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A Jeruzsálemi
Szerzetesközösség
A Jeru zsálemi Szerzetesközösséget (Fratemité Monastiqlle de Jérusa
lem) 1975-ben, Mindenszentek ünnepén alapította a párizsi Saint
Gervais templomban fr Pierre-Marie Delfieux; Párizs akkori bíbora
sának, Franccis Marty együttműködésével. Pierre-Mari e testvér, aki
már papként a pári zsi Sorbonne egyetemi lelkésze volt, két éve t töl
tött remeteként a Szahara sivatagában, és itt született meg benn e az
a gondolat, hogy korunk sivataga anagyvárosok névtelensége. E si
vatagban töltött idő gyümölcse tehát a Jeru zsálemi Szerzetesközös
ség alapítása. A szerzetesközösség sajátos küldetése, hogy a nagy
városok sz ívében élje meg a szerzetesek Isten-kereső életét, szolida
ritást vállalva a nagyvárosok lakóival. A szerze tesközösség élete ez
zel korunk egyik sajátos kihívására válaszol.

Egész életüket és hivatá suk lényegét Jézusnak e szavai világít
ják meg: "Atyám, nem azt kérem tó1ed, hogy vedd el óket a világból,
hanem !/Ogy óvd meg őket a gonosztól" (Jn 17,15). Mivel Isten leg
szebb képmása az ember, az emberek városában élt életükkel
akarnak imádkozni, és itt akarnak találkozni Istennel. Szemlélődő

és testvéri életükön keresztül kívánják tükrözni Isten jelenlétét e vi
lág szívében, amel yet szolgálni akarnak, csatlakozva az Isten arcát
kereső emberekhez. Ezért a Jeru zsálemi Szerze tesközösség tagjai
igyekeznek az imát belehelyezni a városba, a várost pedig bele
foglalni imájukba. "Oázist" próbálnak teremteni abban a siva tag
ban, amit a nagyvárosok magánya, nyugtalansága vagy közönye
teremt; azáltal, hogy életre keltik a csend és ima helyszínét, am ely
egyben a befogadás és testvéri osztozás helye is. Tevékenységeik
közül, ha valamit sajátos karizmájuknak tekinthetünk, akkor ez a
liturgia, melynek szépsége életük egyik legfőbb gondja.

Szerzetesi hivatásukat öt kulcsszó jellemzi:
- Először is városlakók, mivel a város jelensége korunknak bi

zonyára az egyik legfontosabb és legjellegzetesebb vonása, és a
hata lma s városok megjelenése ma új és egye temes tény.

- Bérlőkként élnek, ami korunkban a legtöbb férfi és nő hely
zete, ezzel egyben elkerülik az evilágban való berendezkedés és
meggazdagodás veszélyeit is.

- Félmunkaidőben dolgoznak, am i a megélhetésüket biztosítja.
Ez kifejezi szolidaritásukat a ma emberével, és ugyanakkor vitá
ba szá ll a gazdaság i és társadalmi sikerek utáni versengéssel.

135



lMagyarul: Az élet
könyve. (Ford. Somorjai

Gabi.) Bencés Kiadó,
Pannonhalma, 1992. (a

továbbiakban: LV)

- Közvetlen kapcsolatban állnak a helyi egyházzal, a II. Vati
káni zsinat szellemében, erősen hangsúlyozva a helyi egyház
fontosságát. Ugyanakkor ez segíti őket abban, hogy alkalmaz
kodjanak a különféle helyzetekhez, kultúrákhoz, ízlésekhez.

- Végül, bármiféle fizikai klauzúra nélkül élnek, természetesen
megőrizve a csend bizonyos helyszíneit és időpontjait, e szakítá
sokat azonban mindig a közösség szellemében élve meg.

A városi élet ritmusát magukra véve, a liturgiát a rájuk bízott
templomban végzik, a város szívében, szemük előtt tartva, hogy
"ha az Úr nem őrzi a várost, hasztalan fárad az őrizó~' (Zsolt 126,1).
A Jeruzsálemi Szerzetesközösség testvérei és nővérei együtt vég
zik a liturgiát minden nap reggel, délben és este. "Ha tudni aka
rod, mit hiszünk, jöjj, és nézd meg, amikor éneklünk" - mondta
Szent Ágoston. Reggel a laudest éneklik a munkába indulókkal,
a déli munkaszünet idején a napközi imát. Este pedig a ves
perást és a szentmisét a munkából hazatérőkkel.A liturgiát négy
szólamban éneklik, a latin liturgia szerkezete szerint, liturgiá
jukban azonban találkozik a Kelet és a Nyugat keresztényeinek
stílusa. Nap mint nap találkozhatunk liturgiájukon az ikonok je
lenlétével, a tömjénezéssel, a keleti egyház jellemző gesztusaival.
Nyitott marad a liturgia a megújulási mozgalmak vonásai felé,
és az ökumenizmus kihívásaira is.

