
GYüRKI LASZLÚ

AZ Ó VÉRE
MIRAJTUNK ÉS GYERMEKEINKEN

A zsidók vezetői által felizgatott tömeg kiáltotta ezt Pilátusnak, amikor
Jézus halálát követelte. Ezeket a szavakat azóta úgy szokták emlegetni, mint
vádat a zsidó nép ellen: magukra kívánták Jézus ártatlanul kiontott vérét,
S ezért megérdemlik, hogy a történelem folyamán Isten haragja és büntetése
erje őket. A választott nép ezzel a cselekedetével elvesztett mínden kivált
ságot, sőt Isten elvetette és megátkozta. A történelem folyamán őket ért sok
szenvedés ís ezt bizonyítja. így hangzik a hagyományos vád. Az egyház és
zsidóság viszonyának problémája egyidős a kereszténységgel. Az utóbbi idő

ben ez a probléma még inkább kiéleződött, külőnősen a zsidók ezreinek
félelmetes üldözése miatt, ami a németországi náci uralom idején történt.

Ezért terelődött a II. vatikáni zsinat figyelme is erre a problémára.
Hosszú és fáradságos előkészület és víták után megszületett a Nyilatkozat
az egyház és a nem keresztény vallások viszonyáról. Ennek a nyilatkozatnak
jelentőségét szinte föl sem lehet mérni. Az egyház és a zsidó nép viszonyának
történetében mérföldkőnek lehet nevezni. Elsősorban azért jelentős, mert
egyetemes zsinat első ízben foglalkozott ezzel a problémával, továbbá azért
is, mert nem .csupán az antiszemitizmus elítéléséről van szó, hanem a prob
léma megoldása bibliai alapon tőrtént. A nyilatkozat súlyát növeli az is, hogy
a végső szavazatra bocsátáskor 96 százalékos szótöbbséggel - vagyis morális
egyöntetűséggel - fogadták el az atyák. A nyilatkozat zsidokra vonatkozó
részét szerétnénk vázlatosan ismertetni,

A nyilatkozat nem a zsidó vallással foglalkozik, s nem szól a zsidóság
ról, hanem tekintetét a múltba irányítja, s arra akar feleletet adni, hogy
milyen Izrael viszonya az egyházhoz. Ennek a kérdésnek tárgyalása után
szervesen következik az egyház óhaja: a dialógus felvétele. A nyilatkozat
felépítése él következő: először. szól a lelki kapcsolatról, mely a zsidóságot
az egyházhoz köti, majd Izraelnek Istentől kapott ajándékairól tárgyal, ez
után a közös örökségből folyó lelkipásztori feladatokat vázolja, s végül a
kényes kérdést, a zsidó nép felelősségót tisztázza Krisztus kereszthalálával
kapcsolatban.

1. il lel b kapcsolat az cgyhliz és a zsidó nép között. "Az Egyház titkát
vizsgálva a szent zsinat tudatában van annak a kapcsolatnak, amely az új
szövetség népét Ábrahám ivadékával összeköti." A nyilatkozat ezzel azt
tanítja, hogy az egyház nem támadt a semmiből. A választott nép volt Isten
igéreteinek hordozója a Megváltó eljöveteléig. A Megváltó eljövetele, taní
tása, továbbá híveinek elterjedése bizonyos szakadást okozott Izraelen belül,
mégsem lehet azt mondani, hogy t.eljesen az egyház lépett Izrael helyébe. Az
egyház zsidó elemekből formálódott, s átvette annak örökséget és szellemi
javait, és mindig úgy tekintette magát, mint törvényes örököst. Az isteni
ígéreteknek, amelyeket Izrael kapott, az egyház lett a továbbadója. anélkül
azonban, hogy - elvetette volna a kapcsolatot, amely a test szerinti Izraellel
osszekötí. Az egyház tudatában volt annak, hogy ő a továbbfolytatója Ábra
hám hítének és népének. Az evangélium először zsidó földön terjedt el,
majd utána az egyház kilépett erről a földről és a pogány népek felé fordult.
A nyilatkozat szövege a történeti folytonosságot hangsúlyozza. A keresztény
ember kiválasztása és hivatása Ábrahám kiválasztásába van zárva, s így ő

