
Jorge Bergoglio 
és Abraham Skorka
beszélgetése
Amikor Ferenc pápa még Buenos Aires érseke volt, jó barátjával, Abra-
ham Skorka buenos airesi főrabbival, a Latin-amerikai Rabbiképző Szemi-
nárium rektorával elhatározták, hogy a katolikus és a zsidó vallás alapkér-
déseiről folytatott beszélgetéseiket könyvbe foglalják: az elhatározásból
született Az Égről és a Földről című könyv, mely 2010-ben jelent meg
Buenos Airesben, három évvel azelőtt, hogy Bergoglio érseket pápává vá-
lasztották. — Az alábbiakban A vallások jövőjéről szóló részt közöljük;
a teljes könyv áprilisban jelenik meg a Holnap Kiadó gondozásában.

Skorka: A vallásnak mindig lesz jövője, mert az élet értelmének el-
mélyült keresése fejeződik ki benne; a befelé tekintés és a Vele való
találkozás következménye. Amíg a létezés rejtély marad, amíg az
ember azon tűnődik, hogy volt-e rendező elme, amely megalkotta
a természetet, amíg ezek a kérdőjelek meglesznek — én úgy gon-
dolom, hogy örökké —, meg fog maradni a vallás fogalma, melyben
egy kétségbeesett hívás rejlik, hogy megpróbáljunk választ kapni
arra a kérdésre: mi vagyok? Amíg ezekre a kérdésekre nem lesz vá-
lasz, az ember mindig szeretne majd közelebb jutni Istenhez, és ez
lényegében nem más, mint a misztika. Az viszont, hogy a jövő vi-
lágában milyen formát fog ölteni a vallás, már egy másik fejezet.
Nincs kétségem afelől, hogy az emberekben meg fog maradni a val-
lás iránti igény, a kérdés az, hogy milyen szervezeti formát ölt majd
a vallási tevékenység, és hogyan fog megnyilvánulni. A legnagyobb
kérdés az, hogy továbbra is létezni fognak-e az általunk ismert val-
lási intézmények, hogy tovább fejlődnek-e a hagyományos vallá-
sok. Itt már más változatok is felmerülhetnek.

Bergoglio: Szent Ágostonnak van egy mondata, amely abba az irány -
ba mutat, amelyről ön beszélt, rabbi úr. Azt mondja: „Uram, a ma gad
számára teremtettél minket, és mindaddig nyugtalan lesz a szívünk,
amíg meg nem pihenhet benned”. Ennek az imának a legfontosabb
szava az, hogy „nyugtalan”. Amikor valaki őszintén be akarja val-
lani magának, hogy mit érez, mélységes nyugtalanság tölti el a
transzcendenciával szemben — vagy ahogy ön mondta — a Vele
va ló találkozás miatt. De miközben átéljük a találkozást, máris tovább
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keresünk, aztán megint és megint, egyre mélyebbre hatolva. Ezt a
nyugtalanságot szeretjük Isten leheletének tekinteni, amit magunk -
ban hordunk, a bélyegnek, amit ránk nyomott. Sokszor még olya-
nokon is megjelenik, akik nem hallottak Istenről, vagy korábbi éle-
tükben vallásellenesek vagy az immanentizmus hívei voltak, és
egy szer csak találkoznak valamivel, ami túlmutat rajtuk. Amíg ez
a nyugtalanság létezni fog, a vallás is létezni fog, meglesznek a for-
mái annak, hogy valaki újra Istenhez kötődjön. A „religio” szó pon-
tosan abból származik, hogy egy keresés révén az Úrhoz kötődünk.
Ha egy vallás csak rítusokból áll, de nincsenek meg benne ezek a
tar talmak, halálra van ítélve, mert a hívőket rítusokkal tölti meg, de
a szívüket üresen hagyja. Én is úgy gondolom, hogy a vallás meg
fog maradni, mert a nyugtalanság az emberi természet velejárója, és
majd kiderül, hogy milyen módon fog megnyilvánulni a jövőben.
Ön hogy képzeli ezt?