A testvéreknek és nővéreknek közös a liturgiája, anélkül azon
ban, hogy szerzeteséletük egészét közösen élnék meg: a testvérek
és a nővérek külön közösségeket alkotnak, saját elöljáróval, külön
lakóhellyel, és egymástól való gazdasági függetlenséggel.

A Jeruzsálemi Szerzetesközösség lelki, szellemi irányulásának
sajátosságait a Livre de oie' tárja elénk, amely közös hivatkozási
alapjuk és lelki útmutatójuk. E könyv fejezetei adnak irányt, ho
gyan éljék meg a szeretetet, az imát, a munkát, a csendet, a be
fogadást; hogyan éljék meg a szerzetesi tisztaságot, szegénysé
get, engedelmességet, az alázatot és az örömöt; mindezt hogyan
helyezzék a város szívébe, az egyházba, Jeruzsálem testvérei- és
nővéreiként.

"Szeress.
Fogadd egész léteddel azt a szeretetet, amellyel Isten megelőzi a tié

det. Maradj meg mindvégig ebben a bizonyosságban, amely egyedül ké
pes értelmet, erőt és örömöt adni életednek: az ő szeretete irántad el
nem múlik, az ő szövetsége veled meg nem inog: ajándékait és meghí
vását Isten nem bánja meg... " - e szavakkal kezdődik a jeruzsále
mi Élet könyve.

A Szerzetesközösség Jeruzsálemi elnevezése egyrészt városi
életükre utal, mivel Jeruzsálem, a Szent Város minden város pat
rónusa; az a hely, ahol Krisztus élt, meghalt, feltámadt; ahol az
egyház élete kezdődött, és amelyben az első keresztény közössé
gek megszülettek. Olyan város, amely szent, úgy a keresztények,
mint a zsidók és a muzulmánok számára; és amely kifejezi a
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mennynek azt a reményét, amely felé mindannyiunk útja tart.
Az utóbbi években (a Vezelay-i és a Mont-Saint-Michel-i közös
ségek alapításával) a nagyvárosokba szóló hivatás is kissé átfo
galmazódott: valójában oda szól, ahol az emberek tömegei van
nak, megteremtve ott az imádság helyét.

A Jeruzsálemi Szerzetesközösséget a Katolikus Egyház 1991
ben Szerzetesi Intézménynek ismerte el. A testvérek és a nővérek

intézményének megvan (külön-külőn) a saját generális elöljárója,
bár konstitúciójuk szinte azonos. A két közösség ma körülbelül
150 tagot számlál, melyek a világ különbözó országaiból, több
mint 20 nemzetből valók. A Jeruzsálemi testvérek és nővérek kő

zösségei alkotják tehát a Jeruzsálami Szerzetesközösséget.
A Jeruzsálemi Szerzetesközösségek körül Jeruzsálemi Világi

Közösségek is születtek. Ezek közül az "Evangéliumi Testvéri Kő

zösségek" a "jeruzsálemi" szellemiséget élik, a tagok életállapotá
nak sajátos igényeihez igazodva, a világban élve. Más Jeruzsálemi
Világi Közcsségek korosztályok vagy érdeklődési körök szerint
fogják össze tagjaikat, mint például a "Jeruzsálemi Ifjúsági Közös
ség", a "Fiatal Családok Közössége", vagy a hivatásukat tisztázni
vágyó fiatalokból álló "Élet Iskolája", a vallásközi párbeszédre
való nyitottságot életre váltó "Ábrahám Gyermekei", illetve a
"Saint-Gervais Boltíve" , mely a hit és a művészet dialógusának
tanulmányozására irányul, az "Effata Közösség", amely a betege
kért való közbenjáró imát helyezi középpontjába ... E testvérisé
gek mindegyikét a Jeruzsálemi Szerzetesközösség egy-egy testvére
és nővére kíséri. Mindezek együtt alkotják Jeruzsálem Családját.

Jelenleg a Jeruzsálemi Szerzetesközösség Franciaország több
pontján él: Párizsban, Vézelay-ben, Strasbourgban, a Mont-Saint
Michelen, az Orléans közelében lévő "Magdalában", mely a Kőzős

ség vidéki, pihenésre, találkozásra, lelkigyakorlatra alkalmas helye.
Franciaországon kívül Firenzében, Brüsszelben vannak jelen. Két
éve él a Jeruzsálemi Szerzetesközösség Kanadában (Montreálban),
a legfiatalabb alapításuk pedig 2006. szeptember elején kezdte
"jeruzsálemi" életét Rómában. A további tervek Kölnre, Krakkó
ra irányulnak, es szóba került egy esetleges afrikai alapítás is.

