
Alois testvérrel
Alois testvér a Taizéi Közösség priorja Roger testvér, alapítójuk 2005-ben
bekövetkezett halála óta. 1989-ben, még a régi rendszer idején járt először
Magyarországon egy kelet–nyugati ifjúsági találkozó előkészítésére és meg-
szervezésére. Ettől fogva többször járt nálunk, fontos szerepe volt az 1991-es,
majd a 2001-es európai ifjúsági találkozó megszervezésében Budapesten. 2015
őszén Várszegi Asztrik főapát meghívására látogatott el Pannonhalmára, ahol
fiatal szerzetesekkel találkozott, majd ifjúsági találkozóra is sor került. A lá-
togatásnak külön aktualitást adott a Szent Márton-Év és az Irgalmasság Éve
lezárása, továbbá a reformáció közelgő jubileuma.

Pannonhalmával való kapcsolatunk nagyon régen kezdődött. 1983
májusában az akkori főapát, Szennay András meghívta Roger test-
vért Magyarországra, egy ifjúsági találkozó vezetésére, a kormány-
zat azonban letiltotta a látogatást. Néhány hónap múlva Roger test-
vér egyszerű turistaként próbált bejutni az országba. Megkapta
ugyan a beutazási engedélyt, de azzal a feltétellel, hogy semmilyen
nyilvános összejövetelen nem szólal meg. A kíséretében lévő testvé-
rekkel néhány templomban így vettek részt némán a taizéi imaórá-
kon. Roger testvér számára ekkor vált fogható valósággá, hogyan él
a „hallgató egyház” a vasfüggöny mögött.

A közvetlen alkalmat pedig az adta, hogy 2015-ben jubileumi
évet tartottunk: 75 éve alakult meg a közösség, 100 éve született
Roger testvér, és tragikus halála éppen tíz éve következett be. Az
ünnepségekre eljött Várszegi Asztrik néhány rendtársával, és ekkor
hívott meg Pannonhalmára, a Szent Márton-Év befejezésére. Sajá-
tos egybeesés: az irgalmasság és a másokkal való osztozás szentje
azon a területen született, amelyen később létrejött a magyar állam,
de ez a szent francia földön működött. Mi most az ellenkező irá-
nyú utat tettük meg azzal, hogy eljöttünk ide.

Aki ismeri közösségünket, az természetesnek veszi ezt, hiszen szer-
zetesközösségként élünk, s feladatunknak elsősorban a fiatalság
megszólítását tartjuk: velük szeretnénk járni a bizalom és a hit za-
rándokútját. A bencésekhez pedig különösen közel érezzük ma-
gunkat. A mi falunk, Taizé, tíz kilométerre található az egykori clu-
nyi apátságtól, amelyet — bár épülete ma már nem látható —
ugyan abban a korszakban alapítottak, mint Pannonhalmát. Közös-
ségünk nem törekedett Cluny utánzására, de nagyon inspiráló volt
számunkra ez a közelség és az apátság szerzetesi hagyománya. Szá-
munkra is nagyon fontos, hogy szép legyen a liturgia, és vele az
imádság helyszíne is, mert ez megnyitja a szívet az Istennel való
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Alois testvér, sokfelé
hívják szerte a világon.
Miért fogadta el éppen
ezt a meghívást, és mi-
ért éppen most?

A látogatás előkészí-
tésekor azt kérte, hogy
min den protokolláris
ta lálkozót mellőzve
Pan nonhalmán is csak
szerzetesekkel, illetve
fia talokkal akar talál-
koz ni. Miért döntött
így?
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személyes kapcsolat előtt. Számunkra is fontos a vendégszeretet
lelkülete és a mindenki előtt kitárt ajtó.