Skorka: Nagyon nehéz előre látni, hogy hogyan fog alakulni a tör-
ténelem. A vallás, ahogy a Biblia történeteitől kezdve láthatjuk, lé-
nyegében egyes személyekben kezdődik: Ábrahámban, Mózesben,
a prófétákban… Ők Isten közelébe jutnak, aki azt mondja nekik,
hogy menjenek vissza a néphez, mert a Hozzá való közeledésnek a
közösséggel együtt kell megtörténnie. Ez az első csíra, ez a szemé-
lyes párbeszéd aztán kezd belekeveredni a mindennapokba, más
fogalmakkal, más irányú érdeklődéssel együtt; és ez nagyon pozi-
tív kölcsönhatást eredményezett, mert egy vallás, amely nem tud
beivódni a hétköznapi életbe, öncélú filozófiai játékban horgonyoz
le. A zsidó felfogás szerint a vallás az, amit megélünk, ahogy azt a
Tóra mondja: „Jót és helyeset cselekedni Isten tekintete előtt”. De
mihelyt átültetjük a spiritualitást a gyakorlatba, mihelyt belevisz-
szük a hétköznapokba, különböző érdekek jelennek meg, és bele-
vegyülnek a vallási jelenségbe. Ezek az érdekek sokszor elnyomják
a találkozás tisztaságát és szépségét, és végül teljesen meghamisít-
ják. Ezért, ha a vallások jövőjéről beszélünk, akkor az emberiség és
a történelem jövőjéről is beszélnünk kell, szinte egy politikai és szo-
ciológiai előretekintésbe kell bocsátkoznunk. Hallottam néhány ke-
resztényt, akik arról beszéltek, hogy vissza kell térni a gyülekezeti
élet elsődlegességéhez, és ezzel a gondolattal én is egyetértek. Ahe-
lyett, hogy piramisszerű megaintézmények lennének, vissza kéne
térni a kis közösségekhez, amelyek spirituálisan önmagukat fogják
táplálni. Arról lenne szó, hogy függetlenebb struktúrák jöjjenek
létre. Nem tudom, hogy hallott-e erről az elképzelésről; nekem tet-
szett az ötlet, vagyis hogy ne nagy tömegekkel dolgozzunk, hanem
néhány családdal, akik sok erőt hoznak a közösségbe, és más, ugyan  -
olyan vallású csoportokkal működnek együtt összehangoltan, hogy
nagy, közös terveket valósítsanak meg — például szociális segé-
lyezést —, de úgy, hogy közben megőrizzék az autonómiájukat. Azt
is hallottam, hogy Európában vannak emberek, akik a föníciaiak
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előtti korokban keresik az önazonosságukat, és ezt nagyon érde-
kesnek tartom; ez a mélybe ható leásás a gyökerek után, ahelyett,
hogy a jövőt kémlelnék. Hogy fog ez kihatni az európai emberek
vallásosságára? A judaizmuson belül azt látjuk Latin-Amerikában,
hogy a szélsőségek új életre kelnek, mind a jobboldalon, mind a bal-
oldalon. Középút nincs már. Hogy fog kihatni ez a jelen a jövőre?
Őszintén szólva nem tudom. Mindig érdeklődéssel figyelem, hogy
mi történik a szomszéddal, a keresztény egyházzal, mert a vallá-
sokban a jelenségek párhuzamosan következnek be. És amikor lá -
tom, hogy mi történik náluk, egy nagyon nagy válságot fe dezek fel,
amelyben új egyházak jelennek meg, és talán ki akarnak szakadni
egy olyan központosított rendszerből, amellyel nem voltak meg-
elégedve. A francia forradalomtól kezdve újra visszatértek a szét-
tagozódáshoz, a nacionalizmusokhoz. Azóta arra is voltak kísérle-
tek, hogy nagy birodalmakat hozzanak létre, de ezek előbb-utóbb
rettenetes kudarcba fulladtak, mint Jugoszlávia, amely egyre in-
kább szétesik. Mindenki visszatér a saját identitásához, és ilyen ér-
telemben beszéltem a gyülekezeti élet jelentőségéről. Na mármost,
hogy ebben az új helyzetben sikerül-e eljutnunk a békéig, vagy leg-
alábbis addig, hogy ne legyen háború, nem láthatjuk előre. Ha a
vak és önző érdekek kerekednek felül, akkor nem tudhatjuk. A pró-
féták azt mondják — és erről meg vagyok győződve —, hogy ha el
tudunk jutni odáig, hogy a párbeszéd fontosabb lesz a hitvány ér-
dekeknél, és a gyülekezeti élet elsődlegessége többé-kevésbé érvé-
nyesülni tud, a vallások ki fognak virágozni.