a mí "hit szerinti atyánk." XI. Pius pápa ezt így fejezte ki: "Lelkileg mi
is szemiták vagyunk."
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A nyilatkozat beszél arról is, hogy Izrael és az egyház közőtt van egy
misztikus és tipologikus folytonosság is. A mi megváltásunk titokzatos rnó
don előképben megtalálható a választott nép Egyiptomból való kivonulásá
nak eseményeiben, vagyis a szolgaságból való szabadulásban. Ezt a gondo
latot a húsvéti liturgia és a szentatyák is nagyon szívesen alkalmazzák.
Ebből a húsvéti misztériumból lehet eredeztetni az ószövetség népeinek üd
vösségét, akik hibájukon kivül a mózesi keretek közt éltek.

Az egyház nem felejtheti el azt a népet, akivel Isten az ószövetséget
Kötötte és akinek kinyilatkoztatást adott. A kinyilatkoztatás és az üdvös
ség a zsidó néptől eredt számunkra oly mértékben, hogy Krisztus is ebből a
népből való test szerint. A zsidó nép az a nemes olajfa, amelybe a vad
olajágak - a pogány népek - be lettek oltva (Róm ll, 17). Szent Pál mes
teri módon fejti ki ezt a hasonlatot. A megtért pogánya keresztség által lesz
beoltva a zsidóság olajfájába, amely táplálja és élteti. Az aposto l ezt a taní
tást .a római híveknek fejti ki, akik talán lenézték és megvetették a zsidókat.

Szent Púl az Ef 2, 14-16. és a Róm 9-11. fejezetében arról ír, hogy
Isten a két népet -.:. a zsidókat és pogányokat - egyesítette és kiengesztelte
Krisztus kereszthalála által. Ez a kiengesztelődés gyökerében már akkor meg
történt, de nem vált teljesen valóra a történelemben. Eszkatologikus távlat
nyílt meg. Az apostol ezekben a részekben az üdvösségtörténet teológiáját
adja, amely szcrint a középpontban a zsidók és a pogányok állanak, mert
közös a rendeltetésük. Krisztus titokzatos testében az egyházban zsidók és
pogányok egyaránt helyet foglalhatnak. A zsidó-pogány ellentét tehát két
mozgatója az üdvtörténetnek. Izrael visszatérése eszkatologikus szemmel
nézve az egyház egységének megkoronázása. Az egyház nem vetheti meg a
választott népet, hiszen közös a rendeltetése vele.

2. Az egyház tudja és nem felejti el, hogy a zsidó nép Istentől kapta. az
adományokat; és ezek megmaradnak. Nem lehet elfelejteni, hogy Krisztus,
az Ö édesanyja Mária, az apostolok és az első tanítványok legnagyobb része
is ebből a népből származott. A nyilatkozat ezt azért hangsúlyozza, mert sok
helyütt élénken él az antiszemita gondolkodásmód, s a brossúrakban föltesz
nek ilyen kérdést: Vajon Jézus Krisztus valóban zsidó volt? A zsidó nép
örökre el van vetve, mert megölte az Isten Fiát - mondják ezek az írá
sok. A következtetés pedig így hangzik: mivel a zsidók megölték a mi
Urunkat, ez azt jelenti, hogy nem ismerték el egynek maguk közül,