Az ő gondolatvilágának egyik legjellegzetesebb eleme, ami ma is
meghatározza a keresésünket: a szerzetesi életről mint a közösség pél-
dázatáról szóló elképzelése. Már fiatalon úgy gondolta, a világháború
nehéz éveiben, hogy egy néhány férfiből álló közösség létrehozása a
béke és a kiengesztelődés jele lehetne az erőszak által megtépázott
Európában. Az elköteleződés, amelyre testvéreit hívta, akik aztán csat-
lakoztak hozzá, arra szólt, hogy létrehozzák „az egység, a közösség
példázatát” — ahogy ő nevezte. A példázat valamilyen egyszerű tör-
ténet, amely azonban egy más természetű valóságra irányítja a fi-
gyelmet. Minden Istennek és mások szolgálatának szentelt élet pél-
dázattá válhat. Egy olyan világban, ahol sokan élnek úgy, mintha Isten
nem létezne, a puszta tény, hogy férfiak és nők egy életre elkötele-
ződnek Krisztus követésére, kérdést vet föl az emberekben. Ha Krisz-
tus nem támadt volna föl, ezek a férfiak és nők nem így élnének. Egy
ilyen példázat nem erőltet ránk semmit, nem akar bizonyítani semmit,
de ablakot nyit egy másik világra, rést a végtelenre. Azok, akik ezt
megélik, horgonyukat Krisztusba vetették, és akkor is kitartanak, ami-
kor vihar közeledik. Az a sajátos példázat, amelyet mi, taizéi szer-
zetesek hordozni szeretnénk, a közösség példázata. Azt szeretnénk
jelezni, hogy egy közösség a testvériesség műhelye lehet.

Két olyan terület van, ahol az egység és a testvériesség keresése sok
energiánkat igényli. Az egyik a keresztények kiengesztelődése egy-
mással, a másik a kultúrák találkozása. Azzal, hogy közösségünk-
ben protestáns és katolikus testvérek élnek együtt, a jövő egységét
próbáljuk megelőlegezni. Ennek az a legfőbb záloga, hogy az Eu cha-
 risztia egyetlen asztalához járulunk mindnyájan. Erre 1973-ban hi-
vatalos egyházi engedélyt kaptunk. Sokan meglepődtek, némelyek
talán meg is botránkoztak, amikor II. János Pál pápa temetési mi-
séjén Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa megáldoz-
tatta Roger testvért. Mi is innen kapunk erőt: naponta áldozunk,
vasárnaponként pedig mindnyájan Eucharisztián veszünk részt,
amit katolikus papok celebrálnak. — Fontos az is, hogy mi minden
kánoni státusz nélkül elköteleződtünk arra, hogy a pápára, Róma
püspökére mint az egység letéteményesére figyelünk.

Azok, akik közülünk protestáns családból származnak, saját fe-
lekezeti hovatartozásuk megtagadása nélkül, mintegy hitük kiter-
jesztéseként vállalják a közös életet. A katolikus családból érkező
testvéreink pedig — a II. Vatikáni zsinat szellemében — a folyama-
tos gazdagodás lehetőségét ismerik fel a protestáns egyházak érté-
keiben. Igaz, hogy ez néha korlátozásokkal és lemondásokkal jár
együtt. De nincsen kiengesztelődés lemondás nélkül. Taizé törté-
netét úgy olvashatjuk, mint kísérletet arra, hogy közös tető alá hú-
zódjunk és ott is maradjunk. Mintegy harminc különböző ország-

A bencés szerzetesi ha-
gyomány a legősibb az
egyház életében, a Tai -
zéi Közösség viszont a
legfiatalabb szerzetes-
közösségek közé tar-
tozik, amelyben így
nagyon elevenen él az
alapító víziója. Miben
látta Roger testvér a
szerzetesség lényegét?

Van-e valami különle-
ges üzenete a közösség
példázatának? Mi te-
szi esetleg nehézzé, mi
lehet az üzenete éppen
a ma emberének?
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ból származunk, de egyazon házban lakunk. Amikor naponta há-
romszor közösen imádkozunk, egyetlen tető alatt, a Kiengesztelő-
dés Templomában gyűlünk össze. A közös imákon együtt van ve-
lünk sok száz katolikus, protestáns és ortodox fiatal a világ számos
országából, akik ugyanennek a példázatnak a részesei. Csodál-
kozva állapítjuk meg, hogy szoros egységben vannak egymással
anélkül, hogy ettől a legkisebb közös nevezőre csökkenne a hitük.
A közös imában harmónia születik olyanok között, akik különböző
felekezetekhez, kultúrákhoz, sőt, egymással olykor mély konflik-
tusban álló népekhez tartoznak.

