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Ferenc pápa 

 

Furcsának, sőt bukásra ítélt vállalkozásnak tűn-
het egy élő, még alakuló személyről, ráadásul a 
katolikus egyház fejéről nyilvánosan gondol-
kodni, hiszen nincs még elég történelem adta 
rálátásunk az ilyen magas pozíciót betöltő egy-
házfőre. Úgy gondolom, hiteles képet talán egy 
Vatikánban élő, elég idős és bölcs, Ferenc Pápát 
régóta ismerő, ott minden hírforráshoz hozzá-
férő tudósító adhatna csak igazán. Célom így 
nem lehet más, mint egy szerény elemzés a 

pápa tettei, politikája hatásfokáról, melyben végignézem az eddig tör-
ténteket hatásuk szerint pro és contra. 

XVI. Benedek lemondása után az Egyház felé az az elvárás fogalmazó-
dott meg, hogy olyan valakit válasszon vezetőjévé, aki rendet tesz a Va-
tikáni bank pénzügyeiben3, a szolgálatot teljesítő papok körében, egy 
olyan energikus vezetőt várt mindenki, aki visszaadja az Egyház lendü-
letét, aki újra vonzóvá és a XXI. századi embernek is választ adóvá teszi 

                                       
3 Gianluigi Nuzzi: Őszentsége XXI. Benedek titkos iratai című könyv tényfeltáró 

mű a vatikáni pénzügyekkel kapcsolatban 

http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf
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a katolikus tanítást, mind a fiatalabb és idősebb hívek, és a már elpártol-
tak számára egyaránt.  

Ferenc megválasztása gyorsan történt, a bíborosok harmadik szavazata 
után felszállt a fehér füst: „Habemus Papam”. Bergoglio a Ferenc nevet 
választja, s elmondása szerint ez nem 
egy hosszú, kiérlelt döntés eredménye, 
hanem egy hirtelen ötlet, mely Sao Pa-
ulo érsekének mondatából eredt: „Ne fe-
ledkezz meg a szegényekről!”4 Sok találga-
tás fogalmazódott meg ezzel kapcsolat-
ban, sokan Xavéri Ferencre vagy Szalézi 
Ferencre gondoltak, amikor meghallot-
ták a Ferenc nevet. Bergoglio jezsuita 
szerzetesként azonban nem saját rendje 
szentjei közül választ. Assziszi Szent 
Ferenc nevét választja, és az érseki ta-
nácsra hallgat, segíteni kívánja a szegé-
nyeket.  

Nem ismerhetjük a pápaválasztás belső 
körülményeit, itt a pápaválasztók lelki 
állapotára, politikájára gondolok. Igaz 
az is, hogy az egyházjog szerint bárkiből lehetne pápa, mégis általában 
a megjelent bíborosok közül választják ki az új vezetőt. Az a történet is 
eszünkbe juthat, amikor II. János Pál pápa retúrjegyet vett a pápaválasz-
tásra, tehát nem számított arra, hogy ő lesz a pápa. Így az is érthető, hogy 
Bergoglio atya nem készül névvel. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük 
azt, hogy már XVI. Benedek megválasztásakor is az esélyes második je-
lölt volt, akkor kicsit értetlenül állunk a névválasztás hirtelensége előtt. 
Vagy akkor még egy másik szent volt irányadó Bergoglio atya életében? 
Mindenesetre a jezsuita rendbe azért lépett be, mert missziókba szeretett 
volna menni, kimenni az emberek közé, hirdetni Jézus Krisztust5. Ha vi-
szont a missziókra gondolunk, abban a ferencesek is élen járnak, sőt az 
összes szerzetesrendben ez a legnagyobb feladat: kivinni a megtalált Jé-
zust az emberek közé. Buenos Airesben népszerű érsek volt, mert a nép 
körében élt, ki mert menni az emberek közé, úgynevezett garázsmiséket 
tartott, ha nem volt templom a nyomornegyedben.  

