt  hhaass  eemmeerrggeedd  oovveerr  mmyy  yyeeaarrss  
ooff  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  ddiiaalloogguuee  
hhaass  bbeeeenn  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  rreecciipprroocciittyy::  
CChhrriissttiiaann  cchhuurrcchheess  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthheeiirr  
tteeaacchhiinnggss  aanndd  wwoorrkkeedd  ttoo  rriidd  tthheemmsseellvveess  ooff  
tthheeiirr  aannttii--JJuuddaaiissmm,,  bbootthh  iinn  tthhoouugghhtt  aanndd  iinn  
pprraaccttiiccee..  WWhhaatt  hhaavvee  JJeewwss  ddoonnee  iinn  rreettuurrnn??  
TThhoossee  wwhhoo  aasskk  tthhiiss  qquueessttiioonn  aacckknnoowwlleeddggee  
tthhaatt  tthhee  pprroobblleemmss  iinn  CChhrriissttiiaann  tthhoouugghhtt  aanndd  
pprraaccttiiccee  hhaadd  mmoorree  sseerriioouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  
tthhaann  tthhee  ccoommppaarraabbllee  oonneess  iinn  tthhee  JJeewwiisshh  
wwoorrlldd,,  bbuutt  tthhiiss  wwaass  aa  mmaatttteerr  ooff  tthhee  rreeaalliittiieess  
ooff  ppoolliittiiccss  aanndd  ppoowweerr,,  nnoott  ooff  tthheeoollooggyy..  JJeewwss  
ssiimmppllyy  wweerree  nnoott  aabbllee  ttoo  oopppprreessss  aanndd  
ppeerrsseeccuuttee  CChhrriissttiiaannss..  TThhaatt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  
tthhaatt  tthheeiirr  tteeaacchhiinnggss  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  lleedd  
tthheemm  ttoo  ddoo  ssoo  hhaadd  tthheeyy  bbeeeenn  aabbllee..  
  
OOnnee  ppoowweerrffuull  llooccuuss  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  
tthheessee  tteeaacchhiinnggss  aabboouutt  tthhee  rreelliiggiioouuss  ootthheerr  iiss  
iinn  oouurr  lliittuurrggiiccaall  ttrraaddiittiioonnss..  OOnn  tthhee  oonnee  
hhaanndd,,  lliittuurrggiieess  aarree  ppeerrffoorrmmeedd,,  mmeeaanniinngg  
tthhaatt  wwee  oofftteenn  ““ddoo””  tthheemm  wwiitthhoouutt  ppaayyiinngg  
aatttteennttiioonn  ttoo  iinnddiivviidduuaall  wwoorrddss  oorr  tthheeiirr  
mmeeaanniinnggss..  TThheeyy  ccaann  ccoommmmuunniiccaattee  llaarrggeerr  
mmeessssaaggeess  tthhrroouugghh  lleessss  ccooggnniittiivvee  mmooddeess::  
tthhrroouugghh  ssmmeellll  aanndd  ttaassttee,,  tthhrroouugghh  mmuussiicc  
aanndd  mmoovveemmeenntt,,  tthhrroouugghh  sseennsseess  ooff  
mmeeddiittaattiioonn  oorr  uurrggeennccyy..  BBuutt  rreeffoorrmmss  ooff  tthhee  
lliittuurrggyy,,  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  PPrrootteessttaanntt  
RReeffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnttiinnuuiinngg  wwiitthh  tthhee  rriissee  ooff  
lliibbeerraall  ffoorrmmss  ooff  JJuuddaaiissmm,,  aanndd  tthheenn  wwiitthh  tthhee  
CCaatthhoolliicc  lliittuurrggiiccaall  rreenneewwaall  ooff  tthhee  mmiidd--
ttwweennttiieetthh  cceennttuurryy  aanndd  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  
aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  VVaattiiccaann  CCoouunncciill,,  
iinnjjeecctteedd  aa  nneeww  eelleemmeenntt::  vveerrnnaaccuullaarr  pprraayyeerr..  
CCoonnvveerrssiioonn  ooff  pprraayyeerrss  rreecceeiivveedd  iinn  ““aarrcchhaaiicc””  
llaanngguuaaggeess  ooff  lleeaarrnniinngg  iinnttoo  tteexxttss  tthhaatt  wwoouulldd  
bbee    uunnddeerrssttoooodd    pprreesseenntteedd    rreeaall  cchhaalllleennggeess..    

  
AAnnyy  ttrraannssllaattoorr  mmaakkeess  ddeelliibbeerraattee  cchhooiicceess  
aabboouutt  wwhhaatt  wwoorrddss  wwiillll  bbeesstt  eexxpprreessss  tthhee  
iinntteenntt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthheessee  
lliittuurrggiieess,,  tthhoouugghh,,  tthhee  vveerrnnaaccuullaarr  tteexxtt  oofftteenn  
ssoouunnddeedd  bbiizzaarrrree  oorr  eevveenn  ooffffeennssiivvee  oonnccee  
ttrraannssllaatteedd..  LLiitteerraall  ttrraannssllaattiioonn  wwaass  iinnssuuff--
ffiicciieenntt,,  bbuutt  iinntteerrpprreettaattiivvee  ttrraannssllaattiioonn  mmeeaanntt  
ccllaarriiffyyiinngg  tthhee  tthheeoollooggyy  mmeeaanntt  bbyy  tthhee  tteexxtt..  
  
PPrrootteessttaanntt  vveerrnnaaccuullaarr  lliittuurrggiieess  pprreeddaatteedd  
ccoonncceerrnn  aabboouutt  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss,,  
bbuutt  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  CCaatthhoolliiccss  ttoo  ddeevveelloopp  
aanndd  uussee  vveerrnnaaccuullaarr  lliittuurrggiieess  wwaass,,  lliikkee  
NNoossttrraa  AAeettaattee,,  aa  pprroodduucctt  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  
VVaattiiccaann  CCoouunncciill..  CCaatthhoolliiccss  tthhuuss  hhaadd  tthheeiirr  
ffiirrsstt  eexxppoossuurree  ttoo  vveerrnnaaccuullaarr  pprraayyeerrss  
tthhrroouugghh  aa  tteexxtt  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  llaarrggeellyy,,  iiff  
iinnccoonnssiisstteennttllyy,,  rreevviisseedd  ttoo  rreemmoovvee  iittss  mmoosstt  
eeggrreeggiioouuss  aannttii--JJeewwiisshh  ssttaatteemmeennttss..1  
Protestant  churches  who  so  wish  remained  
free  to  make  further  changes  in  their  
liturgies.  The  result  is  a  presumption  
across  the  western  Christian  world  that  
liturgy  embeds  within  it  some  degree  of  
flexibility.  Where  humans  had  erred  in  the  
composition  of  their  prayers,  they  had  
obligations  to  correct  those  errors,  at  least  
if  the  proper  authority  was  making  the  
correction.

