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Dragi prijatelji, dragi nuncije, dragi rektore, zaposlenici Sveučilišta, draga Suzana, dame 

i gospodo. Jako sam sretan što sam danas ovdje i što gledam ostvarenje osobnog sna.  

Obilježavanje 25. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa između Izraela i Svete 

Stolice bilo je izazov za mene i za sve izraelske diplomate u svijetu koji je pred nas 

postavilo Ministarstvo vanjskih poslova. Prihvatio sam taj izazov i bio mi je san da to 

obilježimo u Hrvatskoj. Danas, gotovo godinu i pol dana nakon veoma uspješne 

konferencije i koncerta koji su skrenuli pozornost na važnost odnosa između Države 

Izrael i Svete Stolice, između Katoličke Crkve i židovskog naroda, sada smo u drugoj i 

posljednjoj fazi ostvarenja mog sna. Predstavljamo ovu prekrasnu knjigu, koja okuplja 

sve važne govore i poruke koji su izrečeni na našoj konferenciji. 

Ova knjiga za mene simbolizira nešto što je jako važno; bez sumnje predstavlja 

prekretnicu u odnosima između Izraela i Hrvatske, ali i Katoličke Crkve i židovskog 

naroda, te Katoličkog sveučilišta i Veleposlanstva Države Izrael, koji godinama imaju 

dobru suradnju. Ova knjiga, ovaj projekt, ova konferencija neki su od vrhunaca naših 

odnosa. Ona će biti dostupna diljem Hrvatske. Dio mog sna je i poslati primjerak knjige 

u svaku crkvu – i malu i veliku – u Hrvatskoj, od Dubrovnika do Osijeka. Još jedan dio 

mog sna jest da ljudi u malim selima i gradovima Hrvatske barem svako toliko obrate 

pažnju na poruke koje proizlaze iz ove knjige, posebno kad govorimo o deklaraciji 

„Nostra aetate“. To će dodatno zbližiti Židove i katolike u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta 

– knjiga će, naime, biti poslana i po svijetu. Već sam osobno poslao preko 100 

primjeraka knjige izraelskim veleposlanstvima i konzulatima po svijetu, od Novog 

Zelanda do Južne Amerike. Iz ove knjige mogu kako dobra suradnja kakvu smo mi 

imali u Hrvatskoj sa Sveučilištem i Katoličkom Crkvom u Zagrebu može biti model za 

buduću suradnju.  

Postoji toliko ljudi kojima želim zahvaliti. Neću prolaziti kroz cijeli popis, ali 

prvenstveno zahvaljujem rektoru. Sjećam se kad sam mu došao s idejom o projektu. 

Nije oklijevao ni trena. Rekao je 'da', a ostalo je povijest. Hvala, prijatelju – ponosan sam 

što ga mogu zvati prijateljem. Zatim, nuncij – on je tada tek stigao na svoj novi položaj u 



Zagrebu i bio je zapanjen idejom konferencije i svih priprema – ali uspjeli smo. Hvala 

od srca na Vašem prijateljstvu, suradnji i porukama.  

I na kraju, ako smijem – zahvalio bih gospođi Suzani. Iako komuniciramo na 

njemačkom i još se obraćamo jedno drugome formalnim oblicima u njemačkom, postali 

smo prijatelji. Njeno i moje osoblje su se zbližili. Ne želim pretjerivati, samo ću reći – 

hvala. I to 'hvala' uključuje sve, od početka do današnjeg dana. Odradili ste izvrstan 

posao i rektor ovog Sveučilišta i ja smo ponosni na Vas. 

Dame i gospodo, ovo je ostvarenje sna, a dio ovog sna je i ulaganje u budućnost. Zaista 

se nadam da će ova knjiga i njene poruke poslužiti zbližavanju naših naroda i 

premošćivanju razlika između katolika i Židova, ne samo u Hrvatskoj, što je jako važno 

s obzirom na prošlost, već i na drugim mjestima u svijetu. Izrael i Sveta Stolica nastavit 

će uživati u ovim dobrim odnosima, kako političkim, tako i religioznim. No jednako 

tako bi i Židovi i katolici trebali uživati i nadići sve predrasude i teorije zavjere, što je na 

kraju i bila zadaća „Nostra aetate“, prekretnice u našoj povijesti.  

Dame i gospodo, svi koji nas gledate, hvala Vam najljepša. Moj savjet Vama je da 

pročitate knjigu. To nije samo knjiga sa slikama, već knjiga s jako važnim porukama, i 

svi bismo trebali biti ponosni što smo dio tih poruka. Hvala Vam, hvala puno i šalom. 


