
Notker Wolf bencés
prímás apáttal
Egyik könyvében azt írja, hogy egyszerre éli egy bencés szerzetes és egy
menedzser életét, hiszen a hatalmas bencés szerzetesközösség elöljárója-
ként igen sokat kell utaznia szerte a világon. Hogyan tudja összeegyez-
tetni ezt a mozgalmas életformát és a bencés stabilitas locit, az egy hely-
ben maradást?

A stabilitas loci számomra elsősorban azt jelenti, hogy szorosan kap-
csolódom egy közösséghez. Ez a közösség jelenleg a St. Anselmo,
most itt „horgonyzom”. Az igazi horgonyom azonban végső soron
Isten. Az imádság napi ritmusában mindig hozzá térek vissza. Ha
például megérkezem valamelyik kolostorba, és egy fél óra múlva
kezdődik a vesperás, gyorsan átöltözöm, és együtt énekelek a test-
vérekkel vagy a nővérekkel. A közös imádkozásban hazaérkezem,
máris otthon érzem magam.

Apát Úr bencés szerzetesként számos sikerkönyv szerzője, keresett előadó,
aki gyakran szerepel a tévében és a rádióban, ráadásul egy rockzenekar
tagja, mindegyik könyvének borítóján a fényképe jelenik meg. Hogyan fér
össze ez a ritka népszerűség a szerzetesi életállapottal?

Sohasem törekedtem rá, a népszerűség egyszerűen utolért. Első
könyvem megírására, amelynek címe: Worauf warten wir? (Mire vá-
runk?), a Rowohlt Kiadó kért meg. Két interjú alapján találtak rám.
Ez a könyv azonnal közismertté tett, és egymás után kaptam a fel-
kéréseket előadások tartására, televíziós szereplésre, aztán más ki-
adók is kértek tőlem könyveket. A St. Ottilien-i főapátság tagjaként
nemcsak bencés vagyok, hanem missziós szerzetes is. Ezekben a
meghívásokban korszerű lehetőséget láttam arra, hogy az Evangé-
liumot elvigyem az emberek közé. A rockzenekarban pedig azért
játszom, mert a tagjai eredetileg a St. Ottilien-i gimnáziumunk di-
ákjai voltak. Ők kértek meg rá, hogy mint az egész kolostor atyja,
beleértve a gimnáziumot is, zenéljek velük. Élettörténeteik időköz-
ben összefonódtak az enyémmel. Nem rólam van tehát szó, hanem
Jézus Evangéliumáról és az emberek iránti szeretetről.

A St. Ottilien-i missziós bencés apátság tagja, majd apátja volt. Az egy
helyben élő monasztikus életforma hogyan egyeztethető össze a missziós
életformával?
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Ahhoz, hogy ezt megértsük, elegendő rátekinteni a bencés rend
korai időszakára. Európa misszionáriusai szerzetesek voltak. Jézus
követése azt is jelenti, hogy továbbadjuk az Evangéliumot. Szent
Benedek a subiacói barlangban az egyszerű pásztorokat tanította,
amikor pedig megérkezett Montecassinóba, „állhatatosan hirdette
az Evangéliumot, és így hitre vezette az ott lakó embereket” — ol-
vashatjuk Nagy Szent Gergely beszámolójában (Dialógusok, II., 8,
11.). A szerzetes nem önmagának él, hanem Krisztusnak, a közös-
ségének és az embereknek.

Manapság nagyon kedveltek a helyes életvezetésre, a sikeres élethez útmu -
tatást adó könyvek. Az Ön könyvei is ilyen tanácsokat adnak az olvasónak,
Szent Benedek szellemében, felkínálva az egyensúlyt a mindennapok és
Isten, a véges életidőnk és az örökkévalóságra való nyitottság között. Ho-
gyan tudják ezt a gyakorlatban megvalósítani a világi hívők? Tudják-e eze-
ket a tanácsokat hasznosítani a nem-hívők vagy az alig-hívők is?