Szent Pál cáfolja meg ezt az okoskodást: "Isten ugyanis nem bánja meg
Kegyelmi adományait és a meghívást" (Róm 11, 29). Izrael igen kedves ma
rad Isten előtt az atyák miatt. Az apostol hangsúlyozza Isten országának
egyetemességét, ugyanakkor azt is állitja, hogy a zsidóknak az előnye min
den tekintetben nagy (Róm 3, 1). "Övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetsé
gek, a törvényadás, az istentisztelet és az igéretek. Övéik az atyák és test
szerínt közülük származik Krisztus" (Róm 9, 4). A zsidóság számára megma
rad, és senki tőle el nem veheti, a múlt dicsősége, vagyis hogy benne nyert
előkészítést a megváltás műve. Ebben a népben és e nép tagjaira alapíttatott
az egyház. Krisztus az egyház feje, Abrahámnak kiváló értelemben vett iva
déka. E nép gyermekei közé tartoznak Megvaltönk Anyja, az apostolok _
az egyház oszlopai - továbbá az első közösségek, amelyek az egyházat
~lkott.~k. Az apostol?k. zsidók voltak, é~ bá~ ~ kenyértörésben megvolt új
Iiturgiájuk magva, évtizedeken keresztul megIS a templomba mennek fel
imádkozni, és évtizedeken keresztül az izraeliták között prédikálnak. A zsi
do nép volt és maradt továbbra is a jó olajfa, amelyen fészket vernek más
népek, hogy az üdvösség igéretének részeseivé váljanak. Mindez igaz, és
Igaz is marad minden időben és az egész örökkévalóságban.

Ezért nem beszélhetünk arról, hogy Isten megátkozta és elvetette a zsi
dó népet, mert a szentírás tanításával kerülünk szembe. Éppen ellenkezőleg,
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Isten gondviselése vezeti ezt a népet a történelem tragikus útvesztőin is a
végső cél felé. A nyilatkozat kihagyta a szövegből azt a részt, hogy az egy
ház várja Izrael "visszatérését", mert rosszul értelmezett térítési szándékot
láthatnának benne.

3. Mivel ilyen nagy a közös lelki örökség a zsidóság és Icereeztésiuséq
között, ezért a zsinp,t ajánlja a dialógus felvételét és elítéli az antiszemitiz
must. A közös lelki örökséget az egyház alapozhatja meg. Ámbár a test sze
ríntí Izrael és a lelki Izrael között szakadás van, ez mégsem akadályozhatja
meg azt, hogy folyamatosság és lényegi azonosság legyen a test szerinti
Krisztus és a lélek szerint Krisztus, az ószövetség és az újszövetség Izraele
között.

Közös örökség, ami összeköti a zsidókat a keresztényekkel, az ószövet
ségi kinyilatkoztatás. Az ószövetségi szentírás minél mélyeJ?b megértése kö
zös feladata kereszténynek és zsidónak, hiszen ez mindkettőt gazdagabbá
teszi. .

Zsidók és keresztények egyaránt részesei a közös hitnek, amely Ábrahám
hite az élő Istenben. Közös örökség az is, hozv a keresztény antropolózia a
bibliai antropológián nyugszik. amelyet a zsidó nép adott tit a vílá-mak.
Összefűz bennünket ezen kívül a közös reménység is. Az ezvház a próféták
kal és az apostollal várja azt a nanot - amit egvedül Isten ismer -, amikor
minden nép egy hangon hívja az Urat és egy vállal szelzál neki (Szof 3. 9).
Az eszkatologikus nap várása is közös örökség, még akkor is. ha sok szem
pontból különbözík. A zsidók váriák a Mezváltót, a kereszténvele pedig cJ Mp~
váltó második eljövetelét. így közös a vágy és a reménység. amely a jövőbe