Mi, testvérek, Európa, sőt Afrika, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, va-
lamint Ausztrália különböző vidékeiről származunk. Ma a globali-
zációt néha fenyegetésnek látjuk. Ugyanígy az Európát elözönlő
menekültek óriási áradata — amely biztosan távol van attól, hogy
alábbhagyjon — az itt lakókat kihívás elé és egyelőre még ismeret-
len feladatok elé állítja. Nagyon fontos, hogy az európaiak össze-
fogjanak, beszélhessenek nyugtalanságukról, és egymást kölcsö-
nösen támogassák abban, hogy ne legyen úrrá rajtuk a félelem. Az
Evangélium maga hív bennünket a közösségvállalásra a sokarcú
emberiség családján belül. Ezért Taizében azt szeretnénk, hogy a
szerzetesi élet harmóniája a közösség, az egység jele legyen, a test-
vériesség műhelye, amely túlmutat a határokon.

A rendkívül sokféle kultúrából származó szerzetestestvéreink-
kel arra törekszünk Taizében, hogy megtaláljuk ezt a harmóniát. De
nem rejtem véka alá, hogy közös hitünk ellenére előfordul, hogy
nem mindig sikerül leküzdenünk az idegenkedést egymás iránt,
ami eltávolodást eredményezhet. Különböző a karakterünk, a be-
állítódásunk, olykor ügyetlenek vagyunk, sőt hibákat követünk el,
nyilvánvaló. De lehet itt bennünk valami sokkal mélyebben is, ami
nem egészen tőlünk függ: egy sokkal nagyobb idegenség-érzet az
emberiség sokféle arcától, akik vagyunk; idegenség, amelyet néha
tovább erősítenek a történelmi sebek országaink és kontinenseink
között. Mit tehetünk ilyenkor? Nem szabad engedni, hogy ez meg-
bénítson minket. Mindezzel együtt az egységet és a kiengesztelő-
dést keressük. Ez Krisztushoz vezet bennünket: egyedül ő tud iga-
zán egyesíteni mindent. Őt szeretnénk ebben követni. Ezért készek
vagyunk szenvedni is. Nem szabad félni a másiktól, sem megítélni
a másikat, ahogy azt sem szeretnénk, hogy bennünket megítélje-
nek. És nem szabad negatív módon értelmezni a dolgokat, hanem
beszélni-beszélgetni kell, amikor kérdés merül föl bennünk. És soha
nem szabad visszautasítani a testvéri közösséget a másikkal.

Ahhoz, hogy egy példázat igazán megszólítson, nagyon egyszerű-
nek kell lennie. Az Evangélium szeretet-üzenetének egyszerűségé-
ről szeretnénk tanúskodni közösségi életünkkel. Az egyszerűség
először is az élet anyagi területeire vonatkozik. Szeretnénk figyelni

Említette, hogy a ke-
resztény egység kere-
sése mellett mennyire
fontos az, hogy Taizé a
kultúrák találkozásá-
nak színhelye is.

Roger testvér gyakran
emlegette az egyszerű-
séget.
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arra, hogy folyamatosan az egyszerűségre törekedjünk. Az egysze-
rűség teszi lehetővé a megosztást is. Ebben ösztönző erővel hatnak
a nagy példák, amilyen Szent Mártoné is. Hogyan valósítsuk meg
ténylegesen a másokkal való megosztást? Mit tegyünk konkrétan a
szegénységgel, az igazságtalansággal, a menekültek folyamatos ér-
kezésével, a fenyegető konfliktusokkal szemben?

Liturgikus imánkban is az egyszerűségre törekszünk. Nem állítjuk,
hogy megtaláltuk azt, hogyan kell jól imádkozni, de Roger testvér
egyik meglátása az volt, hogy az imádságban felismerte a befoga-
dás helyét, és volt bátorsága ahhoz, hogy egyszerűsítse az imádság
nyelvét. A liturgikus ima olyan, mint egy szövegmagyarázat, egy
bevezetés. Vendégül látni ennyi fiatalt olyan, mintha kézen fogva
kellene bevonni őket az imába, nem az ima elméletébe, hanem a gya-
korlatába. Arra törekszünk, hogy a lehető leginkább áttetszővé tegyük
az Evangélium leglényegét, és ezáltal az Istennel való személyes
találkozáshoz vezessük őket.

