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vezett Fiatalok Európai
Találkozója Budapesten
lesz december végén.

Boldogok a lelki
szegények!
A világban, hol együtt van jelen a fény és a sötétség, mindig akadnak
olyan férfiak, asszonyok, fiatalok, sőt gyerekek is, akik a fényt to
vábbítják az emberiség felé. Egyszerű, alkotó jelenlétük által bera
gyogják maguk körül a világot, még akkor is, ha ennek nincsenek
tudatában.

A fény hordozói

Taizében majd minden nap gyerekek csatlakoznak hozzánk a temp
lomban, hogy velünk együtt imádkozzanak. Egyszer egy kisfiú, aki
néhány napot volt itt, így szólt hozzám: "Az édesapám elhagyott
minket. Nem szoktuk látni egymást, de én továbbra is szeretem, és
esténként mindig imádkozom érte." Ez a gyerek a szív jóságának
csodáját élte meg a mindennapokban. Krisztus szentségének fényét
tükrözte vissza maga körül.

Évekkel ezelőtt néhány testvéremmel együtt hosszabb időt töl
töttünk Kalkutta egyik nagyon szegény negyedében. Délutánon
ként Teréz anyához csatlakoztunk, és olyan leprásokat látogat
tunk meg, akik már csak a halál pillanatára vártak. És minden
reggel az egyik orvos testvérrel a haldokló gyerekekhez mentünk,
hogy segítsünk a legbetegebbeknek. Megtörtént, hogy gyerekek a
karjainkban haltak meg.

Az első naptól fogva ápoltam egy kislányt, akinek az édesanyja rö
viddel a szülés után meghalt. Többen is azt állították, hogy valószínű

leg csak kevés ideje van hátra az életből. Teréz anya a karjaimba adta
és határozottan megkért, hogy vigyem magammal Taizébe, és ott foly
tassam a kezelését. Ekkor arra gondoltam, hogy ha ez a gyermek
megérzi bennem a halálától való félelmet, akkor mi lesz vele?

Aztán ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem: engedd a
félelmedet átalakulni a hit bizalmává. Amíg ez a gyermek él, bízd rá
Istenre. Szíve a te szíveden csendesül el, és így rövid földi életében
legalább megtapasztalja a bizalomból fakadó boldogságot.

Amikor megérkeztünk Taizébe, a testvérek összegyűltek a szo
bámban, mert mindannyian látni szerették volna a kislányt. Letet
tem az ágyamra a kis Máriát, és ekkor először láttuk őt úgy gö
gicsélni, ahogy a boldog gyerekek szoktak.

Életben maradt, és Taizében abban a házban nőtt fel, ahol
Cenevieve nővérem más gyerekeket is felnevelt. Mára igazi fel-
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nőtt vált belőle. Én vagyok a keresztapja, és olyan mély szere
tettel szeretem, ahogy az apa szereti lányát.

A megsebzett ártatlanság

Néhány évvel később Teréz anya Taizében járt, és közös felhívást fo
galmaztunk meg. Ezt írtuk: .Kalkuttában nyilvános, látható elfekvők

vannak, de az északi féltekén is léteznek »szernmel nem látható elfek
vők«, ahol sok fiatal szenved. Fagyos kételyt szülnek bennük külön
böző törések, melyek szívük legmélyén sebzik meg őket."

Egyszer Bangladesben jártam a testvéreinknél, akik lassan már
harminc éve osztoznak a legszegényebbek életében. Egy szűk ut
cában egy földön ülő gyerekre lettem figyelmes, aki egyik karjá
ban egy csecsemőt szorongatott, a másik karjával pedig a földről

egy másik csecsemőt próbált felemelni. Amikor sikerült végre
mindkettőt felemelnie, összeesett. Ekkor eszembe jutottak a II. Va
tikáni zsinat utolsó napján hallott szavak: "Az embert megszente
li a gyerekkor megsebzett ártatlansága."