'tekint.
Ha ezeket az igazságokat tudatosém valljuk, akkor me!Zértiük. hop v az

ezvház magatartásának is meg kell változni a zsidókkal szemben. Ezt akarta
XXIII, János pápa az ő prófét8 i előrelátásával. Türelem. m",g-érfés és szere
tet kell ehhez. Az utóbbi századokban a zsidók és kereszténvek közti viszony
nem volt kieléaítő. A kisebbségben lévő zsidóság- sokat szenvP0P1;t a kpresz
tényektől. Ehhez a gondolathoz tartozik a nvilatkozat eleién lévő meaállani
tás: a katolikus egyház semmit sem vet el abból. ami igaz és szerit ezekben
a vallásokban ... mert ámbár külőnbövnek sok pontban 'attól, amit ő tart és
''!Git, mégis gyakran egy sugarát képviselik annak az Igazsácnak, amely
mcavilázosit minden embert. Ez a meg:\llapítás fokozott mértékben áll a
zsidó vallásról, amely kinyilatkoztatott vallás, s amelynek egyes elemei alap
kövei az igazságnak. XI. Pins pána ezt igy fejezte ki: aranyat tartalmazó
sziklából letört kövek is aranvtartalmúak.

A nvilatkozat ezután elítéli az antiszemitizmus mindsn megnyilvánulá
sit. arnelv újra PS újra fölázaskodik. Meg kell említeni azt is. hogya Szerit
Officiumnak már régebbről is van szép dokumentuma, arnolv az antiszemi
tizmust kárhoztatja (1928. március 25.). Ugyancsak ide kínálkozik Leon moy
keresztények számára nagyon is elgondolkoztató mondása: "Az antiszemitiz
mus a legborzalmasabb arculütés, amelyet a mi Urunk kanett szenvedpse
alatt. s amely tovább tart. Ez annál szörnvűbb és mer!bocsMhéltatlan'1h@.
mivel Édesanyja arcára kapja a keresztények kezéből." A nyilatkozat sző
veze diszkrét utalást tesz arra a sok rnellőzésre, üldözésre, arnelvben a
zsidóknak a kereszténvele oldaláról részük volt. Ugyancsak itt lehet merrem
Irteni a nácizmus idején elszenvedett borzalmakat, amelyek ennek a zsidó
népnek teljes megsemmisítésére irányultak.

4. r-1 zsidó nép felelősséqe Krisztus halálával kapegolatban. Ez a kérdés
Ll lezvitatottabb. ezért komolyan meg kell vizsgální történeti. exegetikaí és
teológiai szempontból.

Történeti sze1r~pont. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat. meg
állapíthatjuk, hogy csak egy kisebbség - a zsidók vezetői, továbbá Heródes
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és Pilátus - vett cselekvően részt a Názáreti Jézus elítélésében. Szent Máté
szerint felizgatott tömeg kiáltozott, de ez is csak kisebbség volt. A nép
nagyobb része, amely jelen volt Jézus ünnepélyes bevonulásakor, távol ma
radt. Az igazság meghamisítása lenne, ha azt mondanánk, hogy Jeruzsálem
egész lakossága részt vett a szenvedéstörténetben. Csupán néhány száz vagy
ezer ember vehetett részt a nagyhét tragikus eseményeiben. Azon is elgon
áolkozhatunk, hogy az akkori zsidóság nagy része (akárcsak a mai zsidó
ság) diaszporában - szórványban - élt. A palesztinai zsidóság az össz
zsidósáanak csak egy heted vagy nyolcadrészét képviselte. A szórványban
élő zsidóság az eseményről semmit sem tudott. Ezt az Apostolok Cselekede
tének könvvéből is tudjuk. Ezek után kérdezhetjük: lehet-e felelőssé tenni
a világ végéig azt a népet, amelynek túlnyomó része kívül állt a történteken?
Lehet-e az egész népet, amely különbőző korokban élt és él, ezért vá
dolni? Ha figyelmesen olvassuk az apostolok beszédeit, látjuk, hogy amikor
Jézus keresztrefeszítésének vádjáról beszélnek. sohasem szólnak róla úgy,
mint ami a választott nép valamennyi tagját terhelné. Mindig csak Jeruzsá
lem lakóiról, a nép vezetőiről szólnak. Sohasem foglalják bele saját magu
kat és nem mondják, hogy "mi zsidók" tettük ezt.

A zsinat is tagadólag válaszol ezekre a kérdésekre: ami Krisztus szen
védésével kapcsolatban történt, nem lehet felróni minden akkor élt, sem
pedig a mi korunkban é16 zsidónak. Egész biztosan felelősek voltak egye
sek, de nem mindnyájan, és nem a ma élők.

