
· .. 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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Isten eszközeit a kicsiség, a gyöngeség jellemzi. Szent Pál mondja, hogy "Isten azt
választotta ki, ami a világ szemében gyönge ... , a semminek látszót ... , hogy senki se
dicsekedhessék Isten előtt" (l Kor l, 27-29).

1939-ben vagyunk. Meghívnak Loretóba, a katolikus egyetemisták találkozójára.
Loreto a kiindulópontja lelki tapasztalatomnak.
A többiekkel együtt részt veszek az előadásokon. De amint csak tehetem - a szüne

tekben -, sietek a .Házacskéba".
Nincs időm azon gondolkozni, vajon történelmileg ez a környezet fogadta-e be a

Szent Családot. Letérdelek a mécsesektől megfeketedett fal mellett. Egy szót sem tu
dok szólni. Valami új és isteni vesz körül.

Tehát itt lakhatott Mária. József itt mehetett át a szobán: innen oda. A gyermek Jé
zus - közöttük - éveken át ismerhette ezt a helyet. A falak az ő gyermeki hangocská
ját visszhangozták ...

Minden gondolat rám nehezedik, a szívembe markol, s könnyeim visszatarthatat
lanul hullanak. Így történt az első alkalommal.

De később is - minden előadási szünetben - oda sietek. Ellenállhatatlan vonzást
gyakorol rám a szüzeknek ez az együttélése, Jézussal közöttük. És minden alkalom
mal az isteninek ugyanazt az élményét tapasztalom, amely szinte megsemmisít.

Az utolsó napon vagyunk. A templom telve fiatalokkal. Egy világos gondolat fut át
rajtam, mely soha többé nem halványul el: Szüzek serege fog követni.

Visszatérvén Trentóba, találkozom plébánosommal. Boldognak lát és megkérdezi:
- Megtaláltad utadat? - Igen - válaszolom.

A házasság? - Nem. - A kolostor? - Nem. - Szűz maradsz a világban élve? - Nem. Ez
egy negyedik út - felelem. De ennél többet nem tudok.

Elmúlik négy év.
Egy alkalomma!, miközben szeretetböl teszek valamit, úgy érzem, Isten hív, hogy

ajándékozzam Neki magam örökre. Engedélyt kérek egy paptól. Megkapom. 1943. de
cember 7-e van. Benső örömöm elmondhatatlan, titkos, de ragályos.
Kűlőnbözöokokból kapcsolatba kerülök korombeli fiatalokkal.
Követni akarják utamat.

1944.
Tombol a háború Trentóban is. Pusztulás, romok, halottak.
Egyik napon új társaimmal egy sötét pincében vagyok, égő gyertya mellett, kezünk

ben az evangéliummal. Felnyitom. Jézus halála előtt mondott imája áll ott: "Atyám,
... legyenek mindnyájan egyek" (Jn 17, ll, 2l). Nem könnyu szöveg ez magunkfajta
lányoknak, de úgy tűnik, hogy a szavak egyenként megvilágosodnak előttünk, és szí
vünkbe vésik a meggyőződést, hogy az evangéliumnak ezért az oldaláért születtünk.

Újra találkozunk Krisztus Király ünnepén egy oltár körül. Azt mondjuk Jézusnak:
"Te tudod, hogyan lehet megvalósítaní az egységet. Itt vagyunk. Ha akarod, használj
fel rninket."

A bombázások folytatódnak. Megsemmisítenek mindent - fiatal szívünknek oly
kedves tárgyakat és személyeket. Egyikünknek sokat jelentett otthona: lebombázzák.
Másikunk házasságkötés előtt állt: vőlegénye nem tér vissza a frontról. Az én ideálom
a tanulás volt: a háború megakadályozza, hogy egyetemre járjak.

Minden esemény mélyen érint minket. A tanítás, amelyet Isten a körülmények ál
tal ad nekünk, nyilvánvaló: minden csak "hiábavalóságok hiábavalósága". Minden
elmúlik (vö. Préd 1,2).
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Isten egyidejűleg a szívernbe ültet egy mindannyiunkhoz szóló kérdést, és vele
együtt a választ is: Létezik-e egy olyan ideál, amely nem múlik el, amelyet semmiféle
bomba nem rombolhat le, amelynek teljesen átadhatjuk magunkat?