Kép forrása: http://www.magyarkurir.hu/hirek/szlovakia-magyarul-olvashatok-ferenc-papa-gondolatai-
puspoki-kar-honlapjan 

                                       
4 Andrea Tornielli: Ferenc pápa Élete, eszméi, szavai (Szent István Társulat 

Budapest, 2013.) 69. oldal 
5 http://hivatas.jezsuita.hu/olvasnivalo-olvasnivalo-cikkek/miert-lett-jezsu-

ita-jorge-bergoglio 
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Ferencet a Meglepetés-Pápának is nevezik, hiszen minden addigi proto-
kollt felborított. Megválasztásakor egyszerű szavakkal köszöntötte az 
egybegyűlt híveket. Elsőként alázattal azt kérte a hívőktől, hogy imád-
kozzanak érte. Majd Jó éjszakát! szavakkal köszönt el az emberektől. 
Nem kerülheti el a figyelmünket az a tény, hogy magát Róma püspöké-
nek és nem pápának aposztrofálja. Évszázadokig vitatott kérdés volt, 
hogyan emelkedhetett ki Róma püspöke, és hogy lett első az egyenlők 
között. Így ez az elnevezés az alázatra, a szolgálatra utal. Ferenc pápa 
magát „Jorge Bergoglio pap”-ként definiálja6. A középpont nem Péter 
utódja, hanem Krisztus. Ha egy pap – akár a rangban legkisebb is – jól 
végzi a munkáját, akkor a legtöbbet teszi az emberekért, ennél többet 
egy pápa sem tehetne. Ez az üzenet fontos a mai modern ember számára, 
aki a szekularizált világban az egyházra úgy tekint, mint egy történelmi, 
valaha létezett, de most már múzeumban kiállított műalkotásra.  

Ferenc pápa fontosnak tartja az ateistákkal való párbeszédet is. Megvá-
lasztása másnapján maga rendezi a Papi Házban a számláit, telefonál 
barátainak, lemondja az újságot, nem költözik be a pápai rezidenciára, 
hanem a Szent Márta-házban marad, hogy együtt étkezzen paptestvére-
ivel, elődeivel ellentétben nem veszi fel a piros cipellőt és a hermelint. 
Püspökként a tömegközlekedést használta. Pápaként ezt ugyan már 
nem teheti meg, de a testőröknek sok fejfájást okoz improvizációival: le-
ugrik a pápa mobilról, és megöleli a fogyatékos embert, kisgyermeket. 
Nem akar elszakadni az emberektől. Sokszor szól a fiatalokhoz, keresi 
velük a közös hangot, és úgy látszik ezt meg is találja. A Vele készített 
interjúkból, beszélgetésekből egy humoros, nagy életkedvvel megáldott 
ember rajzolódik ki előttünk, aki kedveli a focit, a tangót. A távolság el-
tűnik a pápa és a hívő közt, marad a személyiség és a valódiság. Ferenc 
pápa szavaival: Jézus pedig azt mondta nekik: de így ti becsukjátok a mennyek 
országának kapuját. Nem engeditek, hogy az emberek belépjenek oda, de ti sem 
léptek be! Így prédikálnak, tanítanak, tesznek tanúságot hitükről. És ezáltal so-
kan azt hiszik, hogy a hit ilyen.7 Amikor a szentek életébe mélyedünk bele, 
akkor is az a szent válik maradandó példává, aki mert élni, aki vagány 
módon, életszagúan mert döntéseket hozni. Gondolok itt Szent Ágoston 
útkeresésére, vagy Avilai Szent Teréz ifjúi elhatározására, mikor testvé-
rével a mórok ellen indult hősi halált halni.  

A papsággal és a papi szolgálattal kapcsolatban Ferenc pápa többször is 
hangsúlyozta, olyan hivatás, melynek lényege az evangelizálás.8 Pász-

                                       
6 Andrea Tornielli: Ferenc pápa Élete, eszméi, szavai 184. oldal 
7 http://hu.radiovaticana.va/storico/2014/01/14/„ne_legyünk_álszen-

tek%2C_ne_legyünk_farizeusok%2C_a_hit_nem_lehet_teher_az/ung-763984 
8 Ferenc pápa, Jorge Mario Bergoglio SJ: Nyitott ész, hívő szív ( Új Ember Ki-