Egyszerű módon szeretnénk vonzóvá, hívogatóvá tenni az imád-
ság helyszínét. Az üvegablakok, a gyertyák, a színes anyagok imá-
dásra invitálnak. Az ikonok megnyitják az utat az Istennel való ta-
lálkozás előtt, mert mindegyikük át van itatva a Szentírással, ahogy
azt a keleti egyházaktól tanultuk. A liturgiában igyekszünk nem
túlzásba vinni a szimbólumokat, de néhányat azért megemlítek,
egyszerűségüket kiemelve. Péntek esténként a Keresztikont a földre
fektetjük. Mindenki odajöhet, és ráhajthatja a homlokát; ezzel kife-
jezheti, hogy Krisztusra bízza személyes terheit és a világ szenvedé-
seit. Szombat esténként pedig az egész templomot beragyogja a sok
kis gyertya, amelyet a feltámadás jeleként minden résztvevő a ke-
zében tart. Így minden hétvége a húsvét misztériumára emlékeztet
bennünket.

A közös ima során rövid és érthető biblikus szövegeket olvasunk
fel, a nehezebb szakaszokat meghagyjuk a bibliai bevezető számára,
amelyre minden nap sor kerül a közös imák mellett. Az olvasmány
elhangzása után nyolc-tíz percnyi hosszú csend következik. Ez cso-
dálkozást kelthet, de a fiatalok szívesen vesznek részt benne. Ez a
csend lehetővé teszi, hogy egyedül lehessünk Istennel, még ha sokan
vagyunk is együtt. A csend hosszú perceiben, ahol látszólag semmi
nem történik, Isten munkálkodik, anélkül, hogy tudnánk, hogyan.

Az énekek, melyeket „taizéi énekeknek” neveznek és használnak
sokfelé a világon, nagymértékben táplálják a szemlélődő életet. Ami-
kor a Szentírás vagy a hagyomány egyetlen mondatát énekeljük né-
hány percen át, akkor ez segítségünkre van az elmélyülésben, a be-
felé figyelésben. Énekelve könnyen meg lehet tanulni egy mondatot,
és ez egész napon át elkísérhet bennünket. Amikor mindenki együtt
énekel, könnyebben megszületik az egység a résztvevők között.

A közös imádság után minden este szerzetestestvérek és néhány
szerzetesnővér, akik Taizében laknak, és segítenek nekünk a ven-

Gyakran emlegetik az
akció és kontempláció,
az ima és a cselekvés
egységének fontossá-
gát a keresztény élet-
ben, különösen a szer-
zetesközösségekben.
Hogyan valósul ez
meg Taizében?

298

13_BESZÉLGETÉS_LL_Alois testvérrel_Layout 1  2017.03.13.  12:33  Page 298



dégfogadásban, valamint papok és lelkipásztorok állnak a fiatalok
rendelkezésére, hogy gyóntassanak, vagy egyszerűen meghallgas-
sák azokat, akik szeretnének megosztani valamit magukból, mi-
közben folytatódik körülöttük az énekes imádság a templomban.
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a meghallgatás fontosságát.

1940-ben Roger testvér egy közösség létrehozására érzett belső kész-
tetést, de a szerzetesi élet hagyománya eltűnt a reformáció egyháza-
iban. Ezért a protestantizmus előtti idők osztatlan egyházához, a ka-
tolikus és ortodox hagyományokhoz kellett — mint forráshoz —
visszamennie. Amikor 1949-ben az első hét testvér egy egész életre el-
köteleződött a cölibátus és a közösségi élet mellett, ezekből a hagyo-
mányokból merítettek, és olyan lépést tettek, ami nem a reformáció
mintájára történt, ezért aztán a korabeli protestáns egyházak részé-
ről sok értetlenség érte őket. Ugyanakkor Roger testvér nem egysze-
rűen csak utánozni akarta a történelemből ismert szerzetesi mintákat,
hanem új utat keresett, amely felvállalja a reformáció meghatározó
értékeit. Nem akart hátat fordítani saját gyökereinek. Kiengesztelte
egymással mindazt, ami négy évszázad óta kibékíthetetlennek tűnt.
A 16. századi reformáció alapja a hit, nem pedig a cselekedetek általi
megigazulás bizonyossága. A reformáció nem a monasztikus életet
veti el, hanem annak korabeli gyakorlatát, amely ellentmondott az
egyedül kegyelemből — „sola gratia” — és egyedül hitből — „sola
fide” — való megigazulás szellemének, amelyhez a reformáció na-
gyon erősen ragaszkodott. Roger testvér nem hagyta figyelmen kívül
ezt a kritikát, de hangsúlyozta a vállalt közösségi élet ingyenességét.
Isten minden egyéni érdektől mentes dicsőítése központi kérdés lett
számára. A Taizéi Regula a dicsőítés szóval kezdődik és fejeződik be.