Bergoglio: Ha az ember végigtekint a történelmen, azt látja, hogy a
katolicizmus vallási formái jelentős változáson mentek át. Gondol-
junk például a Pápai Állam különböző korszakaira, amikor a lelki
hatalomhoz világi hatalom is tartozott. Ez a kereszténység eltorzu-
lása volt, nem felelt meg annak, amit Jézus akart, és amit Isten akar.
Igen, a vallás a történelem folyamán nagy fejlődésen ment keresz-
tül, miért ne gondolhatnánk, hogy a jövőben hozzá fog igazodni
korának kultúrájához? A vallás és a kultúra közti párbeszéd kulcs-
fontosságú, már a II. Vatikáni zsinat foglalkozott vele. Kezdettől
fogva megvolt az igény az egyház folyamatos megújulására —
Ecclesia semper reformanda. Ez az átalakulás különböző formákban
ment végbe az idők során, bár a dogma ugyanaz maradt. A jövőben
az egyház új formákban fog igazodni az új korszakokhoz, mint
ahogy ma is másképpen él, mint a királyságok, a törvényhozás, az
abszolutizmus éveiben. Rabbi úr, ön is utalt a gyülekezetek előtérbe
kerülésére. Ez kulcsfontosságú dolog, a kis közösségek mint a vallási
hovatartozás helyeinek létrehozására irányuló törekvés. Ez a válasz a
vallá si és kulturális önazonosság keresésének igényére: ebben a ne-
gyed ben élek, ehhez a klubhoz, ehhez a családhoz tartozom, ez a val-
lásom… szóval van egy hely, ahova tartozom, felismerem magam
egy ilyen és ilyen emberben. A kereszténység eredete „gyülekezeti”
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volt. Amikor az ember Szent Lukácsnak az apostolok cselekedeteiről
írt könyvét olvassa, tisztán látja, hogy a kereszténység tömeges mé-
retekben terjedt; Péter első prédikációikor kétezer embert kereszteltek
meg, akik aztán kis közösségekbe szerveződtek. A probléma akkor
merül fel, amikor a közösségnek nincs önálló élete, és a magasabb
szintű struktúra elfojtja, magába szívja. Pedig a gyülekezetnek éppen
ez a hovatartozási érzés ad életet. Emlékszem, rabbi úr, amikor egy-
szer elmentem magához egy kis beszélgetésre, és elvitt, hogy megis-
merkedjek a zsinagóga szociális tevékenységét végző nőkkel. Éppen
csomagokat készítettek, és zacskókat pakoltak tele a rászoruló csalá-
doknak. A zsinagóga vagy a plébánia arra indít minket, hogy segítsük
a testvéreinket, a vallásos érzést cselekvéssé változtatja. Ez akkor
éppen a rászorulók segítésében nyilvánult meg, de más formák is van-
nak: oktatás, kedvezményes vásár, satöbbi. Az ilyenfajta akciók miatt
azzal vádolnak minket, hogy olyasmibe ártjuk bele magunkat, ami,
szerintük, nem kéne, hogy érdekeljen minket. Nemrég például misét
mondtam a Constitución pályaudvaron az emberkereskedelem áldo-
zataiért: a titkos műhelyekben rabszolgaként dolgoztatott munkáso-
kért, a kizsákmányolt szemetesekért, a drogfutárnak befogott kisfiú-
kért, a prostitúcióra kényszerült kislányokért. Egy nagy tüntetésbe
torkollt az egész, amelyben olyanok is részt vettek, akik nem katoli-
kusok, akik nem osztoznak a hitemben, de a testvéreink szeretetében
igen. Nem mászom bele a politikába, de belemászom an nak a testvé-
remnek a húsába, akit egy rabszolgákat dolgoztató gyár ban bedobtak
a darálógépbe. Az is igaz, hogy egyesek arra használják fel a helyze-
tet, hogy politikai jellegű struktúrákat csempésszenek be a mozgal-
makba, ezért kell jól meggondolniuk az embereknek, hogy milyen
formában vesznek részt ezekben az ügyekben.