Ha tárgyilagosan vizsgáljuk az eseményeket, akkor nemcsak a zsidó
kat, hanem a rómaiakat is felelőssé kell tennünk, mert Pilátus hozta az íté
letet és római katonák hajtották végre. A két nép tehát egyenlőképpen vi
selné a feleWsséget: a rómaiak Pilátus személyében a főtanács határozata
alan ián voltak megkötve, a főtanács viszont semmit sem tehetett a rómaiak
nélkül.

Itt említhetiük meg, hogy a kollektív felelősség és bűnösség bizonyítá
sára szekták felhozni Jeruzsálem pusztulását. Azt állít ják, Josephus Flavius
ra hivatkozva, hogy ez oly rettenetes büntetés volt, ami teljesen aránytalan
és méltatlan lenne Istenhez, ha csak a vezetők és néhány száz felizgatott
ember lenne felelős Jézus haláláért. Csak kollektív felelősségről, bűnösség

ről lehet szó - állítják. A helyes szövegkifejtés azonban nem ezt bizonyítja.
Az ítélet nem Jézus keresztrefeszítése míatt éri a zsidó népet, hanem ..min
den ártatlanul kiontott vérért" (Mt 23, 31-36). A Jeruzsálem feletti íté
let mintegy lezárását képezi a hűtlenség és az Isten elleni lázadás egy egész
evezredes történelmének. Nem kollektív bűnössézről, hanem vallás-erkölcsi
rosszról, gőgös megátalkodottságról, az igazság elleni lázadásról van itt szó,
Jeruzsálem nem ismerte meg "látogatása idejét". Ezért sírt Jézus Jeruzsá
lem felett, s ezért jövendölte meg a város pusztulását.

E:regetilwi szemoont. Nagyon jól tudjuk, hogy az evangéliumok nem
"rendőrsé,gi nyomozóírat" módjára tudósítanak bennünket Jézus szenvedés
történetéről. Az evangelisták a hit szemével vizsgálják Krisztus titkát.
A szenvedéstörténet elbeszélésében két irány található: Máté és Márk kép
viseli az egyiket, Lukács és János a másikat. Mindezvik más és más szemoontot
tart szem előtt a felelősség kérdésében. Az evangéliumokban megtaláljuk a
vádat az apostolok, a zsidók és a rómaiak ellen, Jobban vádolják azonban
a zsidókat, mint a rómaiakat. Kűlőnősen Szent János evangéliumában látjuk
ezt. Ez az "anfiiudaizmus" azonban nem "antiszemitizmus". A zsidókeresz
tények nem voltak antiszemiták, mint ahogyan a protestánsokat sem lehet
"kereszténv-elleneseknek;' mondaní, Ez a harc a riválisok közti harcnak
fogható föl.

Meg kell vízsgální azt is, hogy Szerit János kit ért evangéliumában
"zsidó" alatt. A szentírásmagyarázók három értelmet tulajdonítanak Szent
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.ranos evangéliumában a "zsidó" szónak: jelenti a zsidó vezetőket, akik a
f'öszerepet vitték Jézus megölésében, azután jelenti az Istennel ellenséges
embereket, s végül bizonyos értelemben jelenti a szív bezárasát Jézus üzene
tére. Ezért nem lehet a közel hetvenszer előforduló "zsidó" szót egyértel
műen venni, A Jézus korabeli zsidók egy része elfogadta az Üdvözítő taní
tását, mások viszont bezárták előtte szívüket. A "zsidó" szó Szent Jánosnál
tehát nem népi vagy társadalmi kifejezés, hanem tipológiai értelemben kell
venni: kifejezi minden ember viszonyát Krisztushoz. Amikor Kaifás meg
jövendöli, hogy Jézus meghal a népért, Szent János hozzáteszi: nemcsak a
népért, hanem hogy Isten szétszórt gyermekeit is összegyűjtse (Jn ll, 51-52).
Ez már nem történet, hanem a teológus elmélkedése, aki tovább' lát a főta

nács döntésénél. Tehát nem nemzeti, hanem vallási kérdésről van szó, Eb-
. ben a tipológiai értelemben a rómaiak a pogány világot képviselik. Két

csoport áll a kereszt lábánál, mert Jézus nemcsak a zsidókért. hanem a po
gányokért is meghalt.

