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Szegények mindig
lesznek veletek...

A Vigilia azzal a megtisztelő felkéréssel fordult hozzám, hogy írjak
arról, milyen szerepet játszik a szegényekkel vállalt önkéntes és in
gyenes szolgálatként megélt szolidaritás a Sant'Egidio közösség éle
tében. Az időpont különle?es: a közösség idén ünnepli alapításának
negyvenedik évfordulóját. Ilyenkor nagy a kísértés, hogy írásomat
kizárólag annak szenteljem, mi mindent tett a közösség ez idő alatt.
A kiindulópont, a forrás azonban nem a cselekvés, miközben igaz,
hogya keresztények és közösségeik sokat tehetnek egy igazságo
sabb és testvériesebb világ eljöveteléért. A Sant'Egidio közösség is
mert a szegények, a béke, a kiengesztelődés érdekében végzett fára
dozásairól. Munkája nem egy olyan gyümölcsöt termett, amelyre a
nemzetközi közvélemény is felfigyelt. Látható műve volt a mozambi
ki polgárháborút 1992-ben lezáró béke-megállapodás, vagy a szintén
sikeres guatemalai, elefántcsontparti és más békeközvetítések az
utóbbi években csakúgy, mint az AIDS-betegek kezelésének Afriká
ban első átfogó programja, a DREAM. Ám minél nagyobb dolgokat
visz végbe, a hívő annál mélyebben tudatára ébred Jézus szavainak
igazságára: nélkülem semmit sem tehettek. Ezért a közösség életé
nek forrása Isten igéje, amelyből az imádság ábécéjét tanulja. Az
imádság a hívő első műve. Minden más ebből születik. Bárhol a vi
lágon, Rómától Dzsakartáig. New Yorktól Maputóig, közösségeink
számára az esti imádság az a pillanat, amikor Jézus lábához ülhet
nek, mint Mária a betániai házban, hogy meghallgassák szavát és
faggassák őt, megtanulva az ő érzéseit, ápolva magukban az ő lel
kületét (vö. Fil 2,5). Egy másik betániai vacsorán az Emberfia, aki
nek már addig sem volt hová lehajtania fejét (vö. Mt 8,20), osztozni
készült az ember legvégső, legnagyobb szegénységében, a halálban
is, hogy az ember részesedhessen majd az ő feltámadásában.

Mária, aki előbb hallgatta meg a Mester szavát, most elsőként érti
meg, hogy Jézus az a haldokló, az a szegény, akit szeretetének olajá
val meg kell kennie. Az Úr pedig utolsó tanításai egyikeként mint
ha figyelmeztetné az értetlenkedő tanítványokat: szegények mindig
lesznek veletek, de csak akkor fogjátok őket szeretní, ha elóbb en
gem szerettek. A Sant'Egidio közösség esti imádságainak kőzép

pontjában a Szentírás áll: Jézus mai tanítványai is ebből tanulják a
szeretet szavait, alkalmazni, ismételni gesztusait, mint a gyermek.

416



2A szegényekkel való ba
rátságnak mély teológiája
van (pl. Mt 25,31-46 és
Lk 16,19--31), különösen
egyes szentek tanításá-

ban. A szegények szerete
tének történetéhez lásd V.
Paglia: Storia dei poveri in

occidente. Biblioteca
Universale Rizzoli, Milano,
1994., valamint V. Paglia:
L'amore cristiano. Edizioni
San Paolo, Milano, 2006.

Negyven éve együtt a
szegényekkel

A szegényeket Jézus örökségül hagyja tanítványainak. (Emlékez
zünk Szent Lőrinc diakónus történetére: amikor a római hatóságok
az egyház kincseit követelték tőle, ő egy szekérre rakva előhozta a
betegeket, nyomorékokat, koldusokat: íme, az egyház kincsei ... ) Az
Emberfia azonosul az éhezővel, szomjazóval, mezítelennel, hajlék
talannal, beteggel, fogollyal.2 Amint az Eucharisztiában, úgy velünk
marad a szegényekben is. A nagy francia ortodox gondolkodó, Oli
vier Clément - Aranyszájú Szent János nyomán - az Oltáriszent
ség tiszteletével egy sorban beszél a fItestvér szentsége" tiszteleté
nek szükségességéről. Testvéreink testét is megtörik háborúk és
más erőszak, nélkülözés, igazságtalanság, a nagyváros jéghideg be
tonja és közönye, a gyermekektól megvont gyengédség, az idősek

tól megtagadott méltó gondoskodás...