A fiatal közösség arculata még a kialakulás fázisában van. Ter
mészetesen egy szemlélődő szerzetesi élet irányulása (ami inkább
keresné a csendet), a városi élet elvárásai, s az olyan helyek, mint
a Mont-Saint-Michel, vagy Vezelay művészeti és szerzetesi gyöke
rei igen összetett igényeket támasztanak a Szerzetesközösséggel
szemben. Elmondhatjuk, hogy ezek a formálódások nem történ
hetnek szenvedések, olykor komoly küzdelmekkel járó keresések
nélkül. Isten kegyelme, amely létrehívta és kíséri a Szerzeteskő

zösség életét, és az örökfogadalmas testvérek és nővérek odaadá
sa adja a Szerzetesközösség szépségét és reményét.
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A továbbiakban az Élet könyve fejezeteibó1 idézünk egy-egy gondolatot
(Somorjai Gabi fordításában), így mutatva bea Szerzetesközösség szelle
mi irányultságát, majd pedig a Szerzetesközösség egy-egy tagjával készí
tett beszélgetés által szeretnénk néhány arcot bemutatni.

"Kérd minden nap Istent, hogy öntsön szívedbe szeretetet testvé
reid iránt és az ő szívükbe irántad. Isten semmit sem tud megta
gadni egy olyan közösségtől,amely így kéri, mert az ő akarata az,
hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket." (LV 6.)

"Amikor azt választod, hogya város szívében imádkozz, azt akarod
közzétenni, hogy életed Isten szívében van. Nem a szolidaritás, az
apostoli munka vagy akár a tanúságtevés címén jegyezted el ma
gad a városi szerzetességgel, hanem mindenekelőttazért, hogy Is
tent szemléld ingyen és szünet nélkül a legszebb képében, amely
- megelőzve a magányt, a hegyet, a sivatagot vagy a Templomot
- maga az emberek városa, Isten Arcának az arca és Krisztus
Ikonjának a tükre. Jeruzsálem fivére és nővére, a Város-Isten szívé
ben Isten szívében vagy." (LV 14.)

"Minden héten, csütörtökön, a Getszemáni emlékére, ahol senki
sem tudott egy órát sem virrasztani Jézussal, imádkozz éjszaka a vá
ros nyomorúságainak és örömeinek közepén, ahová Isten helye
zett mintegy a hajnalra váró őrként. Könyörögve bűneid miatt és
hálát adva Istennek csodáiért: te is kelj fel az éjszaka közepén, há
lát adva neki igazságos ítéleteiért. C..) Tehát kelj fel éjjel, a virrasz
tás kezdetén, öntsd ki szívedet, mint a vizet az Úr, a te Istened szí
ne előtt." (LV 21.)

"Lépj be a csend misztériumába. Életed célja nem az, hogy hall
gass, hanem hogy szeresd testvéreidet, hogy megismerd magadat,
és befogadd Istent. C..) A valódi csend békéhez, imádáshoz, szere
tethez vezet. C..) A munkában, az utcán, jártadban-keltedben 
ha egyedül és ha tömegközlekedési eszközön vagy -, a város zsi
vajának közepén vidd magaddal a belső csend titkát." (LV 30-31.)

"Fogadd be a várost. Amikor azt választod, hogy benne lakj, elfo
gadod ritmusát, törvényeit, kérdéseit, drámáit, nehézségeit, szent
ségét. Ez a szolidáris osztozás tegyen téged hitelessé a város sze
mében, mindazt, amit élsz és amiben hiszel. »Amint megolvad az
ezüst az olvasztókemencében, ugyanúgy megolvadtok ti is, a vá
ros kőzepén« (Ez 22,22), akár Krisztus Jeruzsálemben.

Fogadd be a városlakókat. Azok az emberek, akik körülvesz
nek, akikkel együtt haladsz, akiket elfogadsz, akik veled imád
koznak, az élő vízre szomjaznak a fáradtság, a nyugtalanság, a
magány, a névtelenség, a zaj megpróbáltatásai közepette. Próbálj
meg értük az imádság és a béke oázisán osztozni." (LV 41.)
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"Hol lenne a szerzetes kincse, ha nem a szíve mélyén? Van benned
egy hely, amely közelebb van hozzád, mint te magad, ahová be
lépni sem tudnál annak engedélye nélkül, aki már ott lakik, de
amelyhez nem találhatsz utat, csak hosszú erőfeszítésekárán, egy
nagy tisztaság fényénél. a teljes megfosztottság végső állapotában.
Isten ide helyezte az isteni szikrát, amelyet magadban hordasz, sa
ját arcának képét, amely hasonlóvá tesz téged hozzá, az élő víz
forrását, amely örök Életet fakaszt benned. (. .. ) Szívedben találha
tod a többiekhez vezető legrövidebb utat. Szívedben érezheted
magad legközelebb a Magasságbelihez. Szívedben fogod felfedez
ni azt, ami egyszerre a legszemélyesebb és a leginkább közös. (. .. )
A városok szívében élj a magad szívében, és valóban szerzetes le
szel Isten szívén." (LV 77-78-79.)