A dicsőítés az egyik legfontosabb mozzanata a szerzetesi életnek.
Még ha egészen egyszerű is a dicsőítés, lényünk mélyéről kell fa-
kadnia. A dicsőítésben nem arról van szó, hogy tökéletes lényként
szeretnénk Isten előtt állni, hanem hogy olyannak mutatkozzunk,
amilyenek vagyunk itt, a földi létezés töredékességében. A dicsőí-
tésben, az énekben azt kérjük Istentől, hogy a föld és az ég egyesül-
jön életünkben.

Attól az aggodalomtól vezérelve, hogy ne tulajdonítson semmilyen
„különleges” értéket a szerzetesi életnek, és semmiben ne tekintse
felsőbbrendűnek a házassággal szemben, Roger testvér gondosan
megválogatja szavait. Ahogyan más szerzetesrendek szabályzatai,
a taizéi is három, életre szóló elköteleződést emel a szerzetesi élet
középpontjába. De nem fogadalomnak nevezi ezeket, mert ez a szó
félreértést eredményezhet, hanem egyszerűen az elköteleződés ki-
fejezést használja mindegyikre. És mindhárom esetben gondosan
ügyel az elnevezésre. A cölibátus szót jobban szereti a tisztaságnál.
Nem akarja kisajátítani pusztán a szerzetesi életre a tisztaság szép
szavát, mivel ezt bizonyos módon az igazán hűséges házasság is

2016 októberében el-
kezdődött a reformáció
jubileumi éve. Taizében
egyesül a szerzetesi hi-
vatás az ökumenikus
egy ség megélésével.
Va jon ez a keresés új
útjait nyithatja meg
századunkban?

A Regulát egy hosszú
lelkigyakorlat után,
1952–53 telén írta meg
Roger testvér. Az utá-
na következő években
csupán néhány apró
mó dosítás történt ben-
ne, ezeket egységes ke-
retbe foglalva 2005-
ben, az ő halála után
adták ki újra. Mi jel-
lemzi a Regulát?
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megköveteli, sőt minden keresztény életében jelen van. — Jobban
szeret az anyagi és szellemi javak közösségéről beszélni, mint sze-
génységről, mert a szegénységnek önmagában nincs erkölcsi ér-
téke, és azok, akik szenvednek tőle, szerencsétlenségként élik meg.
A legfontosabb a szív és a lélek egyszerűsége, hiszen ez összhang-
ban van az élet egyszerűségével. — Végül pedig Roger testvér távol
állt attól, hogy testvéreit engedelmességre szólítsa föl, ugyanis any-
nyira nyilvánvaló értéknek tekinti a szabadságot a reformációnak
köszönhetően. Azt szeretné, hogy testvérei szabad emberek legye-
nek. Kezdetben még a vezető tekintélyének elfogadásáról beszél,
később magát a szót is visszavonja, és a priort mint a közösség szol-
gáját mutatja be.

A legmeglepőbb az a Taizéi Regulában, hogy csak a szükséges
minimumot kívánja jelezni. Nincs alapító okirat, sem szabályozás,
nincs egyszer s mindenkorra meghatározott és mindenkire egysé-
gesen vonatkozó napirend, hanem minden generációnak a saját ké-
pére kell formálnia az általa felismert lényeget. Egy másik dologban
is fejlődtünk a későbbiekben, ezt is szeretném megemlíteni. Régen
a rendbe lépő szerzeteseket novíciusoknak hívták. Ez a szó eltűnt.
Igaz persze, hogy a leendő szerzeteseknek több évre van szüksé-
gük az örök fogadalom előtt, az is rendkívül fontos, hogy személyes
lelki vezetőjük legyen, és teológiailag, valamint emberileg is fel kell
készülniük. De önmaguk életéért felelős felnőttekről van szó, akik
már ez alatt az idő alatt is teljes egészében részt vesznek a közös
életben. A 21. századi gondolkodásban a novícius elnevezés kicsit
zavaró. Mi ma inkább a fiatal vagy új testvérek kifejezést használjuk.