A keresztény az Úr arcát keresi. Ő pedig meghívással közeledik fe
lénk. Arra hív, hogy ismerjük fel arcát a szegényekben. Máté evan
géliumának 25. fejezetében a világ Bírája azokkal azonosítja ma
gát, akiket a világ oly könnyen elítél: az éhezőkkel, a szomjazók
kal, a mezítelenekkel, a hajléktalanokkal és az idegenekkel, a bete
gekkel és a börtönök lakóival. Aki Jézust igazán meg akarja ismer
ni, annak ismernie kell a szegényeket. Azt szoktuk mondani, hogy
"santegidiós" az, akinek van legalább egy szegény barátja.

Jézus útja a szegények között vezet, és követőit is erre hívja. A
Sant'Egidio első negyven éve a szegényekkel való barátság törté
nete. 1968-ban a római Andrea Riccardi, a Tevere-parti Virgilio
gimnázium tizennyolc éves diákja barátaival összejöveteleket tart,
amelyen a Szentírást olvassák, és arra reflektálva beszélgetnek az
őket körülvevő valóságról. (Az évszám jelentőségét a Nyugat kul
túrtörténetében nehéz lenne túlbecsülni. A negyvenedik évforduló
mégis szinte észrevétlenül telik.) Ezek az évek a társadalmi kérdé
sek és küzdelmek egyfajta divatját hozták, párhuzamosan a volt
gyarmati népek új öntudatra ébredésével. Akik, mint Che Gueva
ra vagy Franz Fanon, akár erőszakkal is meg akarták változtatni a
világot, a szegényeket, a Föld kiátkozottjait (les damnés de la Terre,
F. Fanon), a forradalom alanyainak, de legalább természetes szö
vetségeseinek tekintették. A felszabadítás a kor baloldali ideológi
ái szerint struktúrák megváltoztatását jelentette. A II. Vatikáni zsi
nat után sok keresztény is megpróbálta újra fogalmazni viszonyát
hagyományhoz, intézményekhez, társadalomhoz. Többen - mint
a felszabadítás teológiájának hívei - az említett radikális eszmék
hez és programokhoz közeledtek.

Andrea Riccardi és barátainak útja másfelé vezetett. Évtizedek
kel később ő maga így vallott erről: "Akkor, amikor Nyugaton a
szellemi életet Marx és Freud uralta, megértettem - nem saját
érdemből, hanem Isten kegyelméből -, hogya jövő az Evangéli
umban van." Az első összejövetelt Néri Szent Fülöp templomában,
a Chiesa Nuova oratóriumában tartják. Majd elkezdik felfedezni a
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"másik" Rómát. A falakon kívüli Szent Pál székesegyház közelé
ben lévő Cinodromo barakkvárosában élő dél-olasz vendégmun
kások utcán csellengő gyermekei lesznek a közösség első szegény
barátai, akiknek délutáni foglalkozásokat, úgynevezett seuola popo
lare-t tartanak. A jólszituált belvárosi fiatalok felfedezik városuk e
rejtett arcát: Fellini Rómája mellett Pasolini Rómáját, a nyomor,
kilátástalanság, bűnözés valóságát. A szegények a reklám posz
terek és a sugárutak mögött eldugva éltek: fizikailag közel, eg
zisztenciálisan és spirituálisan távol. A gimnazisták hétről hétre
kis robogóikon, motoriná-n tették meg ezt a távolságot. A közös
ség későbbi történetére alapítójának sem volt kész terve. Elkezd
ték azonban megérteni, hogy az igazi távolság és válaszfal ember
és ember, gazdag és szegény között a szívben húzódik. A közös
ség tapasztalata, minden evangéliumi tapasztalat a szív primátusa
a struktúrák, az ideológiák és - Jézus figyelmeztetése szerint
még akár vallási - hagyományokhoz képest is. A szegények va
lóban szövetségeseink a forradalomban: a szív és a lélek forradal
mában, azaz a megtérésben.