adó, Budapest, 2013.) 40. oldal 



- 18 - 

Ferenc pápa 

tori szolgálat. Szent József szolgálata ebben igen fontos példa a pápa szá-
mára.9 Szüntelenül kell Isten akaratát kutatni, egzisztenciális feltétel az 
imádság, hiszen e kapcsolat nélkül, nem tudja a pap, mi Isten akarata. 
„Szentségre születtünk egy szent testben: szent anyánknak, az egyháznak a tes-
tében.”10 A mostani nagyböjti lelkigyakorlaton Illés próféta küldetéséről 
elmélkedik a pápa a Kúria többi tagjával. Illés próféta sokat ostorozta a 
népet a bálványai miatt. Le kell bontani a bálványokat: a gőgöt, kultúrát, 
karriert és egyéni ambíciókat Így majd Isten irgalmasságot gyakorol, és 
segíti az Ő szolgáit.11 „Kérjük az Urat, hogy ez a két olvasmány segítsen mind-
nyájunkat keresztény életünkben. Mindenkit a saját helyén. Ne legyünk 
legalisták, akik a szabályok szigorú és szószerinti megtartásában hisznek, ne le-
gyünk álszentek, mint az írástudók és a farizeusok. Ne legyünk korruptak, mint 
Héli pap fiai. Ne legyünk langyosak, mint Héli, hanem olyanok legyünk, mint 
Jézus. Az ő buzgóságával keressük az embereket, gyógyítsuk és szeressük őket és 
ehhez tegyük hozzá: De ha én ezt a kis jelentéktelen jót teszem veled, gondolj 
bele, hogy mennyire szeret téged Isten, aki az Atyád! Ez az új tanítás, amit Isten 
kér tőlünk. Kérjük ezt a kegyelmet – fejezte be kedd reggeli homíliáját Ferenc 
pápa.”12 A bűn és a bűnösség felismerése csak az első lépés, nagy lépés, 
de a folyamat kezdetét jelenti csak. Érzékenyen figyelni és fürkészni Is-
ten akaratát, ez jelenti az igazi kihívást a pap számára. És közben renge-
teg a buktató. Újból és újból neki kell futni, megpróbálni, nem feladni. E 
göröngyös, rögös út a szentté válás útja.13 Kérdés, hogy mennyien köve-
tik ez útra elkötelezett Ferencet… 

Ferenc pápa szinte minden héten nyilatkozik a sajtónak. Üzeneteinek lé-
nyege az irgalmasság, a szeretet, az elfogadás. A Bergoglio által óhajtott 
„népegyház” nem szabályozza, hanem megkönnyíti a hitet.14 Meg kell 
keresztelni azokat, akik kérik ezt, de hitüket nem gyakorolják. Nem elit 
egyházat akar, meg kell találni az embereket. Nagy kérdés ugyanakkor, 
hogy ez az elfogadás mit jelent: hiszen az embereket nem lehet bűneik-
ben, tévedéseikben meghagyni. Ítélkezni nem lehet felettük, de terel-
getni annál inkább szükséges, Jézus tanításaival kompatibilissé kell őket 
tenni. S valljuk be, ez sosem lesz túl népszerű feladat. Ahogy a pápa 

                                       
9 Andrea Tornielli: Ferenc pápa Élete, eszméi, szavai 157.oldal 
10 u.o. 45. oldal 
11 http://www.osservatoreromano.va/fr/news/bas-les-masques 
12 ttp://hu.radiovaticana.va/storico/2014/01/14/„ne_legyünk_álszentek%2C_ne_legyünk_fari-

zeusok%2C_a_hit_nem_lehet_teher_az/ung-763984 
13 „Ahhoz, hogy útra keljenek, ahhoz egy bizonyos nyugtalanság kell, amit maga az Isten he-

lyezett a szívünkbe, és ez visz előre bennünket, hogy keressük őt”  

http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-aki-nem-kerekedik-fel-nem-

ismerheti-meg-az-isten-arcat 
14 Andrea Tornielli: Ferenc pápa Élete, eszméi, szavai 121. oldal 
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mondja, nem lehet segélyszervezetté degradálni az egyházat15. A házas-
ságtörő asszony példája ad ebben útmutatást: Jézus megbocsát, de azt 
parancsolja: „Menj, és többé ne vétkezzél!”.  

