K
at

ol

ik

us
.m

a

Ferenc pápa előszót írt „A
barátság
Bibliája”
–
című
könyvhöz: zsidók és keresztények
egymás testvérei
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„A barátság Bibliája” – című könyvhöz írt előszavában Ferenc pápa aláhúzza: 19
évszázadnyi keresztény zsidóellenesség után bár kevésnek tűnik a pár évtizedes
párbeszéd, mégis az utóbbi időben sok minden változott és változóban van. A
párbeszéd legjobb módja az, ha együtt valósítunk meg terveket.
Egy az Isten és közös a lelki örökség
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„Mind zsidóként, mind keresztényként kétségtelen, hogy az Isten és a felebarát
iránti szeretet magában foglalja az összes parancsolatot. Zsidók és keresztények
érezzék egymás testvéreinek magukat, akiket ugyanaz az Isten és egy gazdag,
közös lelki örökség egyesít, amelyen alapulhat és tovább építhető a jövő”. Ferenc
pápa így ír előszavában „A barátság Bibliája. Részletek a Tórából/Pentateuchusból
zsidó és keresztény kommentárokkal” – című könyvhöz, amely január 18-án
jelenik meg a San Paolo kiadónál. Az előszót az Osservatore Romano – című
vatikáni napilap közölte szerdai számában. A pápa aláhúzza, hogy a párbeszéd
legjobb módja nem az, ha csak beszélünk és vitatkozunk, hanem ha együtt
alkotunk és valósítunk meg terveket.
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Helyrehozni a meg nem értés okozta károkat
Ferenc pápa tisztában van vele, hogy 19 évszázadnyi keresztény
zsidóellenességhez képest az azt követő néhány évtizedes párbeszéd igen kevés.
Ugyanakkor nagyon sok minden megváltozott és még most is változóban van.
Intenzívebben kell dolgozni azon, hogy bocsánatot kérjünk és helyrehozzuk a meg
nem értés okozta károkat. A zsidóságot és kereszténységet meghatározó
értékeket, hagyományokat és nagy eszméket az emberiség szolgálatába kell
állítani. Emellett soha nem szabad elfeledkeznünk a barátság szentségéről és
hitelességéről. A Biblia megérteti velünk, hogy nem szabad megsértenünk ezeket
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az értékeket, hiszen ez az építő párbeszéd előfeltétele. Ferenc pápa leszögezi:
életbevágó a keresztények önismeretéhez az, hogy fölfedezzék és előmozdítsák a
zsidó hagyomány ismeretét. A Tóra tanulmányozása is ehhez a fontos
elkötelezettséghez tartozik.

Szerző: Szerk. (2019-01-16)
4 / 4 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/ferenc-papa-eloszot-irt-a-baratsag-bibliaja-cimu-konyvhoz-zsidok-es-keresztenyek-egymas-testverei/
internetes címről származik. A cikket 2021-07-30 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le,
létrehozva a jelen pdf vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent
Isten nagyobb dicsőségére!