A szegények jelenlétét városaink egyre inkább problémának te
kintik. A hajléktalanokat és a koldusokat ki akarják tiltani a belső

kerületekből. Az idősek és a krónikus betegek, időnként a fogya
tékosok a családokból intézetek falai mögé kerülnek. A szegények
saját gyengeségünkre, törékenységünkre emlékeztetnek minket. A
templom előtt kéregető koldus azt tanítja az oda igyekvőknek,

hogy Istentől nekünk is hasonlóan kell irgalmat esdekelnünk. Jé
zus tanítványai számára egy szegény barátsága áldás, mert hirde
ti nekünk, hogy az ember anyagi és társadalmi befolyás nélkül is
sokat adhat. Néri Szent Fülöp nyomán, aki szerint "ismernem kell
a szegényeket ahhoz, hogy megtérítsem őket", Riccardi így fogal
maz: .Jsmemem kell a szegényeket ahhoz, hogy megtérjek." A
2003-as bécsi városmisszión a Stephansdomban tartott előadásá

nak pedig ezt a címet adta: A szegények evangelizálnak minket...
A négy évtized során a Sant'Egidio közösség a világ több mint

hetven országának számos nagyvárosában terjedt el. Bárhol kezdi
is el valaki a Sant'Egidio lelkiségét élni, első útja jellemezően nem
a gazdagokhoz és a befolyásosakhoz, hanem a szegényekhez vezet.

E sorok írója számára meghatározó élmény volt, amikor 1989
ben a római közösségből fiatalok egy csoportja Budapestre láto
gatott, és kortársaiknak egy héten át esti imádságokat tartott a
Belvárosi templomban. Eközben ők, az idegenek vezettek be
minket a mi városunk szegényeinek életébe akkor, amikor elvit
tek bennünket egy állami gyermekotthonba. Az ott élő gyerme
kek meg voltak fosztva mindattól, ami számunkra addig magá
tól értetődőnek tűnt, elsősorban a családtól, amely mindent
jelent: szeretetet és gondoskodást, de jó iskolát, védelmet, magát
a jövőt. Évekkel később a hajléktalanok szolgálatában felfedez
tük, milyen sok közöttük az állami gondozásból kikerült ember.
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Éljenek az idősek

3A társadalom elörege
dése, a korfa felső régiói

nak kiterebélyesedése
korántsem csak a fejlett
Északot, hanem - még

fokozottabb mértékben 
a világ déli felét is érinti.
Indiában például 1990 a
65 éven felüliek és a 15

és 64 év közöttiek arány
száma 7,3 volt, míg

2050-ben 23,2 várható.
Hasonló arányváltozást je

leznek előre Kínában
8,4-ről 31-re, Brazíliában

7,1-rőI28,9-re.

Bizonyos értelemben az
idősek a jövőnk.

4Walter Veltroni nemrég
leköszönt római polgár
mester egy afrikai ú~án

ámulva hallotta ezt a mon
datot a conakryi (Guinea)

Sant'Egidio közösség helyi
felelősétől, miután arról

faggatta öt, hogyan képe
sek maguk is koldussze
gényen másokkal törődni.

Veltroni afrikai élményeiről

a Dio farse e ma/ata?
(/sten talán beteg?) címü

könyvében számolt be.

A család- és egzisztencianélküliség ma már öröklődik Magyarcr
szágon. Budapest utcáin második, nemsokára harmadik generá
ciós hajléktalanokkal is találkozunk.

A Sant'Egidio közösség első éveiben, még mielőtt I973-ban meg
kapta volna a trasteverei kis Sant'Egidio templomot és vele nevét,
Róma külvárosaiban (Primavalle, Garbatella, Ostia), szegénynegye
deiben tette első lépéseit. Tizenéves fiatalok magyarázták a Szent
írást megfáradt, az egyháztól gyakran eltávolodott felnőtteknek, fő
ként asszonyoknak, akikre a társadalmi szövet felfeslésével egyre
több teher rakódott. A baraecopoli szegény gyerekei és a külvárosi
munkásasszonyok után a következő találkozás az idősekkel történt.
Az ősi trasteverei házak magas, szűk lépcsőházaiból a térre reggel
kiülő és csak a nap végén otthonaikba újra felkapaszkodó öregek
kíváncsian figyelték a templom felé az esti imádságra igyekvő fiata
lokat. Néhány személyes találkozás napjaink egyik nagy drámájával
való szembesüléshez vezetett: ez a kor az embernek egyre hosszabb
életet ad, miközben számtalan módon adja tudtára az időseknek,

hogy feleslegesek.' A családok széthullása a nemzedékek együttélésé
nek végét is jelenti. Az idősek egyedül maradnak lakásaikban, vagy
- ami rosszabb - fallal körülvett szociális otthonokba és elfekvőkbe

kerülnek, gyakran a városon kívül. Az idősek "institucionalizálása"
hasonlóan elfogadott "megoldássá" válik, mint a kisgyermekek
óvodába adása. Ám a feledés és magány e szomorú szentélyeiben,
távol a szeretettől az idős emberek sokkal hamarabb meghalnak.
Éppen amikor a legnagyobb gyengédségre és személyes figyelemre
lenne szükségük, akkor fosztják meg őket saját életterüktől, ruháik
tól, tárgyi emlékeiktől - és ezzel méltóságuktól. Követtük idős ba
rátainkat a szociális otthonokba és elfekvóbe.