Igen. Isten.
Elhatározzuk, hogy Istent tesszük életünk ideáljává.

Szüleink a környező hegyekbe menekülnek. Mi Trentóban maradunk. Egyesek
munkájuk vagy tanulmányaik miatt, én azért, hogy törödjek a születöben lévő lelki
séggel. - Egy kis lakásban találunk otthonra. A .Házacskénak" nevezzük.

Nappal is, éjjel is futunk az óvóhelyre. Visszük magunkkal az evangéliumot.
Megtaláltuk az ideált, amelyért élni akarunk: Istent.
De mit jelentsen ez számunkra a gyakorlatban?
Az evangélium válaszol: "Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki azt mond

ja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát" (Mt 7,21). Te
hát nem jámborkodás vagy érzelgősség. Tenni Isten akaratát: ez a fontos.

Az óvóhely, amely befogad minket, nem biztonságos. Folyton szembe kell néznünk
a halállal. Egy másik kérdés tör ránk: Van-e Istennek egy olyan akarata, amely külö
nösen kedves számára? Szeretnénk, ha legalább életünk utolsó pillanatában azt te
hetnénk, ami neki a legkedvesebb. Az evangélium válaszol, és egy új parancsról
beszél, amelyet Jézus a sajátjának mond: "Ez az én parancsom: Szeressétek egymást,
mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki
életét adja barátaiért" (Jn 15, 12-13).

Megfogadjuk egymásnak: "Kész vagyok életemet adni érted. - És én érted. - Én is
érted. - Mindenki mindenkiért." Ennek az ünnepélyes ígéretnek ezerféle következ
ménye van a hétköznapokban a felebaráti szeretet terén. Nem mindig arról van szó,
hogy meg kell halnunk egymásért. De arról igen, hogy osszunk meg mindent egymás
sal: gondjainkat, örömeinket, fájdalmainkat, szegényes javainkat és kis lelki kin
cseinket ...

Életünkben ezzel minöségi ugrás állt be. Valaki csendben belépett csoportunkba:
egy láthatatlan testvér, aki biztonságot, soha nem tapasztalt örömöt, új békét, az élet
teljességét s összetéveszthetetlen fényt ajándékoz nekünk. Jézus ez, aki valóra váltja
közöttünk szavait: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttűk" (Mt 18,20). Nem akarjuk többé elveszíteni Őt.

Sokkal később értjük meg, hogy itt sajátos módon a názáreti házacska jelenik meg
újra: Istennek adott lelkek együttélése, Jézussal közöttünk: a fokoláre.

De ahhoz, hogy Ő köztünk legyen, mindig úgy kell szeretnünk, hogy készek le
gyünk meghalni egymásért.

Ő mondta: "Legyenek egy ők is mibennünk, hogy higgyen a világ" (Jn 17,21). Krisz
tus ott van a testvérek egységében, és a világ hitre tér körülöttünk. Megsokszorozód
tak a legkülönfélébb megtérések: megmenekültek veszélybe került hivatások, és újak
születtek.

Néhány hónap múlva mintegy ötszáz legkülönbözőbb korú személy - férfiak és
nők, különféle hivatású és különféle társadalmi réteghez tartozó emberek - akarnak
osztozni ideálunkban.

Mindenünk közös, mint az őskeresztény közösségekben.
"Adjatok és adnak majd nektek is" (Lk 6, 38). Ez mindennapi tapasztalatunk. "Kér

jetek és kaptok" (Mt 7,7). Mindenfélét kérnek a sok szükség enyhítésére. S a háború
kellős közepén zsák számra érkezik a liszt, ládaszámra a tejpor, a lekvár és tüzelő és
ruha a város minden szegénye számára.
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Az új, lelkesítő evangéliumi tapasztalatok szájról szájra járnak. Mintegy kis vissz
hangja ez az apostolok felkiáltásának: Krisztus föltámadt. Itt azt mondják: Krisztus él!