1

Protestant churches who so wish remained
free to make further changes in their
liturgies. The result is a presumption
across the western Christian world that
liturgy embeds within it some degree of
flexibility. Where humans had erred in the
composition of their prayers, they had
obligations to correct those errors, at least
if the proper authority was making the
correction.22

  
WWhhaatt  aabboouutt  JJeewwiisshh  lliittuurrggiiccaall  iissssuueess??  
CChhrriissttiiaannss  iinn  tthhee  HHiigghh  MMiiddddllee  AAggeess  
bbeeccaammee  aawwaarree    tthhaatt    tthhee  JJeewwss  iinn  tthheeiirr  mmiiddsstt
                                                           

  
 

1 However, the primary, universal liturgy of the 
Catholic Church remains in Latin, and all vernacular 
prayers are authorized translations of it. 
2 And as we have seen in the Catholic world in the 
past two years with the permission for broader use 
of the pre-conciliar Tridentine rite, the Pope himself 
can determine how to make these changes. 
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wweerree  ffoolllloowwiinngg  rraabbbbiinniicc,,  nnoott  bbiibblliiccaall  
tteeaacchhiinnggss,,  aanndd  tthhaatt  tthheessee  iinncclluuddeedd  
lliittuurrggiiccaall  tteexxttss  tthhaatt  wweerree  ssoommeettiimmeess  aass  
nneeggaattiivvee  aabboouutt  CChhrriissttiiaannss  aass  tthhoossee  ooff  
CChhrriissttiiaannss  wweerree  aabboouutt  JJeewwss..  BBeeggiinnnniinngg  
iinn  11223388,,  bbuutt  bbeeccoommiinngg  aa  rreegguullaarr  iissssuuee  
oonnllyy  aa  cceennttuurryy  aanndd  mmoorree  llaatteerr,,  
CChhrriissttiiaannss  ddrreeww  aatttteennttiioonn  ttoo  tthheessee  
pprraayyeerrss  iinn  tthheeiirr  ddeennuunncciiaattiioonnss  ooff  JJeewwss  
ttoo  tthhee  sseeccuullaarr  aanndd  rreelliiggiioouuss  aauutthhoorriittiieess..  
AAss  aa  rreessuulltt,,  JJeewwss  ssttaarrtteedd  ttoo  sseellff--cceennssoorr  
ssoommee  ooff  tthheessee  pprraayyeerrss,,  nnoott  rreepprroodduucciinngg  
tthheemm  iinn  nneeww  pprraayyeerrss  bbooookkss  oorr  cchhaannggiinngg  
tthheeiirr  llaanngguuaaggee..  IInn  tthhee  11555500’’ss,,  iinn  tthhee  
CCoouunntteerr  RReeffoorrmmaattiioonn,,  wwiitthh  iittss  mmoovvee  ttoo  
ppuurrggee  ssuubbvveerrssiivvee  eelleemmeennttss  ffrroomm  iittss  
rreeaallmm,,  tthhee  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  iimmppoosseedd  
ffoorrmmaall  cceennssoorrsshhiipp  oonn  JJeewwiisshh  tteexxttss,,  
iinncclluuddiinngg  lliittuurrggiiccaall  oonneess,,  aanndd  tthhee  
ooffffeennssiivvee  eelleemmeennttss  ooff  tthheessee  pprraayyeerrss  
llaarrggeellyy  ddiissaappppeeaarreedd  iinn  CChhrriissttiiaann  llaannddss..    
  
IInn  ssoommee  ccaasseess,,  tthheessee  wweerree  pprraayyeerrss  tthhaatt  
wweerree  ooppttiioonnaall,,  ppooeettiicc  eellaabboorraattiioonnss  oonn  
tthhee  ccoorree  lliittuurrggyy..  BBuutt  iinn  ootthheerrss,,  tthhee  
tteeaacchhiinnggss  ooff  tthhee  mmeeddiieevvaall  RRhhiinneellaanndd  
mmyyssttiiccss  hhaadd  iimmpprreesssseedd  oonn  JJeewwss  tthhaatt  tthhee  
wwoorrddiinngg  ooff  tthheessee  tteexxttss  wwaass  ssaaccrreedd  aanndd  
uunncchhaannggeeaabbllee,,  ddeerriivveedd  ffrroomm  ddiivviinnee  
aauutthhoorriittyy  aanndd  nnoott  hhuummaannllyy  ccoommppoosseedd..  
FFaaiilluurree  ttoo  rreecciittee  tthhee  pprraayyeerrss  ccoorrrreeccttllyy  
ccoouulldd  iimmppaaiirr  tthheeiirr  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  tthhee  
ddiivviinnee  rreeaallmm..  TThhuuss,,  wwee  nneeeedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  
uunnaannsswweerraabbllee  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  
wwhhiicchh  eeaarrllyy  mmooddeerrnn  JJeewwss  aaccttuuaallllyy  
oommiitttteedd  tthheessee  pprraayyeerrss..  
  
RReeffoorrmm  JJeewwss  ddiidd  nnoott  sshhaarree  tthhiiss  ccoonncceerrnn  
aabboouutt  cchhaannggiinngg    tthhee    pprraayyeerr  tteexxttss..  WWhheenn    
tthheeyy  iinnttrroodduucceedd  aabbbbrreevviiaatteedd  vveerrnnaaccuullaarr  
lliittuurrggiieess  iinn  tthhee  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy,,  tthhee  
ooffffiicciiaall  tteexxttss  cceerrttaaiinnllyy  ddiidd  nnoott  ccoonnttaaiinn  
oouuttrriigghhtt  iinnssuullttss  ttoo  CChhrriissttiiaannss..    BBuutt    tthheeyy    
  

  
ddiidd  ggrraappppllee  wwiitthh  qquueessttiioonnss  ooff  hhooww  JJeewwss  
sshhoouulldd  eexxpprreessss  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  
tthheeiirr  nneeiigghhbboorrss..  WWaass  aa  sseennssee  ooff  ssuuppeerr--
iioorriittyy,,  ooff  cchhoosseennnneessss,,  aapppprroopprriiaattee??  TToo  
wwhhaatt  eexxtteenntt  sshhoouulldd  JJeewwss  sseeee  tthheemm--
sseellvveess  aass  ddiiffffeerreenntt  aanndd  iinn  wwhhaatt  wwaayyss??  
MMaannyy  ooff  tthheessee  qquueessttiioonnss  aarroossee  bbeeccaauussee  
ooff  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  pprreesseennttiinngg  aanncciieenntt  
ppooeettiicc  llaanngguuaaggee  aanndd  iittss  ccoonncceeppttss  iinn  tthhee  
vveerrnnaaccuullaarr  iinn  wwaayyss  tthhaatt  wwoouulldd  aavvooiidd  
eemmbbaarrrraassssmmeenntt  ttoo  bbootthh  JJeewwss  aanndd  ttoo  
tthheeiirr  CChhrriissttiiaann  vviissiittoorrss..  TThheessee  ccoonncceerrnnss  
rreemmaaiinn  aatt  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
ooff  nneeww  lliibbeerraall  lliittuurrggiieess——aanndd  sshhoouulldd  bbee  
hhiigghhlliigghhtteedd  iinn  ddiissccuussssiioonnss  ooff  rreecciipprroocciittyy  
iinn  CChhrriissttiiaann--JJeewwiisshh  rreellaattiioonnss..  
  