Magyarországi közösségeink egyik szolgálata az idősek rendsze
res látogatása ilyen intézményekben. Ők tanúsítják számunkra,
hogy az élet több, mint az egészséges test, az erő, a siker. A közös
séggel való találkozás segíti nekik felfedezni az élet örömét akkor
is, amikor mindezek már elmúltak. Senki sem lehet olyan szegény,
hogy ne segíthetne valaki nála is szegényebbnek - mondogatjuk
gyakran." A közösség idősebb tagjai látogathatják az intézeti időse

ket. Az intézetekben az, aki még el tudja látni magát, adhat egy
pohár vizet a magatehetetlennek. Aki végképp ágyhoz van kötve,
imádkozhat. Vajon nem az ő imádságuk tart-e meg minket is?

Idős barátainkkal Magyarországon is nyaranta néhány napos
üdülést szervezünk. Egy alkalommal a tihanyi apátsági templom
előtt tartottunk játékonyági bazárt az afrikai AIDS-programunk
és a budapesti hajléktalanok javára. Az idősek részt vesznek ab
ban az aláírásgyűjtésben, amelyet a közösség a halálbüntetés
univerzális moratóriumáért, majd eltörIéséért folytat.

A közösség szövetségeket köt és segít kötni. 2DDI-ben a fris
sen megválasztott akkori olasz kormány első tervei között szere-
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Fogyatékosok - a
barátok

5Magyarországon a

terhesgondozás része
ként, az első harmadban

rutinszerűen felajánlják
azt a vizsgálatot,

amellyel megállapítható
a Down-kór, és pozitív

teszt esetén az
abortusz lehetőségél.

pelt a bevándorlás korlátozása. Ez a már ott élők helyzetének
megnehezítésével, státusuk felülvizsgálásával járt. A közösség
idős és külföldi barátai létre hívták az Ho bisogno di te, vagyis a
Szükségem van rád! elnevezésű mozgalmat. Ennek zászlóbontása
a képviselőház, a Palazzo Montecitorio előtti téren volt. Kerekes
székes idősek vonultak föl színes bőrű, arab és kelet-európai
gondozóik és frappáns jelszavak kíséretében. Kiderült, hogy szám
talan olasz idős annak köszönhetően élhet saját otthonában, hogy
külföldi ápolót fogad, miután a helyiek közül ezt a munkát ke
vesen vállalják. A kormány belátta, hogy minden egyes ilyen kül
földi kiutasítása nyomán legalább egy olasz választópolgárral ta
lálná szembe magát a következő választásokon. A törvényhozás
végül engedett a színes, vidám forgatag követelésének, és az új
szabályozást megfelelően enyhítette.

2004-ben az olasz sajtóban nagy port vertek fel egy holland gyermek
orvosról szóló cikkek, aki szerint a nyitott gerincű gyerekeket nem
kellene hagyni megszületni, a világra jötteket pedig életben hagyni.
A "javaslatra" Giovanni Bonizio, a közösség egy nyitott gerinccel élő

tagja válaszolt a L'Avvenire hasábjain. Ha a holland szakember taná
csát megfogadták volna, akkor ő nem kapott volna esélyt az életre.
De voltak, akik szerették: így ma teljes életet él és nagyon sok barátja
van. Köztük idősek, akiket ő látogat intézetekben. Megszüntetni nem
a törékeny életeket, hanem az attól való félelmet kell.