Nagyon jól fel tudják használni. Benedek irányadásai ugyanis ősi
antropológiai bölcsességeken alapulnak, amelyeket az Evangélium
fényében szemlél. Jézus ezt mondja: „Én vagyok az út, az igazság
és az élet” (Jn 14,6). Benedek ismeri az embert, látja az erősségein-
ket és a gyöngeségeinket. Útmutatásai a szó legigazabb értelmében
„gyógyítani” tudnak. Irányt mutat, és ennek segítségével aztán
mindenkinek meg kell keresnie a saját úját. Nem ad recepteket,
hanem mindenkit szabadon hagy. Regulájának ez ad tágasságot, és
ez benne a kihívás is.

Egyik könyvének címe: Seien Sie unbesorgt (Szabaduljon a gondok-
tól). Mindenki boldog akar lenni, de sokan rossz utakon keresik azt, és
ezért boldogtalanná válnak. Miben látja a boldog élet titkát?

„Minden erény anyja a helyes mérték” — mondja Benedek a Re-
gulájában (RB 64,19). Alapító atyánk értékeli mindazt, ami ebben a
világban van, de nem függ tőlük, nem engedi, hogy azok fogva tart-
sák. Ha távolságot veszünk az evilági dolgoktól, és elszakadunk
tőlük ahelyett, hogy rabjaivá válnánk, akkor leszünk szabadok és
boldogok. Így megszabadulunk sok gondtól, „gond-talanok” lehe-
tünk, és be tudjuk engedni az életünkbe a boldogságot.

Egy másik könyve a tízparancsolatot mint alapvető életszabályt mutatja be,
amely otthont tud nyújtani az emberiségnek a modern és a posztmodern
korban is. A „parancs” a mai embernek ellenszenves szó, könyve mégis
közel hozza az olvasóhoz az életszabályokat adó Istent. Hogyan lehet fel-
oldani ezt az ellentétet?

A mai nyelvhasználatban a „parancs” szó rosszul hangzik. Az egyik
zsoltár azonban így ír: „parancsaid lámpásként világítanak az uta-
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mon, (…) Minden parancsod megbízható igazság” (Zsolt 118,86.105).
A parancsok a társadalom együttélésének alapszabályai, szükség
van rájuk, ha a társadalom emberi akar maradni. A pénzügyi vál-
ságot egyszer alaposan meg kellene vizsgálni a „ne lopj” paran-
csolat fényében. A hazugság és a hamis tanúskodás mennyi gon-
dot okoz mai társadalmunkban! Ahhoz, hogy a társadalom ne essen
szét, a tízparancsolatot mindig újra kell értelmezni és aktualizálni.

A bencés életforma középpontjában a liturgia áll. Hogyan látja a liturgia
reformját a II. Vatikáni zsinat óta eltelt időben és a liturgia helyzetét a mai
keresztény közösségekben?

A liturgiareform sajátossága, hogy visszatér ahhoz a régi szemlé-
lethez, hogy a pap nem a közösség számára mondja a misét, hanem
a közösséggel együtt. Annak a közösségnek az életében, ahol együtt
ünneplik a halált és a feltámadást, Krisztus van a középpontban, ő
vigasztalja, erősíti, egyesíti és küldi a világba a híveket. A vasár-
napi szentmise a keresztény hit központi kifejeződése.

Egyik könyvében „eretnek gondolatokkal” bírálja szülőhazáját, Németor-
szágot, másutt a mai konzumtársadalom profitéhségét, a szolidaritás hiá-
nyát bírálja. Gyógyszerül a mértékletesség erényét, a szabályokhoz iga-
zodó életet kínálja fel. Mennyire fogadják meg a tanácsait?

Ezt nem könnyű felmérni. Ma azonban sokan váltak megfontoltab -
bakká, ahogy ezt a médiából is érzékelhetjük. Hosszabb távon gon-
dolkoznak, tudatosabban élnek. Egy ilyen könyv arra bátorítja az
olvasót, hogy ezen az úton járjon. Ezt számtalan visszajelzésből
tudom, az eladott példányszámok is önmagukért beszélnek.