A szavak használatával kapcsolatos észrevételek jóval túlmutatnak
a szóhasználati kérdéseken, hiszen jelzik, hogy a két hagyomány,
azaz a reformáció és a szerzetesi hagyomány találkozása, amely ko-
rábban összeegyeztethetetlen volt egymással, ma termékenyítőnek
bizonyul. Roger testvér talán éppen azért tudott az Evangéliumról
olyan nyelven beszélni, amely igazodik korunk mentalitásához —
ezt mindig érzékeny figyelemmel kísérte —, mert egyszerre hor-
dozta magában a reformáció örökségét, de közben hűségesen ra-
gaszkodott a katolikus és az ortodox egyház hitének kincseihez.
Nem félt attól, hogy a feszültségek mélyére ásson, és egyszerre ra-
gaszkodjon mindenhez: a szabadsághoz és a hagyományhoz, a sok-
színűséghez és az egységhez, a személyes hithez és az egyház hite
iránti bizalomhoz, az önállósághoz és a közösségi élethez. Mi is arra
törekszünk, hogy tapasztalatainkkal hozzájárulhassunk az egyéni
adományok áramlásához, amelyről Ferenc pápa oly szépen beszél.
Azt mondja, hogy nem csupán azért van szükség párbeszédre,
hogy megismerjük a másik embert, hanem azért is, hogy részesül-
jünk azokban az adományokban, amelyeket Isten elhelyezett má-
sokban számunkra. Ez érvényes az „adományok cseréjére” a kü-
lönböző keresztény hagyományok között is.

Hogyan segítheti elő
Taizé az ökumenikus
törekvéseket napjaink-
ban?
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Szüntelenül foglalkoztat az a kérdés, hogy a keresztények egy-
ségének szellemében vajon a szerzetesek képesek-e arra, hogy több
kapcsolatot teremtsenek a különböző egyházak között? Vajon nem
jött-e el annak az ideje, hogy minél több ponton kapcsolódjunk az
ortodox egyházak szerzetesi hagyományához? Néhány protestáns
felekezetben is van ennek hagyománya, és az érdeklődés is növek-
szik a közösségi élet iránt. A közösség és az egység keresése vajon
nincs-e sokféle módon beleírva a szerzetesi élet hivatásába?

A legfontosabb az irgalmas Istenre ráhagyatkozó bizalom, ami Roger
testvér egész életét meghatározta. Isten már Mózesnek kinyilatkoz-
tatta: …irgalmas és kegyes Isten vagyok, hosszan tűrő, nagy könyörületessé -
gű és hűségű, irgalmasságot gyakorolok ezer nemzedéken át… (Kiv 34,6–7).
Ez a kinyilatkoztatás került az Evangélium középpontjába. Jézus meg-
érteti velünk, hogy Isten szeretete nem attól függ, amit teszünk,
hanem feltétel nélkül adja mindenkinek. Az ő szeretete nem egy pil-
lanatra szól, hanem örök. Ebben rejlik a hűség forrása azok számára,
akik megszentelt életet élnek, vagy a házasságot választják: ők arról
tanúskodnak, hogy az Isten szeretetére alapozott szeretet az egész
életre szól. A Szentírás szerint Isten önazonosságának alapja az irgal-
masság. Ennek ellenére a keresztények történelmét végigkísérte az
Istennek mint szigorú bírónak a képe, ami rombolást okozott sok em -
ber tudatában. Ahhoz, hogy szembehelyezkedjünk ezzel a folyamat-
tal, mindig is szükség van olyan nagy gondolkodókra, mint a 7. szá-
zadban élt teológus, ninivei Izsák, aki ki merte mondani: Isten csak
szeretni tud. Mindenki számára állíthatjuk: Isten szeret téged, és úgy
szeret, ahogyan vagy. Örökre itt áll melletted. Persze ez nem könnyű
út, amely mentén minden nehézség nélkül leélhető az élet. De nagyon
fontos táplálnunk a reményt abban, hogy Isten jóságáé lesz az utolsó
szó minden ember életében.

Isten, aki maga az irgalom, a saját képére teremtette az emberiséget,
ezért a mi együttérzésünk Isten szeretetét tükrözheti vissza. Ez pedig
az irgalmasság konkrét gyakorlására kötelez mindnyájunkat. Ez első-
 sorban abban nyilvánul meg, hogy mindig újra megbocsátunk egy-
másnak. Jézus tanítása nem hagy kibúvót. „Akkor Péter odament
hozzá és azt mondta neki: Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a test-
vérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer? Jézus azt
felelte neki: Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer
hétszer” (Mt 18,21–22). Minden embernek úgy van szüksége a meg-
bocsátásra, mint a mindennapi kenyérre. Isten mindig kész erre, és
semmit nem kér cserébe. Isten megbocsátásának üzenetét nem lehet
eltorzítva a rossz vagy az igazságtalanságok jóváhagyásaként értel-
mezni. Ellenkezőleg: szabadabbá tesz minket arra, hogy megkülön-
böztessük saját hibáinkat éppúgy, mint a környezetünkben, illetve a
világban létezőket.