Véget ér a háború. A lelkiség követői újra mozoghatnak, hogy tanulmányaikat,
munkájukat folytassák, vagy hogy tanúságot tegyenek: sok városba és faluba meghív
ják ugyanis őket, hogy meséljék el, amit megéltek és láttak.

És rövidesen Észak-Olaszországtól Dél-Olaszországig csendben olyan típusú keresz
tény közösségek virágzanak ki, mint amilyenek Trentóban keletkeztek. S a római egy
ház évszázados tapasztalatával és bölcsességével atyai szeretettel tanulmányozza a
lelkiséget.

Boldogság, felfedezések, kegyelmek, hódítások. Ez kétségtelenül az evangélium. De
kezdettől fogva megértettük, hogy mindennek van egy másik arca is, amint a fának
vannak gyökerei. Az evangélium szeretettel halmoz el, de mindent kíván.

A fájdalmat ezer formában megtapasztaltuk. mint a megélt evangélium következ
ményét, de Isten kegyelmével mindegyikünk tudta szeretni a fájdalmat, magáévá té
ve Szent Pál szavait: "Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet" (I Kor 2, 2).

A lelkiség fejlődik Isten pontos terve szerint, amelyet mi előre soha nem ismerünk,
de amely időről időre feltárul előttünk. Formát öltenek a különféle hivatások, s a
maga módján mindegyik teljes odaadást kíván. Vannak köztük férfiak és nők, szüzek
és házasok, püspökök és szerzetesek.

Nekik mondja majd a Szentatya, VI. Pál: "Élő, mély, magasztos valóságot képvisel
tek, azoknak a lelkeknek valóságát, akik minden országban, minden körülmények
között, a társadalom minden területén Krisztusnak és az embereknek szentelik ma
gukat, s így gyümölcsöztetik teljes mértékben talentumaikat. ..

A lelkiség gyors elterjedését, ahogy az első 15 évben átlépte az összes európai or
szág határát, joggal nevezték robbanásnak. Majd 1958-ban s ezt követően eljut az öt
kontinensre, s ma a világ több mint 100 országában van jelen.

Közben megkapjuk az első jóváhagyásokat Rómából, János pápától. VI. Pállal pe
dig elérkezik az első kihallgatások ideje; és a további jóváhagyásoké. mert a lelki
ségnek új hajtásai vannak.

Úgy tűnik, hogya Szentatya megragad minden alkalmat, különösen a nyilvános
kihallgatásokat, hogy bemutassa a katolikus világnak az egyháznak ezt az új gyerme
két: a Fokoláre lelkiséget.

1967·ben a mozgalomhoz tartozó német fiatalok egy kis csoportja van kihallgatá
son a Szentatyánál. A pápa bátorítja őket: .Haladjatok előre." Ez a szikra. S az egész
világon létrejön a "gen"·mozgalom, a lelkiséget követők második generációja. Ezek a
fiatalok a közömbösség és Isten-nélküliség világában Istent kiáltják életükkel, tevé
kcnységükkel - és tízezrek találják meg általuk azt, amit mindig kerestek.

A lelkiséget követő fiatalok ezerféle megoldást találnak ki. Így például segítettek
felépíteni egy városkát Kamerunban a kihalóban lévő bangwa törzs számára. Fontem
ez, ahol már ezer meg ezer animista tért meg a kereszténységre, a feketék és fehérek
közötti kölcsönös szeretet tanúságtételének hatására. Fontembe jönnek a környező

országokból is, hogy lássák, "milyen lenne a világ, ha mindenki az evangéliumot
élné".

A lelkiség hatására megújulás kezdődik a gyermekek között is. Gyakran igazi mes
terei ők a felnőtteknek, élő tanúságtevői az Igének.

A lelkiséget elkötelezetten élő házasok körül újjászületik sok család. Mások Istent
viszik az iskola, az egészségügy, a művészetek, a tudomány, a gyárak világába, min
den emberi megnyilvánulásba.
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Sok pap, kispap és plébánia élete megújult. Az évek során a lelkiség behatolt a férfi
és női szerzetescsaládokba is. Gyümölcse a közösségek megújulása, az alapítók ka
rizmájánakés a reguláknak újrafelfedezése lett.