Skorka: Ahogy Jesája mondta, „ne feledkezz meg a testvéred húsáról”.

Bergoglio: A fordítás, amit én használok, úgy szól, hogy „ne szé-
gyelld a testvéred húsát” [lásd Izajás 58,7]. A vallások kapcsolata
kompromisszummal jár, nem megfutamodással. A katolikus szel-
lemiségnek volt egy korszaka, amikor a fuga mundi létezett, most
egész más felfogás uralkodik, be kell kapcsolódni a világba, de min-
dig a vallási tapasztalatból kiindulva. Ön az előbb említette, hogy
amikor egy vallásban fellép egy jelenség, akkor az a másik vallás-
ban is fellép. Komoly probléma akkor van, amikor a spirituális tar-
talom ideológiai tartalomra szűkül, a saját vallási tapasztalat erejét
veszti, és mivel űr marad a helyén, az eszmék világához fordulnak,
hogy betöltsék. A másik veszély az, ha csupán a jótékonyság kedvé-
 ért jótékonykodnak, mint valami nem-kormányzati szervezet, ahe-
lyett, hogy a vallási tapasztalat is része volna az akciónak. Vannak
vallási közösségek, amelyeket az a veszély fenyeget, hogy önkénte-
 lenül belecsúsznak egy nem-kormányzati szervezetbe. Nem csak
arról van szó, hogy ezt és ezt kell csinálni, és akkor segítünk a fele -
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barátainkon. Hogy imádkozol? Hogy segíted a közösségedet, hogy
eljusson az istenélményhez? Ezek az alapvető kérdések.

Skorka: Amikor az ember visszanéz a múltba, azt láthatja, hogy a
zsidó közösségben körülbelül negyven évvel ezelőtt megvolt már
a gyülekezetiség jelensége. A hatvanas évek végéig volt egy iskola-
hálózat, amelyben a zsidó kultúra helyet kapott, voltak cionista if-
júsági mozgalmak, amelyekben mindenféle tárgyakat oktattak —
héber nyelvet, történelmet, hagyományokat —, de vallási téren nem
volt nagy fejlődés. Ekkor kezdett kibontakozni Argentínában a
Konzervatív Mozgalom, amikor a közösség gondolata virágzásnak
indult: olyan közösségé, ahova a gyerekek különböző foglalkozá-
sokra járnak, de imádkoznak is. És nagy segélyakciókat is szervez-
nek a rászoruló felebarátok érdekében. És még valami, amit fontos-
nak tartok hozzátenni: ahhoz, hogy a jövőben mélyebb vallási élet
alakuljon ki, az kell, hogy a vallási vezetők alázatosabbak legye nek.
Amikor valaki a fiát tanítja, tisztáznia kell vele, hogy az ő igaz ságá-
ról, az ő vallásáról van szó, és hogy szeretné, ha az utódai tovább
vinnék és tökéletesítenék. De teljesen inkorrekt dolog lebecsülni a
másik ember vallását, azt hinni, hogy csak neki van igaza. Ha iga-
zán alázatosan viselkedünk, meg tudjuk majd változtatni a világot.
Mikha próféta a hívő ember meghatározására a következőt mondta:
„Igazságosnak lenni, szeretni az irgalmasságot és alázattal menni
Isten oldalán” [lásd Mikeás 6,8].

