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Erdő Péter: A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal!

  

  

Április 15-én, a Holokauszt áldozatainak emléknapja előestéjén rendezték meg a
magyarországi Élet Menetét Budapesten. A rendezvényen Gordon Gábor, az Élet Menete
alapítvány elnöke, Horváth János, a Parlament korelnöke (Fidesz-KDNP), Schweitzer József
nyugalmazott országos főrabbi, valamint Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek is felszólalt, akinek beszédét az alábbiakban közöljük.

      

  

Kedves Barátaim!

  

  

Lelkiismereti kötelességemnek érzem, hogy elmondjak itt most három gondolatot.

  

  

A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal! Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az
indulatok szításával semmilyen vallási közösség, semmilyen népcsoport ellen. Mesterünk, a
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Názáreti Jézus főparancsként tanította azt, ami ott áll már a héber Biblia lapjain is: „Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat!” Ez pedig minket, keresztényeket minden ember szeretetére
kötelez. Ez a menet ma a Salkaházi Sára-rakpartról indult el. Arról a helyről, ahol a katolikus
szerzetesnőt, Boldog Salkaházi Sárát azokkal a zsidó asszonyokkal és gyerekekkel együtt
lőtték a Dunába, akiket a rendházban rejtegetett. Példája ma is kötelez minket.

  

  

Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel! A Biblia szerint minden ember Isten
teremtménye. Mindnyájan egymás testvérei vagyunk.

  

  

Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk! A gyűlölködés, az antiszemita, a
rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező. Mindegy, hogy ki teszi vagy mondja ezt, és
mindegy, hogy miért, milyen okból vagy milyen célból – mindig elfogadhatatlan. Ha ebben
egyetértünk, ha ezt elismerjük – és nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is –, akkor van
esélyünk. Akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket,
országunkat és jövőnket építhetjük.

  

  

Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Forrás: www.zsido.com
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