"A szüzesség választásával nyílj meg Isten szeretetének teljes szí
vedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. C..) Talán
egy nap mind tisztább és ráhagyatkozóbb életeddel ráveszed az
Urat, aki mindannyiunkat végtelenül szeret, hogy egészen különö
sen kívánja szépségedet. Tudni fogod tehát, hogy mit jelent szá
modra Isten féltékeny szeretete, az isteni hitves lelkednek ígért
öröme és a kiolthatatlan ujjongás, hogy megsejtheted, a boldogság
nak miféle menyegzőjérehív meg téged maga az Isten. Ezt ne akard
megmagyarázni: fogja fel, aki tudja! Ha Isten megadja, hogy megíz
lelheted, ízleld titokban, békés örömöd beszél majd róla." (LV 86.)

"A sivatag közepén a szerzetes és a szerzetesnő az imádság, a meg
térés, a bűnbánat fáradságos munkája által oázist alkot. Ha a kegye
lem által élő víz fakad, tudj osztozni rajta. A sivatag szent törvénye
és a kolostori vendégszeretet szent feladata nevében vigyél vizet a
szomjazóval való találkozóra. Ne tedd magad ellenséggé azáltal,
hogy nem osztozol a Szikla Vizén. Emiatt az igazi szerzetes nem fél
attól, hogy zavarják. Hogy szent lehess, ne légy közömbös, Hogy el
különülj, ne légy gonosz. Sőt, ha ellenséged szomjazik, adj neki
inni, hogy közeledjék a szomjazó ember, hogy aki kívánja az élet vi
zét, ingyen igyék. Az utolsó ítéletkor nem azt kérdezik majd tőled,

jót ittál-e, hanem hogy oszteztál-e mással." (LV 132.)

"Mivel Jeruzsálem az a város, ahová Jézus Krisztus felemelkedett,
hogy ott imádjon, tanítson, meghaljon és feltámadjon, és mivel életed
annak a követése, aki mindinkább egyedül maradt szemben az Atyá
val, ezért Jeruzsálem szerzetese és szerzetesnője vagy.

Mivel Jeruzsálem az az áldott hely, ahol a Lélek az egyházra
szállt, és mivel a te szerzetesi életed egyházi és lelki hivatás az
apostolok Evangéliuma és Mária személye körül, mint Pünkösd
első napján, ezért Jeruzsálem szerzetese és szerzetesnője vagy. (. .. )

Mivel Jeruzsálem az a hely, ahol a három monoteista vallás
csodálatos módon együtt van, és drámai módon megoszlik, és
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Mit jelent számodra a
városban élt szerzeies
élet?

2Cahiers sur l'oraison,
No IV. Éd. du Feu

Nouveau, 1982.

mivel hivatásod az, hogy az egység eleven kötelékében éld Áb
rahám fiainak ökumenizmusát, ezért Jeruzsálem szerzetese és
szerzetesnője vagy.

Végül, mivel a magasságbeli Jeruzsálem, amely szabad és a
mi anyánk, a mi végső jutalmunk ígérete, és mivel egész szerze
tesi életünk azt keresi, hogyan előlegezhetné meg a Királyságba
való belépést, és minden erejével feléje tart, ezért Jeruzsálem
szerzetese és szerzetesnője vagy." (LV 162-163.)

Elsóként Sr Violaine-t kérdeztük meg, aki a Jeruzsálemi Szerzeieskiiziis
ség strasbourgi hazaban jelenleg a nővérek elöljárója.

Sr Violaine: Amikor egy képpel próbáltam kifejezni, mit is jelent
számomra az, hogy "szerzetesnő vagyok a városban", mintegy
gondviselésszerűenbukkantam Pere Caffarel egyik írására} aki
Puvis de Chavannes-nak a Pantheonban található egyik freskóját
bemutatva írja le, hogyan őrködött Szent Genovéva Párizs fölött.
Úgy tűnt számomra, mintha egész hivatásunkról olvasnék. mint a
"város védőfalain virrasztó" hivatásról.