Bergoglio: Teljesen egyetértek azzal, amit az alázatról mond. Én a
„szelídség” szót is szeretem használni, ami nem gyengeséget jelent.
Egy vallási vezető nagyon erős, nagyon határozott lehet, anélkül,
hogy agresszív lenne. Jézus azt mondja, hogy annak, aki parancsol,
olyannak kell lennie, mint az, aki szolgál. Szerintem ez a gondolat
minden vallás vezetőire érvényes. A vallási vezetés igazi hatalmát
a szolgálat adja. A vallási vezető, mihelyt abbahagyja a szolgálatot,
egyszerű ügyintézővé válik, egy nem-kormányzati szervezet al-
kalmazottjává. A vallási vezető osztozik a testvérei sorsában, velük
együtt szenved, őket szolgálja.

Skorka: Pontosan így van. Nem tudom, milyen lesz a jövő vallása, de
meg vagyok győződve róla, hogy attól fog függeni, amit mi, mai em-
berek csinálunk. Walter Benjamin ezt mondta: „Nem tudom, hogy a
könyvnek, amit írok, lesz-e hatása, de talán száz év múlva lesz”.

Bergoglio: Tudom, hogy a vallások számára rosszabb korszakok is
voltak, mint a jelenlegi, és mégsem szűntek meg. Most talán kisebb
számban vannak az egyházi emberek, de voltak idők, amikor az
erények voltak szűkösebbek. Az egyháznak voltak korrupt korsza-
kai. Például arra gondolok, amikor a majorátus, a legidősebb fiú jo -
ga létezett, vagy azokra az egyházi javadalmakra, amelyeket olyan
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papok élveztek, akik gazdag családok gyerekeinek tanításával biz-
tosították a megélhetésüket. Nem csináltak semmit, és elvilágiasod-
tak. Voltak nagyon nehéz korszakok, és a vallás mégis feltámadt.
Aztán hirtelen feltűnnek olyan személyiségek, mint Kalkuttai Teréz,
akik forradalmian megváltoztatják az emberi méltóság fogalmát,
akik arra vesztegetik az idejüket — mert valamiképpen elvesztik —,
hogy segítsenek meghalni az embereknek. Ezek a tettek misztikát
szülnek, és megújítják a vallásosságot. A katolikus egyház történeté-
ben az igazi megújítók a szentek. Ők az igazi reformerek, akik vál-
toztatnak, átalakítanak, előre visznek és felélesztik a lelki utat. Egy
másik példa Assisi Szent Ferencé, aki egészen új szegénység-felfo-
gást hozott a kereszténységnek a kor világi és egyházi hatalmassá-
gainak fényűzésével, gőgjével és hiúságával szemben. A szegénység,
a kifosztottság misztikáját vitte tovább, és megváltoztatta a történel-
met. A judaizmusban hogyan jelentek meg ezek az emberek?

