
TOMKA FERENC

Chiara Lubich és a Fokoláre lelkiség

Chiara Lubich egyike a ma élő legolvasottabb lelki íróknak. Könyveit számos nyelvre
lefordították, és százezres példányszámban fogynak el.

De Chiara Lubich elsősorban nem "lelki író", hanem valaki, aki által Isten napjaink
katolikus egyházának, illetve kereszténységének egyik legnagyobb megújulási moz
galmát hívta életre, amelyet az egyház hivatalosan Mária Műve néven hagyott jóvá. Ez
az újszerű és sajátosan korunkhoz szóló lelki megújulás negyven év alatt elterjedt az
egész világon. Sőt az úgynevezett Fokoláre lelkiség nemcsak katolikusokat és nem is
csak keresztényeket ragadott meg, hanem a nagy világvallások hívei közűl is sokakat,
valamint számos nem hívot.

E lelkiség jelentöségét éppen akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy általa emberek
százezrei találkoztak Istennel, Krisztussal, az egyházzal, vagy kerültek új és elmélyül
tebb kapcsolatba velük és embertársaikkal.

1977 áprilisában Londonban Chiara Lubich kapta meg a Templeton-díjat (ezt a
"vallási Nobel-díjat") kettős megokolással: egyrészt azért a munkásságért, amelyet az
emberiség lelki fejlődéséért és a keresztények egységéért kifejtett, másrészt szcrte
ágazó és elkötelezett szociális tevékenységéért.

Ökumenikus vonatkozásban jelentős esemény volt, amikor Chiara Lubich 1981 de
cemberében a Rissho Kosei-Kai buddhista vallási megújulási mozgalom uzczcr veze
tője elött beszélt, és a lelki dialógus és együttműködés alapjait vetette meg e mozga
lom alapítójával, Nikkyo Niwanóval való találkozásakor. Azóta számos buddhistát
érintett meg a Fokoláre lelkiséget követő keresztény közösségek szeretetének tanú
ságtétele, és sok ezrükben támadt fel a vágy, hogy Krisztust és a kereszténység űzene

tét megismerjék.
Az egész emberiség lelki fejlődését is elősegíti, hogy a lelkiségből táplálkozó kö

zösségek világszerte nemcsak a különbőzö vallások híveivel találtak testvéri kapcso
latra, hanem általában a jóakaratú emberekkel, s így számos nem hívővel is. Sokukat
megérintette a lelkiség közösségeiben uralkodó testvéri légkör, hiszen a keresztény
ember legfőbb feladatának azt tartják, hogy megpróbál jézusi szeretettel nézni min
den emberre; azt keresi, ami összeköt, s nem azt, ami szétválaszt; becsül minden
emberi értéket; dialógust folytat, és együttműködik minden jóakaratú emberrel.

A pápák ismételten biztatták a lelkiség követőit, hogy haladjanak tovább a megkez
dett úton. 1985 novemberében II. János Pál pápa meghívta Chiara Lubichot, hogy
megfigyelőkéntvegyen részt a II. Vatikáni zsinat utáni húsz évet mérlegre tevő Püs
pöki Szinoduson. 1984-ben pedig ezt mondta egy küldöttségüknek: "Látom, hogy ti
nagyon hitelesen követitek az egyháznak azt a látomását, azt az ön meghatározását,
amelyet a II. Vatikáni zsinaton fogalmazott meg önmagáról. .. Látom, hogy ezzel
összefüggésben kapcsolataitok gyümölcsözőek az ökumenikus dimenzióban, a nem
keresztény vallásokban élő testvérekkel ... és a szekularizált világgal, a nem hívők

kel is ...
A ti evangelizációtok a szeretetböl indul ki, hogy eljusson Istenhez. .. Ti megtalál

tátok ezt a csodálatos Szent János-i formulát: Isten a Szeretet. Ez számotokra azt je
lenti, hogy amikor az ember éli, megvalósítja a szeretetet, amikor diadalra viszi
azt minden körülmények között, akkor láthatóvá teszi Istent. S ez nem valami abszt
rakt elgondolás életetekben, hanem egy megélt program ...
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· .. Mozgalmatok sajátos karizmája ez a szeretet, amely a Szentlélek ajándéka ... Ti
hiszitek, hogy a szeretet mindennél erősebb ... Valóságos forradalom ez ... Jó, hogy
megtaláltátok ezt az utat. .. Kívánom, hogy menjetek tovább ezen az úton Kívá-
nom, hogy legyetek kovász az emberiség nagy tömegében és Isten népében Vigyé-
tek a mai világnak a szerotetet és a szeretet által Istent. Ez az én kívánságom ... Kí
vánom, hogy legyetek evangéliumi kovásszá az egyházban. Kívánom, hogy utatok le
gven - közreműködéstek által - egyre nyitottabb az egész Egyház számára."

A következőkben Chiara Lubich egy beszédét közöljük - némileg rövidítve -, amely
ben beszámol a Fokoláre lelkiség szűletéséröl és történetéról. A beszéd 1977-ben,
Pescarában. az Olaszországi Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson hangzott el. (Első

mondatai és befejezése ilyen összefüggésben érthctöck.)

CHIARA LUBICH

A Fokoláre lelkiség születése és elterjedése

Kedves bíboros atyák, püspök atyák, kedves résztvevők,Pescara lakói!
Ma Mária ünnepe van. Rá, az ő végtelen fájdalmára emlékezünk. Az ő védelme

alatt él Pescara városa.
A kongresszus ezt a napot a nőnek szentelte: a nőnek - Mária fényében.
Ma este egy nő beszél önökhöz.
Meghívtak, hogy tegyek tanúságot; hogy elmondjam életem és hitem tapasztalatát,

amely a Fokoláre lelkiség alapításával és fejlődésével párhuzamosan alakult.
Talán kissé sajátos ez a tapasztalat.
Igen. Mert a toll nem tudja, mit kell majd írnia.
Az ecset nem tudja, mit kell majd festenie.
A véső nem tudja, mit kell majd formáznia.
Ugyanígy, amikor Isten kezébe vesz egy teremtményt, hogy egyházában egy új

rnúvet hozzon létre általa, ez az ember nem tudja, mit kell majd tennie. Eszköz
csupán.

Úgy gondolom, ez lehet az én esetem is.
A lelkiségnek, amely ily módon született, megvannak mindazok a tulajdonságai,

amelyek Isten müveit jellemzik: feltétlen egység az egyház hierarchiájával; olyan ter
mékenység és elterjedés, amelyarányaiban felülmúl minden emberi erőt vagy zse
nialitást; és keresztek, keresztek - de gyümölcsök is, bőséges gyümölcsök.
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