Az egész újszövetségben sehol sem találjuk azt a vádat, hogya zsidó nép
"istengyilkos" lenne. Ehhez ugyanis az kellett volna, hogy a főtanács tagjai
és a nép világosan ismerjék Krisztus istenemberi természetét. Amikor azon
ban Szent Péter szemére veti a népnek, hogy megölték az Urat,· azonnal
hozzáteszi: de tudom, hogy tudatlanságból tettétek, mint ahogyan vezetőitek

IS (Apcs 3, 17.). A nép vezetőinek tudatlansága arra vonatkozik, ami egy
zsidó embernek a legérthetetlenebb volt, vagyis Jézus istenségére. A népet
hosszú évszázadokon át monoteizmusra és Isten szellemi elképzelésére nevel
ték. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy egy zsidó számára a "megteste
sült Isten", az "Isten Fia" a legnehezebb fogalmak közé tartozik. S ha ez
volt a helyzet a nép vezetőinél, akkor mekkora lehetett a nép tudatlansága?
Nyugodtan állíthatjuk, hogy az istengyilkosság formális vétkével nem terhel
hetők sem a vezetők, sem - még kevésbé - a nép, vagyis akik Jézus pe
rében részt vettek; hogyan volnának akkor ebben vétkesek a világban szét
szórtan élő, jelen sem lévő zsidók, s a későbbi korok zsidói?

Szetit Agoston szépen ír erről: Az Úr feltámadt és (a zsidók közül) sokan
hittek benne. Kéresztrefeszítették Űt anélkül, hogy tudták volna. Később
azonban hittek benne, és így ez a nagy bűn bocsánatot nyert számukra.
Az úr vére, amelyet kiontott, megbocsátott a gyilkosoknak. Nem mondom,
hogy "istengyilkosoknak~', mert ha tudták volna, nem feszítették volna ke
resztre a dicsőség királyát. Az Ártatlan meggyilkolása megbocsáttatott nekik,
s a vért, amelyet esztelenségükben kiontottak, itták a kegyelem által. Szerit
Ágoston azonban a rómaiakat is ilyen összefüggésben tárgyalja az Úr ke
reszten mondott imájával kapcsolatban: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem
tudják mit cselekszenek.