Skorka: Egy olyan embert említenék meg, akit az argentin zsidó kö-
zösség széles palettája részéről sok mindenért számos kritika ért, de
aki kétségtelenül meghúzta a választóvonalat az „előtte” és az „utá -
na” között: Marshall Meyert. Nem mondhatom, hogy szent volt,
mert a zsidó valláson belül nem ismerjük a szentség fogalmát; azt
sem mondom, hogy mindaz, amit csinált, tökéletes volt, és azt sem,
hogy teljesen egyetértek minden szempontjával; de azt igen, hogy ha
a közösségünk a hatvanas évektől kezdve felvirágzott, azt neki kö-
szönhetjük. Marshallnak nagyon mélyen vallásos vonásai voltak.
Senki sem tagadhatja, hogy az ő megjelenésekor volt egy „előtte” és
egy „utána”, nemcsak az emberi jogok védelmében folytatott harca
miatt, hanem amiért új utat mutatott a felebarátainkkal való kap-
csolat terén, és amiért felrázta az argentin zsidó közösség lelki struk-
túráit. Aztán, már a közelebbi időkben, az elmúlt húsz évben más
változás is volt. A vallás ortodoxabb megnyilvánulásaihoz való visz-
szatérésre gondolok. Harminc-negyven évvel ezelőtt elképzelhetet-
len lett volna egy ilyen szcenárió, a visszatérés ehhez a merev vonal -
hoz, amelynek sok aspektusát nem fogadom el. Zygmunt Bauman,
a híres európai szociológus, aki a „folyékony modernség” fogalmát
bevezette, pontosan leírja azt a valóságot, amelyben élünk. Arról
beszél, hogy a világban nincsenek már bizonyosságok és elkötele-
zettség. És az ortodoxia betölti a bizonytalanság miatt keletkezett
űröket. Igazából teljesen a másik szélsőség felé tartanak. A jövő val-
lásáról beszélve, azt hiszem, meg kell találni a középutat. Néhány bi-
zonyosság érinthetetlen: „ne ölj”, „ne lopj”. De másrészt az élet di-
na mizmus, szabadság, és az embernek tudnia kell gondolkozni,
disztingválni, mert az élet útjai nem kötelező érvényűek.

Bergoglio: A vallásokon belül vannak olyan szektorok, amelyek az
előírt kötelességek hangsúlyozása kedvéért elhanyagolják az em-
beri problémákat, arra redukálják a vallást, hogy mit kell imádkozni
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reggel, délután és este, és hogy mi történik, ha valaki elmulasztja
őket. Van egy lelki hajsza a hívők után, és sokakat, akik lelkileg nem
elég erősek, ez a szabadságuk elvesztésére vezethet. Ezeknek a
szektoroknak a másik jellemzője az, hogy mindig a hatalom meg-
szerzésének irányába mozdulnak. Ami éppenséggel Buenos Airest
illeti, lehet mondani, hogy pogány város, nem pejoratív értelem-
ben, hanem a tény megállapításaként. Sok istene van, akiket imád,
és ezzel az elpogányosodással szemben felerősödik az a jelenség,
amelyről ön beszélt. Az autentikus vallást szeretnék megtalálni, de
amikor ez csak azt jelenti, hogy előírások vannak, szabályokat kell
betartani, beleesnek a másik végletbe, egy olyan purizmusba, amely
szintén kívül esik a valláson. Igaz, hogy a hedonista, fogyasztói,
narcisztikus kultúra beszivárog a katolicizmusba. Megfertőz min-
ket, és valahogy relativizálja a vallásos életet, elpogányosítja, elvi-
lágiasítja. Ez a vallásosság igazi vesztesége, ettől félek a legjobban.
Mindig azt hangsúlyozom, hogy a kereszténység egy kisded nyáj,
ahogy Jézus mondja az Evangéliumban. Amikor a keresztény kö-
zösség naggyá akar válni, és világi hatalommá akar változni, annak
a veszélynek teszi ki magát, hogy elveszti vallásos lényegét. Ettől
félek én. Talán mondhatja azt ma valaki, hogy kevesebb vallásos
ember van, de nagy a nyugtalanság, komoly érdeklődés van a val-
lás iránt. Létezik istenkeresés az áhítatos népi mozgalmakban is, me-
lyek a hitélet népi formái. Például a fiatalok lujáni zarándoklata. So-
kaknál az egyetlen alkalom, amikor belépnek egy templomba, ez a
zarándokút: hatvan százalékuk saját jószántából megy zarándo-
kolni, nem azért, mert a plébániák szervezték meg a menetet. A népi
ájtatosság szikrája villan fel bennük, ettől kelnek útra, és ez olyan
vallási jelenség, amit nem szabad elhanyagolni. Lehet, hogy keve-
sebb ember van a templomokban, az elkötelezett vallásosság le-
tisztult. A vallás keresése nem szűnt meg, teljes erővel folytatódik,
mondjuk, kissé bizonytalanul, kívül az intézményes struktúrákon.
Véleményem szerint a vallási vezetők számára az a legnagyobb ki-
hívás, hogy tudják-e irányítani ezt az erőt, vagy sem. Az evangeli-
záció mindennek a kulcsa, nem pedig a prozelitizmus, amit mára
már — hála Istennek — kitöröltek a lelkipásztorok szótárából. XVI.
Benedek pápának van egy nagyon szép mondata: „Az egyházhoz
egy vonzó ajánlat, nem pedig erőszakos térítés révén lehet eljutni”.
Olyan vonzásról van szó, amelyet egy tanú közvetít.

