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Sok olyan keresztényt tudnánk felsorolni a 20. század második fe
léből, akik kiemelkedőt alkottak, akár az emberiség vagy éppen
hazájuk szolgálatában, akár az egyház életében, teológiai, szerve
zői, vezetői vagy éppen szolgáló munkásságukkal. Nem kevesen
vannak azok sem, akik erőszakos halál áldozatává lettek, éppen
tevékenységük következtében.

Közülük hárman, Teréz anya, II. János Pál pápa és Roger test
vér mégis egészen sajátos módon meghatározta az elmúlt ötven
év keresztény gondolkodását és életét, de a maguk sajátos mód
ján hatottak az egész világra is. Kortársak, egymással és velünk.
Három fénysugár, amely háromféleképpen világítja meg az
Evangélium üzenetét, hármas tükör, amelyből az egyetlen Isten
fia arca néz reánk.

Teréz anya a szegények legszegényebbjeinek szolgálatába sze
gődött: azokat kereste föl nővéreivel (a "szeretet misszionáriusai
val"), akiket mindenki elkerül, akik maguktól képtelenek az em
berhez méltó életre. Vállalt hivatása: akiket mindenki elhagyott,
azokkal megéreztetni, hogy Isten szereti őket, gondoskodik róluk.

II. János Pál pápa az egyházi hierarchia csúcsán vált a világ
egyik legnépszerűbb emberévé. Nem a rangja, méltósága tette
azzá. Hívők és nem hívők egyaránt: nemcsak tisztelték humaniz
musáért, az egyház hitének védelméért, szociális érzékenységé
ért, fáradhatatlan munkatempójáért, hanem szerették. S amikor
szervezetét már elgyötörte a kor és a betegség, akkor került egy
re közelebb a fiatalokhoz: szeretetébe és bizalmába fogadta őket,

és azok .szinte rajongó hálával viszonozták ezt.
Roger testvér viszont nem a tevékenység útját választotta, ha

nem az imádságét. A "bizalom zarándokútját" járta egy életen át,
először magányos imádságban, majd a hozzá csatlakozó testvé
rekkel. Számára is váratlan meglepetés volt, hogy egyre többen
keresték föl: Taizé, a Kiengesztelés Temploma egyre több fiatalt
vonzott. Roger testvér ismerte az embereket gyötrő kétséget, fé
lelmet, elhagyatottságot, amely pusztasággá teszi az életüket. Ő
azonban a szív bizaimát és egyszerűségét, a békét és a kiengesz
telődést hirdette, hogy a föld lakhatóvá váljék.

Mindhármuk alakja eleven szimbólummá növekedett immár.
Mindhárman átléptek abba az Életbe, amelyben szemtől-szembe

látják Azt, akinek szeretetéből és jelenlétében éltek már itt a föl
dön. - Nekünk, itt és ma élőknek megadatott, hogy láthat
tuk-hallhattuk őket földi életükben, testi valójukban is. Ajándék
számunkra, hogy ezután is figyelhetünk rájuk, s általuk Arra,
akinek szeretete rajtuk keresztül reánk is kisugárzott.
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