Az új hang, a fiatalos lendület, és az egyszerűség mindenképpen ked-
vező fogadtatásra lelnek a hívők körében. Kérdés azonban, mi lesz en-
nek az újnak a hatása. Hiszen egyelőre magvetésről van szó, s az aratás 
ideje még nem érkezett el. Nem létezik már az a régi egyházi fegyelem, 
mely azonnal reagálna a pápa akaratára. A papság körében is sokan kri-
tizálják a vezetőjüket, így az a fajta hierarchia, amely egységes szerve-
zetté emelné az egyházat, nem létezik. A sok kisebb-nagyobb csoportra 
szabdalt katolikus egyház előtt az igazi nagy kihívás a fennmaradás.  

Ferenc pápa az egyházi szervezetet nem hagyja érintetlenül: a Kúria 
szerkezeti átalakításával azt üzeni, nem kormányzati feladatot kell ott 
megoldani, sőt nem az egyéni karrierépítés a feladatuk a tagoknak, ha-
nem a pápát kell segíteniük. Így összpontosítja a hatalmat, amely ha jó 
kezekben koncentrálódik, hatékony eszköz lehet az Egyház megújítá-
sára.  

Őszinteség és gyengeség: be kell vallani, a vezetőnek is lehetnek gyenge 
pillanatai16. Ezt napjainkban egy papnak nehéz felvállalni, hiszen nincs 
mód az elvonulásra, a szüneteltetésre. Ez szinte botránykőnek számí-
tana, az Egyház pedig mindig is kerülte a botrányokat. Ennek kimon-
dása igen nehéz, hiszen ha Jézust nézzük, nem mondható el, hogy 
gyenge pillanatai, lelki szárazsága lett volna. A megkísértés nem kerülte 
el, de mindenben győzedelmeskedett. Ez sajnos a papságról nem mond-
ható el. Így ha ezt bevallaná egy pap, könnyen kockáztatná azt a sajná-
latos eseményt, hogy a hívek elhagynák a plébániáját. Marad hát az ön-
ámítása, és a hívek előtti álarc felvétele – melynek levételére szólít fel 
Ferenc pápa nagyböjti üzenetében –, amely hosszútávon szintén nem ve-
zet jóra, talán nem olyan látványosan, de a hívek előbb-utóbb így is el-
pártolnak, csalódnak. Szentekre van szükség az Egyházban, akik láng-
csóvaként mutatnak példát. Sajnos az is igaz azonban, olyan kérges ma 
az emberek lelke, hogy nem egy-két szent, hanem egész csoport hoz-
hatna csak valamiféle változást.  

Térjünk vissza a pápa feladatára. Mint minden pap, Jézust követve a 
szentté válás a célja. A szent fogalma alatt, itt azt az embert értjük, aki 
feladta személyes akaratát, hogy a Mindenség akaratával eggyé válva 
teljesítse küldetését, melyet nem önmaga felépítésére, hanem mások ja-
vára ajánl fel az evangélium szellemében. Ugyanakkor, mint az egyház 

                                       
15 Andrea Tornielli: Ferenc pápa Élete, eszméi, szavai 169. oldal 
16 u.o. 
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vezetőjének minden hívőért felelősséggel kell tartoznia. Mint egy jó osz-
tályfőnök, lehetnek kedvencei, irányultsága, de az egyház sokszínűsé-
gét, a benne lévő jó (gyümölcsöt hozó), autentikus csoportokat, közössé-
geket bátorítania kell. Misztikus, tradicionalista, reformer: mindegyik-
nek meg kellene férnie a katolikus közösségen belül. Mindig nagy di-
lemma a változás illetve a megújulás: mit szabad elengedni, mit szüksé-
ges megújítani, mihez kell végérvényesen ragaszkodni. Nem emberi fel-
adat ez, Istenre kell hallgatni, Vele személyes kapcsolatban kell lenni. 
Sok társa szerint Jorge Bergoglio papnak „személyes ismeretsége” van 
az Atyával.17 A nagyböjt kezdetén is a könnyek adományára hívja fel a 
figyelmet Ferenc pápa. Képmutatás nélküli szolgálat: „Mindannyiunk 
számára, de különösen nekünk, papoknak tesz jót, ha a könnyek adományát kér-
jük a Nagyböjt kezdetén. Így imáink és megtérésünk útja hitelesebb lesz és kép-
mutatástól mentes… Isten irgalmára és megbocsátásra van szükségünk... Isten-
hez térhetünk a rossztól megszabadult szívvel, mely a könnyekben tisztult 
meg.”18 