1960 fordulatot hozott: a lelkiség kezdett behatolni a nem katolikus keresztény
testvérek közé. Amikor még korábban egy ismert személyiség érdeklődött célunk fe
lol, habozás nélkül mondtam, hogy az nem ökumenikus természetű. Isten azonban
másként tervezte.

Az NSZK-ban vagyok, hogy beszéljek egy csoport nővérnek.Három evangélikus lel
kész elcsodálkozik azon, hogy katolikusok élik az evangéliumot. Az evangéliurnot a
protestáns egyházak előjogának hiszik. Elámulnak, nemcsak azért, mert beszélünk
róla, hanem mcrt többről van szó: élni akarjuk.

Rögtön meghívnak, hogy vigyük el tapasztalatainkat a lutheránus világba. Tiszta
barátság születik köztünk és köztük, mert a szereteten alapszik és az igazságon, ame
lyet soha nem hallgatunk el. És ezért tisztelik a lelkiséget. Sokszázados előítéletek

omlanak le.
Ottmaringban, Bajorországban létrehozunk egy központot, ahol katolikusok és

lutheránusok együtt élhetnek. A lutheránus püspök, dr. Dietzfelbinger mondta: "Úgy
látom az egyházakat, mint embereket, akik félkörben állnak, és egymástól távol. De
most kezdik kezüket nyújtani egymás felé. Az egyik kéz az önök Mozgalma."

Bea bíboros felejthetetlen beiktatási beszédében arra emlékeztet, hogy minél mé
lyebben élik a különböző felekezetű keresztények az evangéliumot, annál inkább fog
nak közeledni egymáshoz: mert így válnak egyre hasonlóbbá Krisztushoz.

Néhány anglikán pap véletlenül jelen van egy találkozón katolikusok és lutheránu
sok között. Megérinti öket az a jellegzetes, meleg légkör, amely ott jön létre, ahol a
keresztség által testvérnek ismerik fel egymást olyan keresztények, akik hosszú ideje
egymástól elszakadva éltek. Ők sem akarnak lemaradni.

Londonban 1966. július l-ére a Lambeth Palotában előkészítenek számomra egy
kihallgatást az Anglikán Unió akkori prímásával, dr. Ramsey-vel. Ezzel fogad: "Isten
kezét látom ebben a Műben; és bátorít a lelkiség terjesztésére az angliai egyházban.

Ma egész Angliában él és fejlődik a Fokoláre lelkiség - az anglikánok, a presbite
riánusok, a baptisták közott. Jó néhány tagot számlál a svájci és a holland református
egyházban is.

Ausztráliában, Észak- és Dél-Amerikában számos felekezet befogadta életünket.

1967. június 13. Athenagorász pátriárka megtudott valamit a lelkiségről. Arra vá
gyik, hogya legmélyéig megismerje a Művet. Ezért a következő években gyakran me
gyek Isztambulba. Többek között abban is reménykedem, hogy csillapíthatom fájdal
mát, amely a Rómával való nem tökéletes egység miatt kínozza. A Szentatyáról be
szélve egyszer bizalmasan ezt mondja: "Hihetetlen, mennyire egységben érzem ma
gam a pápával. Misztérium ez önmagam számára is!" Utóda, I. Demetriosz pátriárka,
akit ismerünk, ugyanezt a vonalat folytatja. Keleten az ortodoxok között is rnegszű

letett és fejlődik a Fokoláre lelkiség.
Közvetlen kapcsolatba kerültünk a többi nagy vallás követőivel is. Néhány éve,

főképpen Ázsiában - Koreától Hongkongig és Japántól Makaóig -, valamint Észak
Amerikában és a Közel-Keleten ígéretes párbeszéd nyílt buddhistákkal, hinduisták
kal, zsidókkal, mohamedánokkal és másokkal. Ezen az úton sok ateista is megtalálta
a hitet.

Ez az én életem és hitem tanúbizonysága, ez a Fokoláre lelkiség története.

Tomka Ferenc fordítása
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