Amikor Isten megbocsát, akkor többet tesz annál, mint hogy eltörli
vétkeinket. Barátságával új, Szentlélektől vezérelt életet ajándékoz ne-

Az évente megjelenő
„Taizéi levél” „A biza-
lom világméretű za-
rándoklata” következő
állomásának témáját
jelöli ki. 2012-ben a
berlini találkozóra je-
lent meg az „Egy új
szolidaritás felé” című
levél, több évre szóló
programmal. E sorozat
mintegy záró darabja-
ként jelent meg 2016-
ra, az Irgalmasság Évé-
re „Az irgalmasság
bátorsága” című levél,
amely konkrét javas la-
tokat tartalmaz. Ezek-
hez fűzött magyará-
zatot a fiataloknak
Pannonhalmán is…
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künk. Nem légből kapott szavak, amikor úgy imádkozunk: „Bocsásd
meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk…” Ha Isten bocsánata
megérint bennünket, akkor mi is készen vagyunk arra, hogy megbo-
csássunk azoknak, akik vétettek ellenünk. Isten bocsánata soha nem
marad el. Mi azonban kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor nem tu-
dunk azonnal megbocsátani, például ha túl nagy sebet kapunk. Ilyen-
kor csak lépésenként juthatunk előre. A megbocsátás vágya már ön-
magában egy első lépés, még akkor is, ha ezt a vágyat sokáig elnyomja
is keserűség. Kérjük Krisztustól, hogy adja meg nekünk az irgalmas-
ság bátorságát.

Az evangéliumi példázatban az irgalmas szamaritánus egy sebe-
sültet talált az útjában. Krisztus a sebzett emberiség mellett áll. Arra
hív, hogy mi is ugyanígy tegyünk. Isten együttérzése a forrása az
emberek közötti együttérzésnek. Arra ösztönöz bennünket, hogy ne
féljünk közel menni azokhoz, akiket magukra hagytak az út szélén,
ahol éppen járunk, hanem akár üres kézzel is menjünk oda hozzá-
juk. Az irgalmasság nem azonos a szánalommal. Gyakran csodál-
kozva ismerjük fel: a legszegényebbek megsegítése nem egyirányú
folyamat, hiszen a segítség kölcsönös. Izajás ezt írta: „Ha lelkedet
adod az éhezőért, és a meggyötört lelket jóllakatod, akkor felragyog
a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli verő-
fény” (Iz 58,10). Az a felebarátunk, akinek mi segítünk; de történhet
megfordítva is: felebarátom az is, aki irántunk van irgalommal. Eb -
ből következik, hogy ha az a feladatunk, hogy segítsünk másoknak,
olykor azt is el kell fogadnunk, hogy mások segítenek nekünk. Ami-
kor egy megpróbáltatás miatt szenvedünk, Krisztus jóságosan felénk
fordul, és gondunkat viseli. Gyengédséggel teli figyelme egy olyan
személyben mutatkozik meg, aki mellettünk áll. Olykor egy meg-
vetett ember — a példázatban az idegennek tartott szamaritánus
— fedi fel számunkra Krisztus arcát. Jézus szeretettel néz minket.
Ő sokféle emberrel találkozott, és feltétel nélkül mellettük maradt.
Ez az irgalmasság bátorsága, és arra kaptunk meghívást, hogy erről
tanúskodjunk.