Skorka: A zsidó vallás sohasem volt erőszakosan térítő, de most van
egy olyan jelenség, amelyet belső prozelitizmusnak neveznék. Nem
kívánják meg valakitől, aki nem zsidó, hogy részt vegyen a zsidó
hitéletben, de az ortodox közösségek próbálják közelebb vinni az
intézményeiket a többi zsidóhoz. De itt megállnék valaminél, amit
ön az előbb említett, érsek úr. A vallási vezetőknek tudniuk kell,
hogy hogyan mozgassák mindezeket a jelenségeket, hogyan ve-
zessék a spontánul születő vallásos mozgalmakat. Úgy gondolom,
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ez lesz a vallás funkciója a jövőben. Nem hiszem, hogy egy vallási
vezetőnek a markában kell tartania a közösségeit, és vaskézzel kell
irányítania őket. Ezt csak Isten tehette meg, aki vaskézzel és ki-
nyújtott karral kivezette Izrael fiait Egyiptomból. Térjünk vissza
Marshall Meyer példájához. A maga idejében nagyon karizmatikus
vezető volt; a Konzervatív Mozgalmon belül most talán az ő erős
centralizáló törekvésének hatását kell elszenvednünk. Talán azok
miatt a körülmények miatt, amelyek közt élnie kellett, nem volt más
választása, mint hogy a hátára vegye mindazt, amit épített, és egye-
dül cipelje tovább. De ez azt is megakadályozta, hogy a követői
minden tehetségüket kibontakoztassák. Ma más helyzet van Argen-
tínában, alkalmazkodóbb vezetőkre van szükség, nem tetszenek
nekem a túl karizmatikus vezetők. A vallási vezető szerintem ta-
nító, akkor kell erőt sugároznia, amikor erős és határozott válaszra
van szükség az igazságtalansággal szemben. Amikor a vallásos-
ságról mint intim jelenségről van szó, a tanítónak nem szabad álta-
lánosítania, minden egyes ember számára kell, hogy legyen egy vi-
lágos és tömör szava. Nem szeretem az önbálványozást és az
önzést, se egy politikai, se egy vallási vezetőnél. Az eltömegesítés
témája nagyon előtérbe került olyan vallásos mozgalmakban, ame-
lyek aztán nagy vérengzésekbe torkolltak. Ezért úgy gondolom,
hogy amikor az új vallásokról van szó, nagyon óvatosan kell ke-
zelni a témát. Amikor valaki egy új spirituális üzenetet hoz, nagy
tisztelettel kell fogadni azt, de ugyanakkor a felelős szervezeteknek
is fel kell figyelniük rá, hogy megállapítsák, miről is van szó. Sem-
milyen mozgalom spirituális kívánalmai nem okozhatnak konflik-
tusokat a családokban, nem ejthetik foglyul az egyéneket valami-
lyen hálóval, amely aztán elválasztja őket a társadalmi vagy érzelmi
kapcsolataiktól.

Bergoglio: Tisztelem az új spirituális elképzeléseket, de autentiku-
saknak kell lenniük, és időt állóknak, mert az idő majd megmondja,
hogy a bennük rejlő üzenet a pillanatnak szól-e, vagy nemzedéke-
ken át megmarad. A spirituális tisztaság legjobb próbája az, ha túl-
éli az idő múlását.

Székács Vera fordítása
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