A tevékenységben, az evangélium szellemiségét tekintve elindult egy-
fajta változás az egyházban, de ennek hatása még nem érzékelhető. 
Hosszú a folyamat, hiszen sokféle akarat, erő szabdalja szét ezt a szerve-
zetet. A külső jegyek megváltoztatása mellett azonban a belső átalakulás 
lenne a legfontosabb. Hiszen az irgalmasság, az egyszerűség, a közvet-
lenség mind olyan eszközök, melyek által megnyerhető az egyháztól tá-
volodó lélek. Igen ám, csakhogy ezt a lelket meg is kellene tartani, hitét 
logikus alapokra kellene helyezni. Ehhez viszont elfogadó nyitottságra, 
bátorságra lenne szükség az Egyházban: ahol a hitigazságok nem mon-
danak ellent egymásnak, ahol azokat elolvasva az ember csak egyetlen 
utat választhat, az előre menekülést Isten karjaiba. 

 

A cikk írója: Rizmayerné Márkus Edit, az ELTE-n diplomázott francia és tör-

ténelem szakos tanárként. AQUILA h. Rend alapító tagjai között van. Ez idáig 

rövid írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban. 
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17 u.o. 173.oldal 
18 http://www.osservatoreromano.va/fr/news/le-don-des-larmes 
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Vargáné Pável Márta 
Az ember élete, halála és a halál utáni folyta-

tás… 

II./III. rész, ( Az 5. számban található az utolsó rész.) 
 
EZ A CIKKSOROZAT NEM A KÉRDÉS MÉLY ELEMZÉSÉ-
RŐL SZÓL, MERT EBBEN A TÉMAKÖRBEN NAGYON SOK 
NÍVÓS, ALAPOS ÍRÁS LÁTOTT NAPVILÁGOT. SOKKAL 

INKÁBB A JELENSÉG EL NEM FOGADOTTSÁGÁNAK, MEGÍTÉLÉSÉNEK KRITI-
KÁJÁT GYAKOROLOM EBBEN AZ ÍRÁSBAN. 

Pár gondolat erejéig visszatérek az előző rész mondandójához. 

Mi is a lélek célja az anyagban? 

http://mek.niif.hu/05400/05479/05479.htm 

Prohászka O.: „A materializmusban nincs Isten, nincs lélek, nincs örök 
élet, hogyan lehessen akkor vallás benne? A materialistának ideáljai mind a földi 
életben gyökereznek, nincs előtte érték, melyet nem a földi életben keressen. Neki 
nincs külön lelki világa, melyben szabadságát s emberi egyéniségének méltósá-
gát kivívhatná még akkor is, ha rabszolga; hanem ő ezt a méltóságot csakis az 
emberhez méltó társadalmi s gazdasági állapotok megteremtésében véli érvénye-
síthetni. Ő nem érti, hogy valaki király lehet lélekben, ha társadalmi állásában 
szolga.” 

Az egyértelmű, hogy a lélekről, mint tényről, csak teológiai megközelí-
tésben gondolkozhatok, mert ez a gondolkodás a ma elfogadottól na-
gyon messze van. Előzőekben említettem, amit a legfelső/ alapléleknek 
nevezünk, az valószínűleg a leghatalmasabb, elképzelhetetlen, létező 
anyagtalan valóság, erő, értelem, lét, amit majd a vallásos emberek Is-
tenként fognak fel. 

 

 Mi a lélek célja az anyagban? 

Az emberi fantáziánk erősen csökevényes, s ebből a perspektívából (mi-
vel máshonnan képtelenek vagyunk szemlélni) lehet az is cél, hogy ke-
vés erővel, energiával rendelkező testet a lélek valamiféle „visszapótlás-
ban” részesíti. Sokféle energiaváltozás van, és elképzelhető, hogy amit 
ma anyag néven ismerünk (elég tág és gyűjtőfogalom), mégis egyfajta 

http://www.osservatoreromano.va/fr
http://www.magyarkurir.hu/vatikan/ferenc-papa