Taizében testvéreirnrnel nap mint nap meghallgatjuk a fiatalokat,
és azt tapasztaljuk, hogy némelyiküket erejükön felül megsebez az
emberi kapcsolatok szétesése vagy a családon belüli feszültségek.
Gyerekként látták a szeretteiket egymás ellen fordulni, vagy egy
másnak hátat fordítani, és ennek láttán a szívük kettéhasadt.

Hogyan gyógyítsuk a megsebzett gyermek szívét? Sose felejtsük,
hogy némelyiküknek elég egy bizalommal teli tekintet ahhoz, hogy
újra rátaláljon az élet örömére. Annak tudata, hogy gyöngéd szere
tettel szeretik, a gyermek lelkében béke forrásává válik.

Pontos ítélőképességre és figyelmességre van szüksége annak,
aki a gyermeki szívet szeretné megérteni. Néha fölmerül bennünk
a kérdés: Mi történt a szíve mélyén? Talán megalázták az iskolá
ban, az utcán vagy a családjában? Lesz-e valaki, aki végtelen ta
pintattal meghallgatja és elkíséri majd az úton?

Az Evangéliumban Krisztus ezt mondja nekünk: "Amit legki
sebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek."

Ráébreszteni a bizalom titkára

Ki lesz képes ráébreszteni az ilyen gyerekeket és fiatalokat az Istenbe
vetett bizalom titkára? A fiatalkorban megérzett isteni jelenlét, még ha
utána feledésbe is merül, később az élet során bármikor visszatérhet.
Amikor a rácsodálkozás Isten jelenlétére a családban történik, akkor a
gyerek pótolhatatlan kincset kap ajándékba. A mai szekularizált tár
sadalmakban fontos, hogy az otthonainkban legyenek olyan jelek,
amik a láthatatlan jelenlétről tanúskodnak. Kialakíthatunk például egy
kis sarkot az imádság számára, ahol elhelyezünk egy lámpással meg
világított ikont. .. Boldog az a fiatal, akinek a családja már gyermek
korában felkeltette figyeimét az Istennel való közösség szerepére.
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Nem kell sokat beszélni ahhoz, hogy egy gyereknek továbbít
suk az Istenbe vetett bizalmat. Elég, ha esténként kezünket a
homlokára tesszük és így szólunk hozzá: "Isten a szeretet", vagy:
"Krisztus békéje".

Oly sok idős ember gondolja magáról, hogy semmit sem tett
élete során, és a magányba zárkózik. Pedig az új nemzedékek
számára nélkülözhetetlen az önzetlen idősebbek jelenléte. Meg
hallgatnak és ezáltal könnyítenek a szorongásból eredő terheken.
Többen vannak az Evangélium szerinti lelki atyák és anyák, mint
sem gondolnánk.

A gyenneki lelkület

Abban a titokzatos közösségben, ami az egyház, szerencsére van
nak gyerekek is. Tudjuk-e eléggé, hogya gyerekek mennyi mindent
képesek továbbítani az egyszerűségük, bizalmuk vagy váratlan sza
vaik által?

Az Evangélium szerint Krisztus egy napon így szólt a tanítvá
nyaihoz: "Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké a
mennyek országa." Talán így akarta fölhívni a figyelmünket arra,
hogy az Evangéliumot ott tudjuk befogadni, ahol emberi lényünk
gyermeki része rejtőzik?

Mintha így szólna hozzánk: "Szelíd vagyok és alázatos szívű,

jöjj és kövess engem, és nyugalmat talál a lelked." Mi pedig így
válaszolunk: "Tárd fel bennem az egyszerűség és az ártatlanság
kapuját, mert általa tudom felfedezni Isten végtelen együttérzését."

Néha a felnőttek úgy gondolják, hogy elegendő tekintéllyel
rendelkeznek, és szigorral, sőt pesszimizmussal ítélik meg az ese
ményeket. Csakhogy az efféle vélekedés kizárja az Evangélium
kincseit, a szeretet csodáját.

Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy mennyire ér
tékes XXIII. János pápa világos megérzése, aki a II. Vatikáni zsi
nat megnyitásakor olyan szavakat talált, amelyek segítettek előre

tekinteni, és nem vesztegette az időt a vészharangot kongatókra.
Ezt mondta: "A társadalom jelen állapotában, ezek a vészharan
got kongató próféták mindenütt csak romlást és bajokat látnak;
szerintük a mi korunkban minden megromlott, mintha régen
minden tökéletes lett volna; különböző katasztrófákról adnak hírt,
mintha a világ vége közelednék."