  
TThhee  qquueessttiioonnss  ooff  hhooww  ttoo  aaddddrreessss  iissssuueess  
iinn  ttrraaddiittiioonnaall  lliittuurrggiieess  iiss  mmoorree  ccoommpplleexx..  
HHeerree,,  tthhee  HHeebbrreeww  tteexxttss  aarree  tthhee  oonneess  
tthhaatt  aarree  bbootthh  uusseedd,,  ffrreeqquueennttllyy  ccoommpprree--
hheennddeedd,,  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  ssaaccrroossaanncctt..  
HHoowweevveerr,,  aatt  lleeaasstt  ffoorr  JJeewwss  ooff  AAsshhkkeennaazzii  
oorriiggiinn,,  ttooddaayy’’ss  qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  ttoo  
cceelleebbrraattee  tthhee  rreelleeaassee  ffrroomm  CChhrriissttiiaann  
oopppprreessssiioonn  bbyy  rreessttoorriinngg  cceennssoorreedd  tteexxttss..  
TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  mmoovveemmeenntt  ttoo  ddoo  
tthhiiss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  aalleeyynnuu  pprraayyeerr,,  
wwhheerree  tthhee  cceennssoorrss  rreelliieedd  oonn  aa  wweellll--
kknnoowwnn  bbuutt  dduubbiioouuss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  
tthhee  lliinnee  tthheeyy  eerraasseedd,,  wwhheerree  tthhee  rreessuullttaanntt  
tteexxtt  mmaakkeess  nnoo  sseennssee,,  aanndd  wwhheerree  JJeewwss  
ffrroomm  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  nneevveerr  
aalltteerreedd  tthhee  tteexxtt..  HHeerree,,  tthhee  cchhaalllleennggee  iiss  
ttoo  aavvooiidd  rreevviivviinngg  tthhaatt  dduubbiioouuss  
iinntteerrpprreettaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  ootthheerr  tteexxttss  
llaarrggeellyy  rreemmaaiinn  iinn  tthheeiirr  ppoosstt--cceennssoorrsshhiipp  
vveerrssiioonnss  oorr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  lliittuurrggiiccaall  
ppooeettrryy,,  hhaavvee  vvaanniisshheedd  eennttiirreellyy  ffrroomm  
aaccttiivvee  uussee..  TThhuuss,,  hheerree  ttoooo,,  tthheerree  iiss  aa  
ddiissccuussssiioonn  ttoo  bbee  hhaadd,,  bbuutt  ““rreecciipprroocciittyy””  
iiss  nnoott  iittss  ccoorrrreecctt  mmoottiivvaattiioonn..  
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IInn  ddaayyss  ttoo  ccoommee  
tthhee  mmoouunnttaaiinn  ooff  tthhee  LLoorrdd’’ss  hhoouussee  

sshhaallll  bbee  eessttaabblliisshheedd  aass  tthhee  hhiigghheesstt  ooff  tthhee  mmoouunnttaaiinnss,,  
aanndd  sshhaallll  bbee  rraaiisseedd  aabboovvee  tthhee  hhiillllss;;  
aallll  tthhee  nnaattiioonnss  sshhaallll  ssttrreeaamm  ttoo  iitt..  

MMaannyy  ppeeoopplleess  sshhaallll  ccoommee  aanndd  ssaayy,,  
““CCoommee,,  lleett  uuss  ggoo  uupp  ttoo  tthhee  mmoouunnttaaiinn  ooff  tthhee  LLoorrdd,,  

ttoo  tthhee  hhoouussee  ooff  tthhee  GGoodd  ooff  JJaaccoobb;;    
tthhaatt  hhee  mmaayy  tteeaacchh  uuss  hhiiss  wwaayyss  

aanndd  tthhaatt  wwee  mmaayy  wwaallkk  iinn  hhiiss  ppaatthhss..””  
FFoorr  oouutt  ooff  ZZiioonn  sshhaallll  ggoo  ffoorrtthh  iinnssttrruuccttiioonn,,  
aanndd  tthhee  wwoorrdd  ooff  tthhee  LLoorrdd  ffrroomm  JJeerruussaalleemm..  

HHee  sshhaallll  jjuuddggee  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattiioonnss,,  
aanndd  sshhaallll  aarrbbiittrraattee  ffoorr  mmaannyy  ppeeoopplleess;;  

tthheeyy  sshhaallll  bbeeaatt  tthheeiirr  sswwoorrddss  iinnttoo  pplloowwsshhaarreess,,    
aanndd  tthheeiirr  ssppeeaarrss  iinnttoo  pprruunniinngg  hhooookkss;;  

nnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  lliifftt  uupp  sswwoorrdd  aaggaaiinnsstt  nnaattiioonn,,  
nneeiitthheerr  sshhaallll  tthheeyy  lleeaarrnn  wwaarr  aannyy  mmoorree  ((IIss..  22::22--44))..11  

 
1 All quotations from the New Revised Standard Version of the Bible. 
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WWee  uussuuaallllyy  aassssoocciiaattee  tthhee  BBooookk  ooff  IIssaaiiaahh  
wwiitthh  tthhee  ggrreeaatt  pprroopphheettiicc  tthheemmeess  ooff  
wwrroonnggddooiinngg  aanndd  jjuussttiiccee,,  ccoonnssoollaattiioonn  aanndd  
ddeelliivveerraannccee..  HHiiss  vviissiioonn  ooff  aa  ddiissaarrmmeedd  wwoorrlldd  
bbrreeaakkss  tthhee  mmoolldd  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  
aabboouutt  wwaarr  aanndd  ppeeaaccee..  YYeett  IIssaaiiaahh  tthhee  ssoonn  ooff  
AAmmoozz  wwaass  nnoott  oonnllyy  aa  pprroopphheett,,  hhee  wwaass  aallssoo  
aa  ssttaatteessmmaann  tthhoorroouugghhllyy  aatt  hhoommee  iinn  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoolliittiiccss  ooff  tthhee  aanncciieenntt  NNeeaarr  
EEaasstt..  HHooww  ccaann  oonnee  rreeccoonncciillee  tthhee  hhaarrdd--
nnoosseedd  pprraaggmmaattiissmm  ooff  tthhee  ssttaatteessmmaann  wwiitthh  
tthhee  ssooaarriinngg  vviissiioonn  ooff  tthhee  pprroopphheett??  
  