Az egyház legfelső vezetése és az arról alkotott kép is sokat változott XVI.
Benedek pápa lemondásával és a Ferenc pápa által hozott új vezetési stí-
lussal. Miben látja ennek a változásnak jelentőségét, milyen eredményt
vár tőle?

Nem a nagy dolgokról van szó. Ferenc pápa az egyházban meg-
szüntette a félelmet, amely sok területen nyomasztó volt. Ő nem egy-
házjogi szempontból gondolkozik, hanem az Evangéliumból indul
ki. Igehirdetésének középpontjában Istennek emberré lett, irgalmas
szeretete áll, amely mindenkire ugyanúgy vonatkozik. A püspö-
köktől és a papoktól is ezt az új pasztorális stílust kéri, felszólítja a
társadalmat a szolidaritásra a szegényekkel, az elfeledettekkel,
azokkal, akiket kirekesztettek a társadalomból. Kollegiális, közös-
ségi stílust kezdeményezett. Azt várom tőle, hogy egyházunkat sza-
vahihetővé teszi modern korunkban azáltal, hogy az üdvösség
örömhírét megszabadítja a rárakódott történelmi terhektől.
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Sokat emlegetik, hogy az egyháznak reformokra van szüksége, ahogy már
a II. Vatikáni zsinat is az egyház megújulását sürgette. Milyen reformo-
kat lát a legszükségesebbnek korunk egyházában?

A következőket tartom a legfontosabbaknak: a Szentírás közép-
pontba állításából fakadóan evangéliumi életmód; a püspökök kol-
legialitásának megvalósítása a II. Vatikáni zsinat során megfogal-
mazott elv alapján; a világi hívek szerepének nagyobb megbecsülése
és ezzel párhuzamosan a klerikalizmus leküzdése. Az egyház éle-
tének kölcsönösségben kell zajlania, nem föntről lefelé. A Lélek az
egyház egészében lakik. A reform valójában a visszatérés az Evan-
géliumhoz, ahogy ezt a zsinat elhatározta.

Az egyház válsága mennyiben függ össze a szerzetesség válságával? A szer-
zetesi élet megújulása hozhatja-e magával az egyház életének föllendülését?

A szerzetesek mindig úttörő szerepet vállaltak korukban. Ma egy-
értelműen látszik, hogy túlságosan önelégültek lettek, csak maguk-
kal törődnek, ellenállnak a szükséges változásnak. A hitből új erőt
kell meríteniük, bízva abban, hogy Isten Lelke irányítja az egyhá-
zat. A szerzetesrendek mindig annak a jelei voltak, hogy az egyház
képes megújulni. Ferenc pápa mint jezsuita erre jó példa.

Európában jelentősen visszaesett a vallási élet, más kontinenseken viszont
mintha erősödőben volna. Hogyan látja a vallás, azon belül a keresztény-
ség helyzetét világviszonylatban? Lehet-e a harmadik világ egyházaitól
várni az egyház megújulását?

A többi kontinensen természetesebb módon élik a kereszténységet.
Az emberek egyszerűen nyitottabbak a transzcendenciára, a földi
létnél nagyobb valóságra. Világviszonylatban nézve igen eleven
életet látok az egyházban. Az egyháznak ugyanakkor sok nem ke-
resztény, illetve keresztényellenes áramlattal és vallással is szembe
kell néznie, illetve párbeszédbe kell lépnie az emberiség humánu-
sabb és békésebb jövője érdekében. Azonban az úgynevezett „har-
madik világ” egyházaiban sem minden arany, ami fénylik. Minde-
nütt vannak szentek és bűnösök. Az egyház valódi hajtóereje,
motorja maga Isten Lelke. Tőle várom az egyház megújítását. Meg
kell hallani, „mit mond a Lélek az egyházaknak” (Jel 2,11).

Somfai Boglárka fordítása
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