"Genovéva, az egykori kis pásztorlány, idős asszony lett. Már
nem atyja juhait őrzi, hanem Lutécia lakóit. A művész úgy ábrá
zolja őt, mint aki egyenesen áll, éjszaka, cellája ajtaja előtt, mely
ben egy lámpás világít, és úgy nézi a lábai alatt alvó várost,
mint ahogy egy anya néz a gondjára bízott gyermekeire. Geno
véva, amint Párizs fölött virraszt. .. eleven szimbóluma annak a
közbenjáró imának, amely az emberiség egész története során ki
esdi a bűnös világ számára, hogy el ne pusztítsa a mennyből

jövő tűz. (. .. ) Hogy Lutéciát a barbár inváziótól megvédje, Isten
úgy határozott, nem felfegyverzett férfiakat használ, akik túl ke
vesen voltak, és túlságosan gyengék is, hanem az imádkozó Ge
novévát. Imádságával nem nyomást akar gyakorolni Istenre, ha
nem Isten rendelkezésére bocsátja azt az eszközt, mellyel Isten
meg akarja menteni Párizst: ennek a szerény asszonynak, az ő

szeretett gyermekének imádságát."
Lutécia szívében Genovéva előttünk járt, és bizonyára az ő

imája hívta létre a mi hivatásunkat Párizs szívében, mely fölött
azóta is őrködik.

Az üdvösség történetében meglepő felfedezés, hogy amikor
'ott kószál a gonosz'. és egy várost fenyeget, akár kívülről, akár
belülről, az Ur kedvét leli abban, hogy abban a városban egy
vagy több imádkozót támasszon, akik áldását e városra vonzzák,
vagy legalábbis közbenjárnak, hogyelkerülje a várost a csapás.
A mi "jeruzsálemi" hivatásunk ezeknek a férfiaknak és nőknek a
hivatásában gyökerezik, akik azt az indíttatást kapták, hogy a
város szívében kezüket az ég felé emeljék a városért: így tett
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3VÖ. Ter 18,22-23;
2Sám 6; 1Kir 8; Eszt 4;

Jud 9,11-14; Dán 6;
Neh 1,5-11; Lk 1-2;

ApCsel 1,12-14.

Ábrahám Szodoma városáért, Dávid és Salamon Jeruzsálem szí
vében, Judit Bethuliában, Eszter Szuzában, Dániel Babilonban,
Nehemiás Jeruzsálem helyreállításáért, és az Újszövetség néhány
Istentől megáldott párja, mint Zakariás és Erzsébet, Simeon és
Anna, és persze Mária, aki mindazoknak modellje, akik a Szent
Város szívében a Templomnak szentelték magukat, amint azt az
apokrif iratok elénk tárják, és aki a Cenákulumban imádkozó
egyház alakja, az Apostolok Cselekedeteinek leírása szerint.'

Virrasztani, közbenjárni, Istent dicsőíteni az emberek közott.
és az emberkért. Ez tényleg magában foglalja a mi város szívé
ben élő szerzeteséletünk irányulását, hogya Lélek tüze leszálljon
rá. Hogy meghívjunk minden embert, minden reggel, délben és
este, hogy csatlakozzon liturgiánkhoz, csendes imánkhoz. adorá
ciónkhoz, közbenjáró imánkhoz, azért, hogy Babilon Jeruzsálem
mé váljon. Hogy azok a "köz-szolgák" legyünk, az imának ezek
az ügyeletesei, akik átveszik a város szenvedéseit és örömeit,
ennyi Kyrié-ben és Gloriá-ban a nap és az év folyamán, hogy
minden Istenhez térjen vissza, aki életünk alkotója és mestere ...

Áldott legyen ezért a hivatásért, s adja meg nekünk, minden
elődünk közbenjárására, hogy egyre nagyobb hűséggel válaszol
junk rá!

Fr Stéphane 44 éves holland testvér, aki évek óta a Szerzetesközösség
örökfogadalmas tagja, jelenleg a brüsszeli közösséghez tartozik, és - idő

sek ápolásán kívül, amit félmunkaidőben egy idősotthonban végez 
nagyszerű zenész; többféle fúvós hangszeren játszik magas szinoonalon,
úgy klasszikus szerzó1ctó1 való műveket - ami a dzsesszt sem zárja ki - ,
mint improvizációt. Őt kérdeztük saját hivatásáról.

Fr Siéphane: Spontán módon azt mondanám, hogya hivatásom
életem egész útját jelenti, vagyis a földi születésemtől a mennyei
születésemig tartó utat. Szerzetesi hivatásom Isten ajándéka, amit
egész életemen át kell elfogadnom. Akkor vagyok valóban a hiva
tásomban, a helyemen, amikor a hangvillámat ugyanarra a frek
venciára állítom, mint Istené. Isten öröktől fogva szeret engem, ne
kem kell azt befogadnom a jelen pillanatban.

Az első tapasztalatom Istenről 12 éves koromban kezdődött.