NNoott  mmuucchh  hhaarrdd  bbiiooggrraapphhiiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  
hhaass  ccoommee  ddoowwnn  ttoo  uuss  aabboouutt  tthhee  hhiissttoorriiccaall  
ffiigguurree  wwhhoo  ggaavvee  hhiiss  nnaammee  ttoo  tthhee  ""BBooookk  ooff  
IIssaaiiaahh,,""  ssiixxttyy--ssiixx  cchhaapptteerrss  ggaatthheerreedd  ttooggeetthheerr  
ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ppeerriiooddss,,  wwrriitttteenn  bbyy  ddiiffffeerreenntt  
hhaannddss,,  aanndd  eeddiitteedd  aanndd  rree--eeddiitteedd  oovveerr  mmaannyy  
cceennttuurriieess..    AAllll    wwee  kknnooww    iiss  tthhaatt    hhee  lliivveedd  IInn  
JJeerruussaalleemm,,  ccaappiittaall  ooff  tthhee  ttiinnyy  kkiinnggddoomm  ooff  
JJuuddaahh  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  eeiigghhtthh  
cceennttuurryy  BBCC,,  wwaass  mmaarrrriieedd  ttoo  aa  pprroopphheetteessss,,  
aanndd  hhaadd  ttwwoo  ssoonnss..  RRaabbbbiinniicc  ttrraaddiittiioonn  aaddddss  
tthhaatt  IIssaaiiaahh’’ss  ffaatthheerr    AAmmoozz    wwaass    tthhee  bbrrootthheerr    
  

  
ooff  KKiinngg  AAmmaazziiaahh,,  tthhee  ggrraannddffaatthheerr  ooff  KKiinngg  
AAhhaazz..      

  
JJeerruussaalleemm,,  wwiitthh  tthhee  TTeemmppllee  aanndd  rrooyyaall  
ppaallaaccee,,  hhaadd  bbeeeenn  rreecceennttllyy  rreeffoorrttiiffiieedd  bbyy  
KKiinngg  UUzzzziiaahh,,  IIssaaiiaahh’’ss  ccoouussiinn  iiff  tthhee  rraabbbbiiss  
aarree  rriigghhtt..  AA  ppoooorr,,  tthhiinnllyy  ppooppuullaatteedd,,  hhiillllttoopp  
kkiinnggddoomm,,  JJuuddaahh  hhaadd  lloonngg  ccoonndduucctteedd  aa  
ccaauuttiioouuss  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  iinn  tthhee  sshhaaddooww  ooff  iittss  
ssttrroonnggeerr  nnoorrtthheerrnn  nneeiigghhbboorr,,  IIssrraaeell..  WWiitthh  
tthhee  ccoonnqquueessttss  ooff  TTiiggllaatthh--ppiilleesseerr  IIIIII  ((774455--772277  
BBCC))  iinn  SSyyrriiaa  aanndd  PPaalleessttiinnee,,  AAssssyyrriiaa  bbeeccaammee  
tthhee  ddoommiinnaanntt  rreeggiioonnaall  ppoowweerr,,  eexxaaccttiinngg  
ttrriibbuuttee  ffrroomm  llooccaall  vvaassssaallss..  TThheessee  iinncclluuddeedd  
JJuuddaahh  aanndd  IIssrraaeell,,  wwhhiicchh  llaayy  aalloonngg  tthhee  rroouuttee,,  
wwhheetthheerr  ffoorr  ttrraaddee  oorr  iinnvvaassiioonn,,  ffrroomm    
MMeessooppoottaammiiaa  ttoo  tthhee  NNiillee  vvaalllleeyy..  

    
AAlltthhoouugghh  AAssssyyrriiaa  rraann  aa  ggrreeaatt  eemmppiirree  
tthhrroouugghh  aa  hhiigghhllyy  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ssyysstteemm  ooff  
llaaww  aanndd  ggoovveerrnnaannccee——iinnddeeeedd,,  iittss  aarrtt  aanndd  
aarrcchhiitteeccttuurree  aassttoonniisshh  uuss  ttoo  tthhiiss  ddaayy——iitt  wwaass  
aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  vveerryy  vvuullnneerraabbllee..  IItt  wwaass  
iimmppeerriiaallllyy  oovveerr--eexxtteennddeedd  aanndd  iittss  lloonngg  
ffrroonnttiieerrss    tthhiinnllyy      sseettttlleedd    aanndd      iinnaaddeeqquuaatteellyy   
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gguuaarrddeedd..  TToo  ddeeffeenndd  iittsseellff  aaggaaiinnsstt  eexxtteerrnnaall  
eenneemmiieess  ssuucchh  aass  EEggyypptt  aanndd  BBaabbyylloonniiaa,,  aanndd  
ttoo  kkeeeepp  ssuubbjjeecctt  ppeeoopplleess  iinn  cchheecckk,,  AAssssyyrriiaa  
sseenntt  oouutt  eexxppeeddiittiioonnaarryy  ffoorrcceess  aass  nneeeeddeedd  
rraatthheerr  tthhaann  mmaaiinnttaaiinniinngg  ssttaannddiinngg  aarrmmiieess  ooff  
ooccccuuppaattiioonn..    
    
TThhiiss  wwaass  tthhee  ccoonntteexxtt  ffoorr  tthhee  ccoonnssttaanntt  
ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  ddiilleemmmmaa  tthhaatt  ffaacceedd  JJuuddaahh  
dduurriinngg  IIssaaiiaahh’’ss  lliiffeettiimmee..  IItt  wwaass  aa  ccllaassssiicc  
ccoonnuunnddrruumm  ooff  tthhee  kkiinndd  tthhaatt  ccoonnffrroonntteedd  
ssmmaallll  ssttaatteess  iinn  tthhee  CCoolldd  WWaarr..  SShhoouulldd  JJuuddaahh  
rreeccoonncciillee  iittsseellff  ttoo  vvaassssaall  ssttaattuuss,,  ppaayyiinngg  
oonneerroouuss  ttrriibbuuttee  ttoo  AAssssyyrriiaa,,  oorr  sshhoouulldd  iitt  
mmaakkee  aa  bbiidd  ffoorr  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  jjooiinn  aann  
aannttii--AAssssyyrriiaann  ccooaalliittiioonn??  EEiitthheerr  wwaayy  JJuuddaahh''ss  
ffaattee  rreesstteedd  oonn  aaccccuurraattee  aasssseessssmmeennttss,,  iinn  
ccoonnddiittiioonnss  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy,,  ooff  tthhee  ccaappaabbiill--
iittiieess  aanndd  iinntteennttiioonnss  ooff  AAssssyyrriiaa  oonn  tthhee  oonnee  
hhaanndd,,  aanndd  AAssssyyrriiaa''ss  rriivvaallss  oonn  tthhee  ootthheerr..  IInn  
ttiimmeess  ooff  ccrriissiiss  pprroopphheecciieess  wweerree  iinnddiissppeenn--
ssaabbllee  ffoorr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    
  
