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"MINDNYÁJAN ÁBRAHÁM FIAI VAGYUNK ... "

A II. vatikáni zsinat egyik legjelentősebbgyakorlati. lelkipásztori útmutatása a dialó
gus sürgetése volt .. az előző zsinatoktól leginkább ebben különbözik. Szinte valamennyi
dokumentum kitér a párbeszédre. Századunk legjellemzőbb vonásai közé tartozik a
dialógus: iisszetett,feszültséggel teli korunkban az együttélés egyik feltétele és köve
telménye. Amikor a Zsinat a dialógust sürgeti. nem csupán a kor igényét veszifigye
lembe mint az együttélés követelményét, hanem az autentikus evangelizáció eszköze
ként állítja az egyház elé.

Ebben a programban sajátos helyet foglalt el a zsidósággal folytatandó párbeszéd.
Már a Zsinat kezdetén szerepelt egy tervezet a zsidókkal kapcsolatban, amelyben töb
bek között az antiszemitizmus elítélése szerepelt. Előzőleg a Szent Officium egyik dek
rétuma 1928. március 25-én már elítélte az antiszemitizmust. A Zsinat szükségesnek és
időszerűnek tartotta, hogy ezzel a-kérdéssel újból foglalkozzék. Kidolgozásán különö
sen korunk egyik legtekintélyesebb teológusa. Augustin Bea bíboros fáradozott. Mint
valamennyi tervezet, ez is sok változáson. vitán ment keresztül, mig elnyerte végsőfor

máját a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozatban (Nostrae aetate).

A nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat rövid. így a zsidóságra vonatkozó
rész sem terjedelmes. Ennek ellenére nagyjelentőségű, mert szakítást jelent a katolikus
teológia és szemlélet tradícióival. A zsinati dokumentum szentirási alapokra épül. és el
utasítja a zsidósággal kapcsolatban kialakult nem szentlrási szellemű értékelést. Első

sorban Szent Pál apostol tanítását követi a rómaiakhoz írt levelének 9-ll. fejezete
alapján.

Az egyház hittel vallja, hogy Jézus Krisztusban új szövetség jött létre Isten és az
egész emberiség között. A Jézus Krisztusban kötött sziivetséget Isten századokon ke
resztül előkészítette. Előkészítője és jelképe volt az Isten és a zsidó nép közt létrejött
szovetség. lsten szeretetének egységes műve az előkészítés és a beteljesítés .. szereteté
nek megnyilatkozása az a mély lelkiés szellemi kapcsolat. amely 'a keresztényeket és a
zsidókat összefűzi. Ilyen értelemben a hit által mindnyájan Ábrahám leszármazottai
vagyunk .. közösek a pátriárkák. Mozes, a próféták. Az egyházról szóló zsinati konsti
túciá (Lumen Gentium) a zsidó népről mint választott népről, a szövetség népéről szál.
Ezzel a Zsinat határozottan elutasítja azt a beállítottságot. mintha a zsidóság elvetett
nép lenne. A zsidók kedvesek lsten előtt az ősökért való kiválasztottságuk okán. lsten
ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait. A Zsinat tagadja azt afeltevést, mintha
a Szentirásbál következne, hogy Isten a zsidó népet kárhozatra szánta vagy megátkoz
ta volna. A dokumentum külön kitér arra a diszkrimináciora, amely Krisztus haláláért
kollektíve az egész zsidóságot vádolja (az ún. istengyilkosság vádja). Bár a zsidó ható
ságok követelték Krisztus halálát. ezt nem lehet általánosítani valamennyi kortársra.
még kevésbé a későbbi utódokra.
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Amikor a Zsinat ezeket az alapelveket lefekteti, egyben előírja, hogy a katekézisben
és az igehirdetésben semmi olyat ne tanítsanak, ami nem felel meg a; evangéliumi igaz
ságnak vagy a keresztény szellemnek. Krisztus keresztjérőlúgy keli szolni, mint Krisz
tus egyetemes szeretetének jeléről és minden kegyelem forrásárol.

A teológiai megfontolások mellett a Zsinat állást foglalt az antiszemitizmus. ellen is.'
Az antiszemitizmus régi jelenség, megtalálható már a kereszténység előtti időhen és a
keresztény középkorban is. Hosszas elemzésre volna szűkség azoknak az okoknak a
feltárásához, amelyek kiváltották, eredményezték, mélyítették. A Zsinat az okokat
nem kereste, hanem egyértelműenkimondta, hogy az egyház mélyen sajnálja mindazt a
gyűlöletet, űldozést és az antiszemitizmusnak sokféle megnyilatkozását. amely bármi
kor és bárki részérőla zsidók ellen irányult. Egyúttal azt is kifejezte. hogy ezt nem po
litikai számításból, hanem vallási szempontból, az eva'!géliumi szeretet alapján teszi.

Az elvi és teológiai meggondolások mellett a Zsinat gyakorlati útmutatást is ad.
Ajánlja 'egymás kölcsönös megismerését és nagyrabecsűlését . Ennek fő eszkirzei a
szentlrási és teológiai tanulmányok, valamint a testvéri párbeszéd.

A zsinati tanítás irányt mutatott: a dialógust feladatul tűzte ki. Ennek [olvamán sok
új kérdés és megoldandó feladat előkerülése várható. Az igazi dialogus mindig a jiivfit
építi, de nem vonatkoztat el a múlt történelmi tehertételeitől.fésziillS(;geit(iI,láelmei
lől sem. Mindezek feloldásához sok türelem, alázat és idő szűk séges.

A keresztenv-csido dialogusnak sajnálatosan megvan a maga ,1l//ÚlO,1 politikai
szinezete is. E: már a Zsillal idején is megmutatkozott. Ezérr itangsúlvoztúk a zsinat!

,atyúk, hogy nem politikai scámltások vezetik áket a: antiszemitizmus elitélcsébc«. E::
a háttér, valamint u torténelmi tehertétel a: azotu eltelt id/iben is "I:lelhe{('í, llvcn min
denekelát t a már emlitett, k olcsiimisen sok érzelmi li'l:ült.lt!ggeltl'!itell untiszvmitiz
mus, amehnek teloldása a dialogusfeladatu. Másik igen SÚ/vOI tchertctcl cl legll/ríbhi
id(ik kegyet/en, embertelen. gyi/kos zsidáűldiizése, a: úgvnevezett 11010((1/I.1//(/n" ,
amelyfájdalmas emlékként tapadt meg a zsidóság lelkében, .I' ame/v ji'II,;tlell tisztázást
kíván a zsidó-keresztény párbeszéd során.

A Zsinut szorgulmaz:a a keresztény-zsidó dialogusr.folytctásátfeludatként állit atta
a: egyház e/é. Ezért iiriimme/fogadjuk, hogya Vigilia je/en számában vállalkozott a
párbeszéd fonalának [elvételére, Bízunk abban. hogy ez a fáradozás nem lesz ered
ménytelen, fotvtatodnifog, és a szeretet, megbecsülés,' egymás értékelésének szelleme
tanúságot tesz Istennek arró/ a szeretetéről. amelyet az üdvösség történe/ében válasz
toll népén keresztül nyilatkoztatott ki az emberiségnek.
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