Egy monostorban voltunk az iskolával, a premontrei atyák egy
monostorában. A liturgia közben egyszerre csak belém hatolt az
érzés, hogy szeretnek, és mély béke árasztott el. Egy hosszú ka
land vette kezdetét ettől a pillanattól, ami egészen addig a napig
vezetett, amikor beléptem a Jeruzsálemi Szerzetesközösségbe:
sok monostort látogattam meg, hogy egy esetleges szerzetesi hi
vatás kérdésében tisztábban lássak magamban. Kóborlásaim so
rán azonban, a lelki életi keresés mellett a világ kalandjaiban is
elmélyedtem, annak bűneivel együtt. E csodálatos szentségnek
kegyelme, amit számomra a bűnbánat szentsége jelent, az Isteni
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Szólnál néhány szót a
Jeruzsálemi Közösség
városban élt hivatásá
ról,illetvea tevárosihi
vatásodról?

Irgalom; ez adott nekem mindig újabb lendületet, hogy előbbre

jussak a lelki életemben, és hogy egyedül Istenbe vessem a bi
zalmam. Lassanként megértettem, hogya valódi és tartós békét
egyedül csak Isten képes megadni nekem. Isten kegyelme min
dig ott van, hogy növekedni tudjunk a szeretetben, örömmel, és
a szív egyszerűségében.

1991-ben jutottam el a Jeruzsálemi Szerzetesközösségbe, Pá
rizsba. Hívást éreztem, hogy vállaljam annak kockázatát, hogy
Istenre bízom az életemet. Noviciátusom legnehezebb évei so
rán, és azóta is, az évek során mindig ugyanezt a hívást hallom:
"Vesd belém bizalmadat, bízd rám magad!"

Azt, aminek ízét egy vidéki monostorban megízleltem, a város nem
adhatja meg nekem. A városban sok a zaj és a nyüzsgés. De a Szent
lélek létrehozhatja bennem, és bennünk, ezt a monasztikus csendet
és a valódi békét. "Találd meg a belső békét, és emberek ezrei fog
nak megtérni körülötted" - mondta Szárovi Szent Szerafim.

Danneels bíboros, itt Brüsszelben nem azt kérte tőlünk, hogy
valamiféle karitatív vagy apostoli tevékenységet folytassunk, ha
nem, a többi szemlélődő közösséggel együtt, melyek ebben a vá
rosban élnek, a szemlélődés, a dicsőítés és a hálaadás szolgálatát
bízta ránk. Azt mondta nekünk: "Egy testnek szüksége van tüdőre,

ha lélegezni akar. A szerzetes imája az, ami a világot és a várost el
látja oxigénnel." Arra hívott meg a bíboros úr minket, hogy olya
nok legyünk, mint a kályha, hogy az emberek föl tudjanak mele
gedni, és arra hívott, hogy kút legyünk, ahol szomjukat olthatják.

Hivatásunk az, hogy imádkozzunk a várossal és a városért. A
városban élt szerzetesi életünk által szavak nélkül mondjuk el azt,
hogy nemcsak kenyérrel él az ember, vagyis nemcsak megvásá
rolható termékekkel, hanem minden igével is, amely az Isten aj
káról való, vagyis az Ő ember iránti végtelen szeretetéből fakad.

Ebben áll a lényeg, hogy befogadjuk az Ő Szeretetét, és egész
szívünkkel szeressünk; örömmel, egyszerűségben, irgalommal,
Isten dicsőségére...

Sr Claire-Marie a strasbourgi közösség tagja, néhány éve tett örök foga
dalmat. Tó1e kérdeztük, hogyan talált helyére a Jeruzsálemi Szerzeteskö
zösségben.

Sr Claire-Marie: Néhány külföldön töltött év után Párizs visszafo
gadott engem. Nagyon programdús volt az életem, érdekes mun
kám volt egy tanácsadó irodában, szociológiai tanulmányokat
folytattam, és sok nagyon kedves barátom volt. Mindebben az
egyetlen szomorúság az volt, hogy az életemet nem adtam oda
egészen. Valódi vágy élt bennem, hogy Jézus legyen az első az éle
temben, és eközben sokat merítettem abból, hogy egy keresztény
ifjúsági csoportba jártam.
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Mondanál valamit ar

ról, mit jelent számod

ra a "sivatag a város-
b "7an .

Itt jött el hozzám az Úr, és megmutatta nekem, hogya hivatá
som egy imában neki szentelt életre szól. Én pedig nem haboz
tam; nagy erő lakozott bennem, hogy mindent magam mögött
tudjak hagyni, és kopogtassak a Jeruzsálemi Szerzetesközösség
ajtaján.