Az irgalmasságnak azonban nemcsak egyéni életünkben van je-
lentősége, hanem társadalmi dimenziókban is meg kell jelennie, in-
tézményes formákat kell öltenie. János evangéliumában Jézus a köl-
csönös szeretetre hívja tanítványait: „Új parancsot adok nektek, hogy
szeressétek egymást; ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek ti-
teket” (Jn 13,34). Máté és Lukács evangéliumában Jézus olyan sze-
retetre hívja őket, amely túlmutat minden határon, mert az ellen-
ség szeretetét kéri tőlük. Sőt, olyat kér tőlük, ami egyenesen
igazságtalannak tűnik: „Attól, aki a felöltődet elveszi, ne tagadd meg a ka-
bátodat sem. Adj mindenkinek, aki kér tőled; és ha valaki elveszi, ami a tiéd,
vissza ne kérd” (Lk 6,29–30). Ennek a kiterjesztett szeretetnek — és
ezt az Evangélium szépen bemutatja a kölcsönös testvéri szeretet-
től a határtalan szeretetig, amely nem vár viszonzást —, ennek a

Az irgalmasság isteni
parancsa azonban nem
csupán egyéni életünk -
re érvényes, hanem na-
gyon messze ható tár-
sadalmi vetületei is
vannak.
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szeretetnek kellene minket arra ösztönöznie, hogy egyre szélesebb
dimenziókba emelkedjen az irgalmasság, a hozzánk legközelebb
állóktól a legtávolabb állókig, mert Isten szívében minden ember
az emberiség egyetlen családjába tartozik.

Nemrégen Szíriába utaztam azzal a szándékkal, hogy — ha csak
rövid időre is — közösségben lehessek a szenvedő Közel-Kelettel.
A szíriai Homszban, a háború által lerombolt városban töltöttem a
karácsonyt. Megértem az Európába érkező menekültáradat keltette
nyugtalanságot, de a szíriai látogatásom során rájöttem, hogy a
migránsellenes tüntetések Európában nem fogják elbátortalanítani
a menekülteket attól, hogy elhagyják a hazájukat, jöjjenek akár a
Közel-Keletről, akár Afrikából. Ez egy soha nem volt helyzet, amely
ismeretlen feladatok elé állít bennünket. Talán egyedül a kora kö-
zépkor nagy népvándorlásaihoz lehet hasonlítani. A lakosságnak
ez a mozgása és áramlása egészen addig nem fog alábbhagyni,
amíg saját politikai helyzetük nem mutat javulást, és amíg a béke és
a stabilitás elérhetetlen marad számukra.

Emlékezetes egy élményem a fiatalok nemzetközi találkozójáról,
amelyre szeptember elején került sor Cotonou-ban, Beninben, mivel
ott is érintettük ezeket a kérdéseket. 7500 fiatal gyűlt össze számos
nyugat-afrikai országból. Az volt az egyik legfontosabb témánk,
hogyan tudnánk magunk mögött hagyni a passzivitást, amely csak
egy kívülről érkező változás után vágyakozik. Vajon miben lehet
elköteleződni ott és akkor, ahol vagyunk? Az európai fiataloknak
meg kellene hallgatniuk sok afrikai kortársuk kérését, akik arra
vágynak, hogy több igazságosság legyen a nemzetközi politikai és
gazdasági kapcsolatokban. A kérésre adott válaszunk az egyik fel-
tétele annak, hogy az afrikai fiatalok derűsen el tudjanak kötele-
ződni amellett, hogy maguk is hozzájáruljanak a jövő építéséhez
saját hazájukban.

Jogos és fontos a menekültáramlat szabályozásának igénye, de
ez csak akkor lesz lehetséges és hatékony, ha ezt az európai orszá-
gok közösen valósítják meg. Az Európai Unió a második világhá-
borút követően, majd a berlini fal leomlása után is a testvériesség és
a kiengesztelődés szellemében jött létre. A két fontos időszak után
most elérkeztünk Európa formálódásának harmadik állomásához.
Az előttünk álló új lépés egyaránt köszönhető az európai közösség
bürokratizmusával szembeni elégedetlenségnek és a bevándorlók
hulláma okozta kihívásnak. Egy olyan új szolidaritást kellene ki-
dolgozni, amely nagyobb tiszteletet tanúsít az egyes országok és
tájak sajátosságai iránt. A fiatalok nagy része tudatában van annak,
hogy Európa csak akkor tud tovább épülni, ha követi a testvéries-
ség eszményét. Egy olyan Európáról álmodnak, amely egységes-
nek és szolidárisnak mutatkozik más kontinensekkel, különösen
pedig azokkal a népekkel, akik a legdrámaibb helyzetben élnek.

Ennek fényében ho-
gyan kell értelmeznünk
a menekültkérdést,
vagy még tágabban,
azt a világméretű ván-
dorlást, amely szinte
fel tartóztathatatlannak
látszik az egyes or-
szá gok és kontinensek
között?
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