CCaarreeffuull  rreeaaddiinngg  ooff  IIssaaiiaahh  11--3399,,  kknnoowwnn  aass  
FFiirrsstt  IIssaaiiaahh,,  tthhee  cchhaapptteerrss  tthhaatt  sscchhoollaarrss  
aassssoocciiaattee  wwiitthh  tthhee  hhiissttoorriiccaall  ffiigguurree,,  rreevveeaallss  
aa  cchhrroonniiccllee  ooff  ddiipplloommaattiicc  mmaacchhiinnaattiioonnss  
ccoonndduucctteedd  aaggaaiinnsstt  aa  bbaacckkddrroopp  ooff  ppoowweerr  
ppoolliittiiccss..  IInn  tthhee  aanncciieenntt  NNeeaarr  EEaasstteerrnn  
ttrraaddiittiioonn,,  rreefflleecctteedd  iinn  IIssaaiiaahh  3399,,  kkiinnggss  aatt  
ppeeaaccee  ccoommmmuunniiccaattee  vviiaa  eennvvooyyss  bbeeaarriinngg  
lleetttteerrss  aanndd  ggiiffttss..  WWhhiillee  oosstteennssiibbllyy  mmaakkiinngg  
ssiicckk  vviissiittss——oorr  aatttteennddiinngg  ffaammiillyy  eevveennttss——oonn  
bbeehhaallff  ooff  tthheeiirr  rrooyyaall  mmaasstteerrss,,  aammbbaassssaaddoorrss  
nneeggoottiiaattee  aalllliiaanncceess  aanndd  ddyynnaassttiicc  mmaarrrriiaaggeess..  
TTrreeaattiieess,,  ssoolleemmnnllyy  sswwoorrnn  bbeeffoorree  GGoodd,,  aarree  
ssaaccrroossaanncctt..  TThheeiirr  iinnffrriinnggeemmeenntt  ddiissrruuppttss  tthhee  
cceelleessttiiaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrddeerr  oonn  wwhhiicchh  
ppeeaaccee  aanndd  ccoommmmeerrccee  rreesstt::  ““tthhee  eennvvooyyss  ooff  
ppeeaaccee  [[oorr,,  SSaalleemm,,  ii..ee..  JJeerruussaalleemm]]  wweeeepp  
bbiitttteerrllyy..  TThhee  hhiigghhwwaayyss  aarree  ddeesseerrtteedd,,  
ttrraavveelleerrss  hhaavvee  qquuiitt  tthhee  rrooaadd..  TThhee  ttrreeaattyy  iiss  
bbrrookkeenn””  ((IIss..  3333::77))..  
  
IIssaaiiaahh  mmeemmoorraabbllyy  rraaiillss  aaggaaiinnsstt  JJuuddeeaann  
mmiissssiioonnss    ttoo    EEggyypptt,,    ssaattiirriiccaallllyy    ddeeppiiccttiinngg    aa    
  

  
mmiissssiioonn  ppllooddddiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ddeesseerrtt,,  
wweeiigghheedd  ddoowwnn  wwiitthh  ddiipplloommaattiicc  ggiiffttss::  ““tthheeyy    
ccaarrrryy  tthheeiirr  rriicchheess  oonn  tthhee  bbaacckkss  ooff  ddoonnkkeeyyss,,  
aanndd  tthheeiirr  ttrreeaassuurreess  oonn  tthhee  hhuummppss  ooff  
ccaammeellss””  ((IIss..  3300::66))..  EEllsseewwhheerree  hhee  ddeessccrriibbeess  
JJuuddaahh  ““sseennddiinngg  aammbbaassssaaddoorrss  bbyy  tthhee          
NNiillee,,  iinn  vveesssseellss  ooff  ppaappyyrruuss  oonn  tthhee  wwaatteerrss””              
((IIss..  1188::  22))..    

  
IIssaaiiaahh’’ss  uunnmmaattcchheedd  wwrriittiinngg  lleeaavveess  nnoo  
ddoouubbtt  aabboouutt  hhiiss  ssuuppeerrllaattiivvee  eedduuccaattiioonn,,  
ppeerrhhaappss  iinn  tthhee  ssccrriibbaall  aaccaaddeemmyy  wwhheerree  
ooffffiicciiaallss  wweerree  ttrraaiinneedd  ffoorr  ggoovveerrnnmmeenntt  
sseerrvviiccee..  HHiiss  llaanngguuaaggee  iiss  ooff  mmaajjeessttiicc  
rriicchhnneessss  aanndd  rreessoonnaannccee,,  aanndd  hhiiss  ccaannvvaass  
eennccoommppaasssseess  aa  vvaasstt  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaa  
ffrroomm  tthhee  GGrreeeekk  iissllaannddss,,  vviiaa  AAnnaattoolliiaa,,  EEggyypptt,,  
EEtthhiiooppiiaa,,  aanndd  tthhee  LLeevvaanntt,,  ttoo  MMeessooppoottaammiiaa  
aanndd  PPeerrssiiaa..  TThhiiss  wwaass  tthhee  kknnoowwnn  wwoorrlldd,,  
bboouunndd  ttooggeetthheerr  bbyy  ttrraaddee  aanndd  ddiipplloommaaccyy  
ssiinnccee  tthhee  tthhiirrdd  mmiilllleennnniiuumm  BBCC,,  wwhhiicchh  
iinnffoorrmmss  hhiiss  eeccuummeenniiccaall,,  pprroopphheettiicc  vviissiioonn..  
““OOnn  tthhaatt  ddaayy  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  hhiigghhwwaayy  ffrroomm  
EEggyypptt  ttoo  AAssssyyrriiaa,,  aanndd  tthhee  AAssssyyrriiaann  wwiillll  
ccoommee  iinnttoo  EEggyypptt,,  aanndd  tthhee  EEggyyppttiiaann  iinnttoo  
AAssssyyrriiaa,,  aanndd  tthhee  EEggyyppttiiaannss  wwiillll  wwoorrsshhiipp  
wwiitthh  tthhee  AAssssyyrriiaannss..  OOnn  tthhaatt  ddaayy  IIssrraaeell  wwiillll  
bbee  tthhee  tthhiirrdd  wwiitthh  EEggyypptt  aanndd  AAssssyyrriiaa,,  aa  
bblleessssiinngg  iinn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  tthhee  eeaarrtthh””  ((IIss..  1199::  
2233--2244))..  
  