Azóta is tapasztalom Zakariás próféta könyvének ezt a sorát,
amit az Élet könyve idéz: "Jeruzsálemet nem övezi majd fal,
mondja az Úr; Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek
a dicsősége" (Zak 2,8-9). Semmiféle fal nem választ el engem at
tól a várostól, amelynek morajlását befogadom, de ezek a cellá
ban töltött áldott órák, minden délután, az Istennel való bizal
mas együttlétben, az ő Igéjéről való elmélkedésben, a liturgikus
ünneplés, a testvéri élet első helyen álló igényei; mindez meg
őriz engem az Úrban. Maga a Szeretet az, ami feléje vonz, és
megszilárdít Őbenne, szabadon a világhoz való ragaszkodások
tól: "Csak a nagyon nagy szeretet hordozhatja el a világ helyes
megvetését" (LV 141).

Mit is jelent a sivatag? .. Ez a szomjúság helye, ahol még azt sem
találhatjuk meg, amire az élethez minimálisan szükségünk van, a
táplálékot az útra.

A mi fogyasztói társadalmunkban főképpen a mennyei táplá
lék az, ami hiányzik. "Lelkem szomjazik az élő Istenre" (Zsolt 41),
mondja a zsoltáros, mennyire igaz ez a mai városainkra. Szeretem
az engem körülvevő világot, de tudom, hogya lényeg hiányzik
belőle. Éppen ezért, mi, testvérek és nővérek, a városnak e sivata
gában az Ige élő vizéből merítünk, az Atya szeretetéből, amit az
Eucharisztiában nekünk adott, és próbálunk "az imádság és a
béke oázisai" lenni (LV 41).

A templom mindig nyitva van reggel, délben és este, az imá
ban befogadjuk az elfáradt embereket, és azokat, akik jönnek,
hogy velünk imádkozzanak. Megéljük azt a csodálatos dolgot,
hogy életünk "félelem és zaj nélkül mutassa az utat és a Forrást,
és Isten maga fogadja és üdíti fel majd a fáradtakat" (LV 49).

Fr Francois, miután a Strasbourgban élő közösség elöljárója volt, a
Mont-Saint-Michelen élő közösség élén áll, annak alapításától kezdve.
Kértük, mondjon néhány szót magáról és a hivatásáról.

Fr Francois: Néhány szót magamról, és a hivatásomról. .. Frere
Fraricois-nak hívnak, utolsóelőtti vagyok négy gyermek kőzűl,

akik közül az egyik egészen kis korában meghalt. Franciaország
ban születtem, 1958-ban. A családunk gyakorló katolikus család
volt. A reklám-szakmát tanultam, és ebben is dolgoztam, majd a
90-es években beléptem a Jeruzsálemi Szerzetesközösségbe. Ma a
Rend örökfogadalmas tagja vagyok, pap, és elöljárója annak a kő

zösségnek, mely 2001 júniusában érkezett a Mont-Saint-Michelre.
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Késői hivatásom, mivel már harmincas éveimben jártam, töb
beket meglepett, elsősorban saját magamat! Ahogy az életet fel
fogtam, az épp elég volt egy kis boldogsághoz, s ez a kis boldog
ság - bizonyára lustaságom miatt, és az önbizalmam hiányából
adódóan - elfordította tekintetemet a holnapról. Arra volt szűk

ség, hogya halál keményen betörjön családunkba, hogy én kilép
jek ebből az ifjúkorból; hogyelfogadjam, szembe kell néznem az
élettel, így tehát annak törékenységével is; ez pedig azt jelentette,
hogyelfogadjam saját létezésem törékenységét és sebezhetőségét.

Tisztán kegyelem volt az, hogy ebben az igazságban ott lako
zott valaki; aki minden képzeletemet fölülmúlta, mert a Feltáma
dottnak arcával lépett hozzám. A halál nem volt többé halál. Ez
a hirtelen behatoló, mély fölismerés, mondjuk akár megvilágoso
dásnak, akkor következett be, amikor tekintetem egy nagyon
szeretett személy testén nyugodott, melyet épp akkor hagyott el
az élet...

Ettől kezdve Ő, aki az út, vezetett engem e.~yik pontról a m~:
sikra, egyik embertől a másikig, akik által O szólt hozzám, O
vonzott, elmondta szeretetét, és azt a túláradó életet, amit szá
momra akart. Az "Új Közösségek" léte, mint amilyen a Nyolc
Boldogság és az Emmánuel, óriási ajándékot jelentett számomra
azzal, hogy Istent dicsőítette, aki maga az Öröm, aki örökké fia
tal, akit az én nyomorúságom nem taszít, hanem magához vonz,
s aki érdeklődéssel fordul felém; mindezt azelőtt nem tudtam el
hinni. Ettől kezdve a Szentírás olvasása a munkámtól is elvont,
az imádság szerelmes ölelés volt, a liturgia órái a mennyei emel
kedettség ideje, az egyház pedig gyengédséggel öltötte magára
egy édesanya arcát.