Teológiai szempont. A probléma megoldását itt találjuk. A végleges szö
végből kimaradt az "istengyilkos" kifejezés. Bea bíboros a zsinat előtt ki
fejtette, hogya szentírásból nem lehet bizonyítani, hogy Isten elvetette és
megátkozta a zsidó népet Jézus halála miatt. Szent Pál határozottan állítja
az ellenkezőjét (Róm 11, 1). Teológiailag teljesen téves Jézus halálát egy nép
bűnének tudni. Akik a zsidó népet vádolják, elfelejtik, hogy Krisztus mind
annyiunk bűnéért halt meg. Elfelejtik azokat a magasztos indítékokat, ame
lyeket az újszövetség Krisztus halálának okaiként megjelöl. Ezek az embe
rek Jézus halálában nem látnak mást, mint súlyos és tragikus igazságtalan
sagot, amit a zsidók követtek el. Ez egész röviden azt jelenti, hogy helyte
lenül gondolkodnak a kereszt titkáról. Ha Jézus szenvedésének tényei sú
lyos törvénykezési igazságtalanságot képeznek is, amit a főtanács és Pilátus
követtek el, mégis azoknak az üdvözítő terveknek a megvalósítását szolgál
ták, amit Isten öröktől fogva kigondolt és előre hirdetett prófétái által. Jé
zus maga ismételten kijelentette, hogy szenvedésének és halálának feltétlenül
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meg ken történni. Ezt az állítását nem ellenségei hatalmával vagy gonosz
ságával okolja meg, hanem egyszerűen azzal, hogy be kell teljesednie mind
annak, ami meg van írva róla a szeritírásban (Lk 18, 31; 22, 37; Mt 26, 24, 31,
53}. Ugyanezt ismétlik az apostolok is: amit Heródes és Pilátus a pogány
népekkel és Izrael népével egyűtt tett, az nem szolgált mást, minthogy
végrehajtsák azt, aminek megtörtentét Isten keze és szándéka elhatározta
(Apcs 4, 24-28). Ez az egyház hagyományos tanítása, ezt találjuk a tridenti
katekizmusban is. Nagyon szépen írja Péguy: Nem a zsidók feszítették ke
resztre Jézust, hanem a mi bűneink. A zsidók csak eszközök voltak ebben,
és éppen úgy részesednek az üdvösség forrásaiban, mint mások. Szent Tamás
is bőven kifejtette, hogy Krisztus szabadon választotta a haláli minden
emberért, s a rómaiak és a zsidók csupán eszközök voltak és az emberiség
képviselői a szenvedés mísztéríumában. Ezért szinte érthetetlen, hogyan te
hették kollektíve felelőssé Jézus haláláért a zsidó népet, hogyan nevezhet
lék "istengyiJkosnak". Valóságos "eredeti bűnt" képzeltek el, amely a zsi
dó nép minden tagjára átszáll. A zsinat kijavítja ezt a helytelen rnagyar áza
wt és pozitív kifejtést nyújt nekünk a szenvedés és kereszt misztériumáról
szentírási alapon. "Egyébként - olvassuk a nyilatkozatban -, amint az
egyház mindig vallotta és vallja ma is, Krisztus a szenvedést, a halált vala
mennyi ember bűnéért önként, végtelen szerétetből vállalta azért, hogy min
denki eljusson az üdvösségre. Az egyház igehirdetésének tehát az a kötelessége,
hogy Krisztus keresztjét, mint Isten egyetemes szerétetének jelét és minden
kegyelem forrását hirdesse a világnak".

A nyilatkozat tehát eloszlatta a tévedéseket. Általános felelősségről kell
beszélnünk az Úr szenvedésével és halálával kapcsolatban, ahogyan általános
udvösségről beszélünk. A nyilatkozat óhaja az, hogy ez a hivatalos tanítás
átmenjen a gyakorlatba is. Új magatartást indított el a zsidókkal kapcsolat
ban, akikkel közös örökség köt össze bennünket és ezért nagyon kívánatos
a dialógus felvétele. A nyilatkozat megszabadította a zsidó népet attól a
súlyos vádtól és tehertől, amelyet eddig ráhelyeztek. A keresztényeket pedig
arra inti, hogy becsüljék meg őket, hiszen az Úr testvérei test szerint, ők a
szövetség népe, s Isten ezekből az ajándékokból semmit sem bánt meg és
semmit sem vont vissza tőlük.

A nyilatkozat jelentősége igen nagy, de csak konkrét alkalmazás után
lehet lemérni és értékelni. Ennek a tanítás területen, a dialógus vonalán, a
szellemi megnyíltság és szeretet területen kell megmutatkozni az egyház
részéről valahogy úgy, ahogy XXIII. János pápa mondta az egyik csodálkozó
zsidó delegációnak : En vagyok József, a ti testvéretek.

HÍRVIVŐ

Hólepte kis tanyára járok.
A házak mélyén vad kutya csahol.
Vágya után futna, de láncra verték.
Lábam alatt mélyre süpped az árok.
Igen, a tél kiásta farkas vermét.
Menekülnék, már-már ellep a hó,
visszafordulnék, ha a kis tanyán
nem a Jóhír melegét hordanám.

Cselényi I. Gábor
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