AA  lloonnggttiimmee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  rrooyyaall  ccoouurrtt,,  
IIssaaiiaahh  wwaass  wweellll--iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  rreeaalliittiieess  ooff  hhiiss  ttiimmee..  HHee  wwoouulldd  
hhaavvee  bbeeeenn  pprreesseenntt  aatt  aauuddiieenncceess  ffoorr  vviissiittiinngg  
ddeelleeggaattiioonnss  aanndd  pprriivvyy  ttoo  tthhee  iinntteelllliiggeennccee  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  rruulliinngg  aanndd  ddeeffeennddiinngg  tthhee  
rreeaallmm..  SSoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwoouulldd  hhaavvee  ccoommee  
ffrroomm  vviissiittiinngg  ttrraaddeerrss,,  ssoommee  ffrroomm  ssppiieess..  
IIssaaiiaahh’’ss  ccoouunnsseell  wwaass  ggrroouunnddeedd  iinn  hhaarrdd  
ffaaccttss  aass  wweellll  aass  ffaaiitthh  iinn  tthhee  LLoorrdd..  HHee  
ddeennoouunncceess  aann  EEggyyppttiiaann  aalllliiaannccee  iinn  ppooeettiicc  
llaanngguuaaggee,,  bbuutt  iitt  iiss  tthhee  uunnrreelliiaabbiilliittyy  ooff  EEggyypptt  
aass  aa  ppaarrttnneerr  aanndd  tthhee  ppoooorr  jjuuddggmmeenntt  ooff  iittss  
ooffffiicciiaallss  tthhaatt  ccoonncceerrnn    hhiimm..  ““TThhee    pprriinncceess  ooff  
ZZooaann  aarree    uutttteerrllyy  ffoooolliisshh;;      tthhee    wwiissee    ccoouunnss--  
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eelloorrss  ooff  PPhhaarraaoohh  ggiivvee  ssttuuppiidd  ccoouunnsseell””  ((IIss..  
1199::1111))..  ““EEggyypptt’’ss  hheellpp  iiss  wwoorrtthhlleessss  aanndd  
eemmppttyy””  ((IIss..  3300::77))..    
  
IIssaaiiaahh’’ss  oouuttllooookk  aass  aa  ssttaatteessmmaann  iiss  rreefflleecctteedd  
iinn  tthhrreeee  kkeeyy  eeppiissooddeess  ffrroomm  hhiiss  lloonngg  ccaarreeeerr::  
  
          11..  IInn  773344  tthhee  kkiinnggss  ooff  DDaammaassccuuss  aanndd  
IIssrraaeell  ppuutt  hheeaavvyy  pprreessssuurree  oonn  KKiinngg  AAhhaazz  ttoo  
jjooiinn  aa  rreevvoolltt  aaggaaiinnsstt  AAssssyyrriiaa..  WWhheenn  hhee  
rreeffuusseedd,,  tthheeyy  bbeessiieeggeedd  JJeerruussaalleemm..  IIssaaiiaahh  
mmeett  wwiitthh  hhiiss  ddiisshheeaarrtteenneedd  kkiinngg  aanndd  ssoouugghhtt  
ttoo  eennccoouurraaggee  hhiimm::  ""TTaakkee  hheeeedd,,  bbee  qquuiieett,,  ddoo  
nnoott  ffeeaarr,,  aanndd  ddoo  nnoott  lleett  yyoouurr  hheeaarrtt  bbee  ffaaiinntt""  
((IIss..  77::44))..  JJuulliiuuss  WWeellllhhaauusseenn  ttooookk  tthhiiss  aass  aa  
ccaallll  ffoorr  qquuiieettiisstt  nnoonnrreessiissttaannccee..  OOxxffoorrdd  
HHeebbrraaiisstt  HHuugghh  WWiilllliiaammssoonn,,  hhoowweevveerr,,  hhaass  
ppooiinntteedd  oouutt  tthhaatt  tthhiiss  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  eecchhoo  
tthhee  ccaallll  ttoo  aarrmmss  oonn  tthhee  eevvee  ooff  bbaattttllee  ffoouunndd  
iinn  DDeeuutteerroonnoommyy::  ""DDoo  nnoott  lloossee  hheeaarrtt,,  oorr  bbee  
aaffrraaiidd,,  oorr  ppaanniicc,,  oorr  bbee  iinn  ddrreeaadd  ooff  tthheemm""  
((DDeeuutt..  2200::33))..  ((IInn  HHeebbrreeww  tthhee  ppaarraalllleell  iiss  
eevveenn  mmoorree  oobbvviioouuss..))  IIssaaiiaahh,,  iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  
wwaass  nnoott  aa  ppaacciiffiisstt  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  aarrmmeedd  
rreessiissttaannccee  iinn  aa  ssiittuuaattiioonn  ooff  ddiirree  nneecceessssiittyy..    

  
          22..  HHee  wwaass,,  hhoowweevveerr,,  uunnsswweerrvviinnggllyy  
ooppppoosseedd  ttoo  eennttaanngglliinngg  aalllliiaanncceess  aanndd  
mmiilliittaarryy  aaddvveennttuurreess..  PPrreessuummaabbllyy  hhee  
wwiittnneesssseedd  tthhee  ggrriimm  ccoosstt  ooff  wwaarr  ffoolllloowwiinngg  
tthhee  ffaallll  ooff  IIssrraaeell  iinn  772211,,  wwhheenn  tthheerree  wweerree  
mmaassssiivvee  ddeeppoorrttaattiioonnss  aanndd  aann  iinnfflluuxx  ooff  
rreeffuuggeeeess  iinnttoo  JJeerruussaalleemm..  IInn  771122--771111  AAsshhddoodd,,  
wwiitthh  EEggyyppttiiaann  bbaacckkiinngg,,  rreebbeelllleedd  aaggaaiinnsstt  
SSaarrggoonn''ss  AAssssyyrriiaa..  TToo  wwaarrnn  tthhee  yyoouunngg  KKiinngg  
HHeezzeekkiiaahh  aaggaaiinnsstt  aann  EEggyyppttiiaann  aalliiggnnmmeenntt  
IIssaaiiaahh  llaauunncchheedd  aa  ccaammppaaiiggnn  ooff  ddiissssuuaassiioonn,,  
aappppeeaarriinngg  iinn  ppuubblliicc  lliikkee  aa  vviiccttiimm  ooff  wwaarr  iinn  aa  
ddrraammaattiicc  eennaaccttmmeenntt  ooff  ddeeffeeaatt..  ""JJuusstt  aass  mmyy  
sseerrvvaanntt  IIssaaiiaahh  hhaass  wwaallkkeedd  nnaakkeedd  aanndd  
bbaarreeffoooott  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  aass  aa  ssiiggnn  aanndd  aa  
ppoorrtteenntt  aaggaaiinnsstt  EEggyypptt  aanndd  EEtthhiiooppiiaa,,  ssoo  
sshhaallll  tthhee  kkiinngg  ooff  AAssssyyrriiaa  lleeaadd  aawwaayy  tthhee  
EEggyyppttiiaannss  aass  ccaappttiivveess  aanndd  tthhee  EEtthhiiooppiiaannss  
aass  eexxiilleess""  ((IIss..  2200::33))..  HHeerree  wwee  lleeaarrnn  ooff  
IIssaaiiaahh''ss  aawwaarreenneessss  ooff  ppuubblliicc  ooppiinniioonn  aanndd  
hhiiss  ffllaaiirr  ffoorr  tthhee  ddrraammaattiicc  ggeessttuurree..    

