
Az Assisi modell
A képek áradatában élünk. A világ bármelyik sarkában történik va-
lami, percek alatt láthatunk fotókat, videókat az eseményről. Né-
melyik kép azonban végleg belevésődik emlékezetünkbe — akár
mert maga a kép páratlanul szép (vagy éppen iszonyatos), akár
mert az ábrázolt esemény különleges jelentőségű. Életünk kivételes
élményei mellé odasorakoznak a szimbolikussá nőtt történelmi ese-
mények is: a II. Vatikáni zsinatról készült fotók, az 56. októberi for-
radalomról, a berlini fal leomlásáról, a „9/11-ről” készült képek.
Ilyenek azok is, amelyek 1986 októberében készültek Assisiben,
ahová Boldog II. János Pál pápa meghívta a nagy világvallások ve-
zetőit, hogy együtt imádkozzanak a világ békéjéért. Ezt az évet
egyébként az ENSZ a béke nemzetközi évének nyilvánította, ehhez
csatlakozott a pápa is. Meghívást kaptak nemcsak a keresztény egy-
házak és egyházi közösségek, hanem minden más nagyobb vallás
vezetői is, a természeti és törzsi vallások, a nagy keleti világvallá-
sok, az iszlám és a zsidóság vezetői is: találkozzanak egymással,
vegyenek együtt részt a közös zarándoklaton, az elmélyült csönd-
ben és a böjtölésben, és kapjanak alkalmat arra is, hogy ki-ki saját
hite és rítusa szerint imádkozzon.

Az esemény szimbolikus jelentőséget kapott, modell értékűvé
vált. A mélyén ott rejlett az önkritikus (a keresztények számára bűn-
bánatra is indító!) felismerés és az ehhez csatlakozó felhívás: a val-
lások nevében soha nem szabad harcolni, soha többé ne legitimál-
janak semmilyen erőszakos cselekményt. Ellenkezőleg: segítsék a
béke kultúrájának kialakulását és megerősödését szerte a világon.

A pápát több oldalról bírálták e szokatlan kezdeményezése miatt,
még vatikáni körökben is: szinkretizmussal vádolták, a különböző
vallások felszínes összemosását vetették a szemére, a keresztény hit
megtagadását: „Krisztus a mi békénk”. Ennek ellenére a pápa, immár
megtört aggastyánként, 2002-ben megismételte ezt a találkozót a
2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira emlékezve.

Ezért is okozott általános meglepetést, amikor XVI. Benedek pápa
ez év elején bejelentette, hogy október végén, az 1986-os találkozó 25
éves évfordulóján megismétli elődjének ima-találkozóját Assisiben.
Ez alkalommal nemcsak a világ legkülönfélébb vallási vezetőit hívja
meg, hanem művészeket és tudósokat, agnosztikus és nem-hívő sze-
mélyiségeket is. Az ő célja is az, hogy a béke lelkületére és kultúrá-
jára hívjon meg minden jóakaratú embert, a különböző vallások tag-
jait, és mindazokat, akik lelkiismeretüket követve a maguk sajátos
földrajzi, politikai, társadalmi helyzetében konfliktusaik békés meg-
oldását keresik, lemondva az erőszakról, a másik elnyomásáról. Az
Assisi esemény így Assisi modellé, a béke kultúrájára nevelő szim-
bólummá válhatna egyre erőszakosabb világunkban.
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