Igen, ébemek kell lennünk, hogy ne engedjük magunkat megbé
nítani azoktól, akik az eseményeket dramatizálják és a félelmet táp
lálják. A borúlátás gyorsabban terjed, mint a szív öröme és békéje.

Boldogok a lelki szegények! Testvéreinkkel együtt, akár Taizében,
akár más földrészeken együtt élve a legszegényebbekkel, tudatában
vagyunk annak, hogy hivatásunk az egyszerűségre szól, az evangé
liumi szegénységre. Fölfedeztük. hogy olykor igen kevéssel, saját re
ményeinket is fölülmúlva élhetjük meg a vendéglátást.
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Kezdettől fogva biztosak voltunk abban, hogy az evangéliumi
valóságokat közösségünknek nemcsak szavakkal kell továbbíta
nia, hanem mindannyiunk életével. Hitelességünk záloga talán
nem önmagunk odaajándékozása?

1962-ben avattuk fel Taizében az akkor elkészült "Kiengeszte
lődés templomát". Nehezen egyeztem bele ennek a templomnak
az építésébe. Amikor a modellt láttam, kicsinek találtam. De egy
utazásból hazatérve szemünk elé tárultak a magas beton oszlo
pok. Az avatáson különböző egyházi felelősök vettek részt, kö
zöttük olyanok, akik messziről jöttek, még a moszkvai patriar
chátusból is. Sok beszéd hangzott el. Én úgy gondoltam, hogy
elég volt már a szavakból, ezért félretettem a szöveget, amit ké
szítettem, és csak néhány imát mondtam el.

Az idő múlásával, ahogy egyre több fiatal előtt kellett beszél
nem, akár Taizében, akár máshol, néha ezt gondoltam magam
ban: "Nincs adottságod arra, hogy nagyobb hallgatóság előtt be
szélj. Nem vagy felkészült, ez túl későn jött az életedben." És így
bátorítottam magam: "A gyermeki szívegyszerűségével szólj a
fiatalokhoz. Vagy annyira megváltoztál volna? Nem vagy-e még
mindig olyan, mint a gyermek, akit öt vagy hat éves korában nő

vérei olvasni és írni tanítottak?"
Mit jelent a kiteljesedett felnőtt számára a gyermeki lelkület és a

hosszú évek tapasztalata által szerzett érettség összeegyeztetése?
. A bizalom nem a gyermekkor kizárólagos velejárója, ám Isten

csak az egészen alázatos szívűeknek tárja fel magát, azoknak,
akik rábízzák magukat.

A mélységes bizalomban nincs nyoma naivitásnak. épp ellen
kezőleg, együtt jár a tisztánlátással. A gyermeki lelkület olyan,
mint a kristálytiszta tekintet. ]ellemzője nem az együgyűség, ha
nem a világos határozottság. Minden helyzetben egyaránt ismeri
a pozitív elemeket és a nehézségeket. A gyermeki lelkület tele
van rácsodálkozással és néha végtelen nagy bátorságot követel.

Az egyszerűség utat nyit a másik ember felé. Az egyszerűség

sohasem jár együtt szigorú ítéletekkel. Az egyszerűség lelkülete a
szív jóságában mutatkozik meg.

A rácsodálkozás lelkülete, amit az Evangéliumból merítünk, az
egészen könnyed öröm titkát hordozza, és átvezet minket még a
megkövesedett helyzeteken is, úgy, mint ahogy kora tavasszal a
patakok vize utat talál magának a még fagyos földben.

Jézus, reménységünk, amikor néha úgy érezzük,hogy imádságunk egészen
szegényes, akkor segíts nekünk alázattal megélni az Evangéliumot. Sze
retnénk megérteni, hogy lényünk legjava az egészen alázatos bizalmon
keresztül épül... és erre még a gyermekek is képesek.

Hardi Ferenc fordítása
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