  
        

  
    33..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  ddeeaatthh  ooff  SSaarrggoonn  iinn  bbaattttllee  
iinn  770055  HHeezzeekkiiaahh,,  iiggnnoorriinngg  IIssaaiiaahh''ss  
wwaarrnniinnggss,,    jjooiinneedd  aa    nneeww  aannttii--AAssssyyrriiaann  ccooaall--  
iittiioonn..  IIssaaiiaahh  wwaass  hhoorrrriiffiieedd  tthhaatt  HHeezzeekkiiaahh,,  
eeaaggeerr  ttoo  iimmpprreessss  tthhee  vviissiittiinngg  ddeelleeggaattiioonn  ooff  
KKiinngg  MMeerrooddaacchh--bbaallaaddaann  ooff  BBaabbyylloonniiaa——tthhee  
lleeaaddeerr  ooff  rreessiissttaannccee  ttoo  AAssssyyrriiaa  iinn  tthhee  EEaasstt——
nnaaïïvveellyy  sshhoowweedd  ooffff  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  hhiiss  
ttrreeaassuurryy,,  aarrmmoorryy,,  aanndd  ssttoorreehhoouusseess..  
PPeerreennnniiaallllyy  mmiissttrruussttffuull  ooff  ggrreeaatt  ppoowweerr  
iinntteennttiioonnss  IIssaaiiaahh  ssaaww  tthhiiss  aass  aann  
iirrrreessppoonnssiibbllee  bbrreeaacchh  ooff  ssttaattee  sseeccuurriittyy..    
  
HHeezzeekkiiaahh''ss  aaddvveennttuurree  pprroovveedd  ddiissaassttrroouuss..  
AAssssyyrriiaa  uunnddeerr  SSeennnnaacchheerriibb  iinnvvaaddeedd  JJuuddaahh,,  
ccaappttuurreedd  iittss  ffoorrttiiffiieedd  cciittiieess,,  aanndd  iinn  770011  
bbeessiieeggeedd  JJeerruussaalleemm..  IIggnnoorriinngg  tthhee  rreeqquueesstt  
ooff  HHeezzeekkiiaahh''ss  ttoopp  ooffffiicciiaallss  ttoo  nneeggoottiiaattee  iinn  
tthhee  ddiipplloommaattiicc  llaanngguuaaggee  ooff  AArraammaaiicc,,  tthhee  
AAssssyyrriiaann  eennvvooyy  RRaabbsshhaakkeehh  ddiirreeccttllyy  
aaddddrreesssseedd  tthhee  ppooppuullaaccee  oonn  tthhee  cciittyy  wwaallll        
iinn  JJuuddeeaa  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbrreeaakk  tthheeiirr  wwiillll..  HHee  
ccoonnffrroonntteedd  tthheemm  wwiitthh  aann  iinnvviiddiioouuss  
aalltteerrnnaattiivvee::  IIff  tthheeyy  rreessiisstteedd  tthheeyy  wweerree  
ddoooommeedd  ""ttoo  eeaatt  tthheeiirr  oowwnn  dduunngg  aanndd  ddrriinnkk  
tthheeiirr  oowwnn  uurriinnee""  ((IIss..  3366::1122))..  BBuutt  iiff  tthheeyy  
ssuurrrreennddeerreedd  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  aawwaayy  ""ttoo  
aa  llaanndd  lliikkee  yyoouurr  oowwnn  llaanndd,,  aa  llaanndd  ooff  ggrraaiinn  
aanndd  wwiinnee,,  aa  llaanndd  ooff  bbrreeaadd  aanndd  vviinneeyyaarrddss""  
((IIss..  3366::1177))..  GGoodd  wwoouulldd  nnoott  ssaavvee  tthheemm  ffrroomm  
tthhee  KKiinngg  ooff  AAssssyyrriiaa..  
    