Az iroda, ahol dolgoztam, hat percre volt a Saint-Cervais
templomtól, ahol erősen éreztem, hogy jelen van az Élő Isten, s
ez erővel, és ugyanakkor szelíden vonzott oda. A liturgia szép
sége, ami az énekekből, a mozdulatok rendjéből áradt, s az,
hogy az imában a test is részt vett, egész lényemet megszólítot
ta, mivel mindezt nagyon igaznak éreztem. A Közösséggel való
első találkozás után négy évvel az egy hónapos nyári szabadsá
gomat a testvérekkel töltöttem, amikor pedig ez véget ért, sem
mi okát nem láttam annak, hogy visszatérjek a világba!

Mik is vonzottak valójában?
Először is az Úr; vonzott egy másik közösség is, de úgy tűnt

számomra, hogy az Úr szívesebben látna engem a Jeruzsálemi
Közösségben: beleegyeztem.

A liturgia; ami tele van szépséggel és méltósággal, egy eléggé
keleti hajlékonyságban, szemben a hagyományos római latin
szertartás merevségével. A test részvétele az imában. Az Isten
nek adott hely a szertartásokban és a prédikációkban. Fiatalon
én főleg szociális hangvételű beszédeket hallottam, melyeknek
középpontjában az ember állt, Istenről pedig alig beszéltek ... Az
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Hogyan éled meg a si

vatagot a városban?

arsi plébános ezt mondta: "egy napon az ember majd annyira
ráun arra, hogy az emberről halljon, hogy örömében sírva fakad
majd, ha Istenről hall". A Jeruzsálemi Szerzetesközösségben, és
az új közösségekben, megtapasztaltam ezt!

A városba beépült életünk, ami megadja a szerzetesélet apos
toli dimenzióját (a közösség látható jelenléte).

A habitus: sok pap és szerzetes "diszkréciója" engem ugyan
olyan mélyen megdöbbentett, mint amikor házas embereknél
láttam, hogy lehúzzák a jegygyűrűjüket az ujjukról. Az, hogy
szerzetesi habitusban járunk, számomra egy szövetség jele, és el
utasítása annak, hogy valamiképpen szégyellnénk azt, hogy a
hitünket nyilvánvalóan megmutassuk (természetesen minden
kérkedés nélkül).

A nővérek közelsége: számomra ez akkoriban - bizonyára
tudat alatt - egy belső egyensúly forrását jelentette a "nők vilá
gával" kapcsolatban, feltéve, hogy megfelelő a távolság köztünk.
Se túl messze, se túl közel. Hiszem, hogy ez a "testvéri viszony"
értékes tanúságtételt jelent, különösen is akkor, amikor a médiák
szisztematikusan erotikussá teszik a férfi-nő kapcsolatot, ennél
fogva pedig így építik be a kor szellemiségébe. A Jeruzsálemi
Szerzetesközösségben ennek a testvéri kapcsolatnak bizonyára
prófétikus jelentősége van.

Az engedelmességi fogadalom engem 15 év alatt 3 városba veze
tett, mielőtt a Mont-Saint-Michelre jöttem, ami méretében nem vá
ros, hacsak nem a látogatók szünet nélküli áradata miatt.

A város sivataga számomra a távolságban és a befogadásban
valósul meg. A távolságban, mivel találkozásunk ezzel a tömeg
gel nagyon érintőleges, és eléggé rövid; bizonyos értelemben
majdnem véletlenszerű. Az emberek, mint egy folyam, áthalad
nak itt, fölkavartan jönnek-mennek, mi pedig itt vagyunk, mint
a folyam partján. Ez távolságot jelent. De itt van a befogadás is,
mert ugyanakkor érzékeink felfogják az emberek jelenlétét. Lát
juk és halljuk őket, az illatok, a szagok eljutnak hozzánk a tö
megből. És azért vagyunk itt, hogy jelenlétüket befogadjuk
imánkba, annak tekintve őket, akik: Isten teremtményei, az Atya
szeretett gyermekei, juhok, akiket a jó pásztor az egyetlen akol
ba akar elvezetni.

A liturgiában gyakran nagyon erősen érzem ezt a tömeget,
aki mögöttünk van, nem is csatlakozva feltétlenül az épp folyó
liturgiához. Akkor ezt mondom az Úrnak: "Hallgasd csak, itt
vannak; mi, mi pedig dicsőségedet zengjük, mi végezzük a mi
dolgunkat; te tedd a tiedet: törődj velük!"

Végül hozzátenném, hogya távolság és a befogadás szívében
egy Jelenlét van: a Feltámadott jelenléte, aki mindenkit egy nép
pé akar tenni.

Áldott legyen, most és mindörökké!
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