WWhheenn  HHeezzeekkiiaahh''ss  ooffffiicciiaallss,,  ddiissttrraauugghhtt,,  
ccaammee  ttoo  IIssaaiiaahh,,  hhee  ttoolldd  tthheemm  ttoo  tteellll  tthheeiirr  
mmaasstteerr  nnoott  ttoo  bbee  aaffrraaiidd..  LLaatteerr  hhee  
pprroopphheessiieedd  ttoo  aa  ppeenniitteenntt  HHeezzeekkiiaahh  tthhaatt  
JJeerruussaalleemm  wwoouulldd  nnoott  ffaallll  aanndd  tthhaatt  tthhee  LLoorrdd  
wwoouulldd  ssttrriikkee  ddoowwnn  tthhee  AAssssyyrriiaann  aarrmmyy..  AAnndd  
iinnddeeeedd  tthhee  ssiieeggee  wwaass  mmiirraaccuulloouussllyy  rraaiisseedd..  22  
KKiinnggss  pprroovviiddeess  aann  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonn  
ffoorr  JJeerruussaalleemm''ss  ssuurrvviivvaall::  HHeezzeekkiiaahh  sseenntt  aa  
ddeelleeggaattiioonn  ttoo  SSeennnnaacchheerriibb  aanndd  aaggrreeeedd  ttoo  
rreessuummee  vvaassssaall  ssttaattuuss,,  eemmppttyyiinngg  tthhee  TTeemmppllee  
aanndd  hhiiss  ttrreeaassuurryy  ttoo  ppaayy  tthhee  ttrriibbuuttee..  ""II  hhaavvee  
ddoonnee  wwrroonngg;;  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  mmee;;  wwhhaatteevveerr  
yyoouu  iimmppoossee  oonn  mmee  II  wwiillll  bbeeaarr""  ((22  KKiinnggss  
1188::1144))..  
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II  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  ggoooodd  ccaassee  ccaann  bbee  mmaaddee  ffoorr  
llooccaattiinngg  IIssaaiiaahh''ss    vviissiioonn  ooff  ppeeaaccee  aatt  tthhee  770011  
ssiieeggee  ooff  JJeerruussaalleemm..  RRaabbsshhaakkeehh''ss  ssppeeeecchh  
wwaass  aa  mmooddeell  ooff  wwaarr  pprrooppaaggaannddaa,,  mmiixxiinngg  
tthhrreeaattss  aanndd  pprroommiisseess  iinn  ppeerrssuuaassiivvee  
ccoommbbiinnaattiioonn..  IItt  hhaadd  ttoo  bbee  ddeecciissiivveellyy  
rreebbuutttteedd  wweerree  JJeerruussaalleemm  ttoo  hhoolldd  oouutt  aanndd  
JJuuddaahh  ttoo  ssuurrvviivvee  aass  aa  nnaattiioonn..  IInn  ppllaaccee  ooff  
ssuurrrreennddeerr  aanndd  ddeeppoorrttaattiioonn,,  tthheerreeffoorree,,  
IIssaaiiaahh  eevvookkeess  tthhee  uupplliiffttiinngg  pprroossppeecctt  ooff  
uunniivveerrssaall  ppeeaaccee  aanndd  aa  ggooddllyy  ccoommmmoonn--
wweeaalltthh..  ""IInn  ddaayyss  ttoo  ccoommee""  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  
ddoowwnnffaallll  ooff  AAssssyyrriiaa''ss  eemmppiirree  ((iitt  ccaannnnoott  
rreeffeerr  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  hhiissttoorryy  ssiinnccee  tthheerree  
wwoouulldd  ssttiillll  bbee  ddiissppuutteess))..    
  
IIssaaiiaahh''ss  iinnssppiirraattiioonnaall  oorraaccllee  iinnccoorrppoorraatteess  aa  
sseerriieess  ooff  rreevvoolluuttiioonnaarryy  iiddeeaass..  WWaarr  wwaass  tthhee  
cceenntteerrppiieeccee  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreeaalliittyy  iinn  tthhee  
aanncciieenntt  wwoorrlldd..  PPrroowweessss  iinn  wwaarr  vvaalliiddaatteedd  aa  
kkiinngg''ss  ffiittnneessss  ttoo  rruullee..  GGoodd  ffaavvoorreedd  oorr  
ppuunniisshheedd  hhiiss  ppeeooppllee  iinn  bbaattttllee..  MMiilliittaarryy  
vviiccttoorryy  hheelldd  tthhee  ffoorrcceess  ooff  ddiissoorrddeerr  aatt  bbaayy  
aanndd  eennssuurreedd  nnaattiioonnaall  ssuurrvviivvaall..  YYeett  hheerree  wwaass  
IIssaaiiaahh  oovveerrttuurrnniinngg  tthhee  oonnttoollooggyy..  WWaarr  wwoouulldd  
nnoott  oonnllyy  bbee  aabboolliisshheedd  bbuutt  bbeeccoommee              
iinnccoonncceeiivvaabbllee,,  ""nneeiitthheerr  sshhaallll  tthheeyy  lleeaarrnn  wwaarr    
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aannyy  mmoorree..""    NNoo  oonnee    wwoouulldd    aaggaaiinn    tthhiinnkk  ooff  
bbeeaattiinngg  pplloowwsshhaarreess  iinnttoo  sswwoorrddss..  GGoodd  
wwoouulldd  aarrbbiittrraattee  ppeeaacceeffuullllyy  ""bbeettwweeeenn  tthhee  
nnaattiioonnss""  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  bbaattttlleeffiieelldd..  AAtt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee  tthhee  cceennttrraall  ffiigguurreess  iinn  tthhee  oolldd  
ssyysstteemm——kkiinnggss——aarree  nnoowwhheerree  mmeennttiioonneedd..  
IItt  wwoouulldd  bbee  tthhee  nnaattiioonnss  aanndd  tthhee  ppeeoopplleess,,  
nnoott  tthhee  kkiinnggss,,  wwhhoo  wwoouulldd  ssttrreeaamm  uupp  ttoo  
ZZiioonn..  AAnndd  tthheeyy  wwoouulldd  ddoo  tthhiiss  ooff  tthheeiirr  oowwnn  
ffrreeee  wwiillll,,  ssaayyiinngg  ""CCoommee  lleett  uuss  ggoo  uupp  ttoo  tthhee  
mmoouunnttaaiinn  ooff  tthhee  LLoorrdd..""  TThhiiss  wwoouulldd  ttrruullyy  bbee  
aa  ppeeaaccee  ooff  ppeeoopplleess..  
  
SSoommee  sscchhoollaarrss  ddaattee  tthhee  iirreenniicc  vviissiioonn  ttoo  aa  
llaatteerr  ppeerriioodd..  II  aaggrreeee  wwiitthh  bbiibblliiccaall  sscchhoollaarr  
RRaayymmoonndd  WWeessttbbrrooookk  tthhaatt  tthhee  ddeessppoottiicc  
AAssssyyrriiaann  eemmppiirree  pprroovviiddeess  aa  mmoorree  aapptt  
sseettttiinngg  ffoorr  aann  aalltteerrnnaattiivvee  vviissiioonn  ooff  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssyysstteemm  ooff  ffrreeee  nnaattiioonnss  tthhaann  
tthhee  rreellaattiivveellyy  eennlliigghhtteenneedd  PPeerrssiiaann  eerraa..  
MMoorreeoovveerr  tthhiiss  rreeaaddiinngg  rreessttoorreess  tthhee  ppoolliittiiccaall  
ccoonntteexxtt  ttoo  wwhhaatt  iiss  bbootthh  aann  oorraaccllee  aanndd  aann  
iinntteennsseellyy  ppoolliittiiccaall  aaddddrreessss..  IItt  iiss  aallssoo  ooff  aa  
ppiieeccee  wwiitthh  IIssaaiiaahh''ss  lliiffee  aanndd  ttiimmeess..  SSuurreellyy,,  
oonnllyy  aa  ffuullllyy  rroouunnddeedd  mmaann  ooff  tthhee  wwoorrlldd  wwhhoo  
wwaass  bbootthh  pprroopphheett  aanndd  ssttaatteessmmaann  wwaass  
ccaappaabbllee  ooff  tthhiiss  rraaddiiccaallllyy  oorriiggiinnaall  iinnssiigghhtt..  
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