A Sant'Egidio regényének sokatmondó fejezete a szellemi fo
gyatékosokkal való barátság. Az ő életük arra tanít, hogy valóban
csak egy igazán fontos: a barátság, elsőként Jézussal, s azután a
többiekkel. Valóban velük együtt tanuljuk Jézust barátunknak
szólítani. A Barátok - ez az ő mozgalmuk neve a közösségen be
lül. A megváltozott szellemi képességűek életét is fenyegeti napja
inkban a "terápiás" célú abortusz elterjedt gyakorlata, amely mő

gött az emberi életek értéke közötti rangsorolás húzódik.5 De
Jézus azért jött, hogy nekik is életük legyen, és bőségben legyen
(vö. Jn 10,10). A barátság révén lehetséges a teljes élet. Rómában
a közösség által működtetett festőiskolában a Barátok olyan képe
ket alkotnak, amelyeket évente egyszer nagy tárlaton mutatnak
be Rómában, ahol hivatásos műítészek zsűrizik és árazzák az al
kotásokat. Az eladott képek árából a Sant'Egidio közösség bissau
guineai kórháza részesül.

John Paul Penry emberölés vádjával huszonnyolc évet töltött a
texasi Livingston börtönének siralomházában. Jóllehet igazoltan
szellemi fogyatékos, texasi bíróságok négy ízben is halálra ítélték,
hogy azután jogorvoslatok sokasága és az amerikai legfelsóbb
bíróság többszöri beavatkozása nyomán 2008 februárjában a halálos
ítéletet életfogytig tartó szabadságvesztésre változtassák. "Johnny"-t
a közösség fogyatékosai szinte örökbe fogadták: szüntelenül
imádkoztak meneküléséért, és leveleikben biztatták őt.
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Hajléktalanok

Afrika

6L. Andrea Riccardi be
szédét a 2004. május

8-án Stuttgartban a ka
tolikus mozgalmak és

közösségek találkozóján.

IM. Marazziti - A.
Riccardi: Eurafrica.

Leonardo International,
Milano, 2004.

Modesta Valenti hajléktalan asszony évek óta volt a római Termini
pályaudvar lakója. 1983. január 31-én rosszul lett, de a mentő nem
akarta elvinni, mert túlságosan piszkos volt. Néhány óra múlva meg
halt. A Sant'Egidio azóta évról évre misét mondat emlékére, amelyen
részt vesznek a város hajléktalanjai, s a többi utcán meghaltra név
szerint emlékezünk. A hajléktalanok olyanok, mint profetikus jelenlét
jómódú európai városainkban, a teljes nincstelenség, a biológiai lét
feltételek nélküli élet a legnagyobb bőség által körülvéve. A Jerikóból
Jeruzsálembe vezető út Budapestet is keresztül-kasul behálózza. Szé
lén félholtra vált emberek tucatjai, százai. A hajléktalanok a városi
hatóságok és a közvélemény számára egyre inkább problémaként je
lennek meg. A közbeszéd homogén csoportként kezdi kezelni őket,

mely diskurzus egyfajta szociális rasszizmushoz vezethet. Budapes
ten több hajléktalant is élete végéig kísértünk. A legfóbb halálok köz
vetve vagy közvetetten az alkoholizmus, amely az egyik legsúlyo
sabb betegség, hiszen az akaraterőt támadja. A velük való barátság
értette meg velünk, hogya szegényekhez közeledni nemcsak az előí

télettől. hanem az ítélettől is megszabadulva lehet. A szegények ba
rátsága segít leszoknunk arról, hogy megkérdezzük: ki vétkezett, ez
vagy a szülei ... ? (vö. Jn 9,2)

A szenvedélybetegségből kigyógyulni csak akkor lehet, ha
van kiért. A heti találkozások várása segít barátainknak eljutni a
következő hétig. És itt kűlőn fejezetet érdemelne a szegények
hűsége és emlékezete, amelyben gyakran megelőznekminket.

Ha a szegényekről beszélünk a Sant'Egidio közösség lelkiségében,
meg kell emlékeznünk egy különleges szegényről: Afrikáról. Afrika
az Európához legközelebbi földrész nemcsak földrajzilag, de min
den felszíni különbözőség ellenére talán kulturálisan is. Lakói nagy
részt európai nyelveken beszélnek. Fiataljaik álma nem az amerikai,
hanem az európai álom, amint a tizennégy éves Yaguine Yaguine
Koita és a tizenöt éves Fodé Tounkara holtteste mellett talált levél
tanúsítja, akiknek megfagyott holttestét a Brüsszel-Conakry járat
kerékszekrényében fedezték fel 1999. július 28-án. Gyerekes francia
sággal ebben arra kérik Messieurs les membres et responsables d'Europe,
hogy segítsenek az afrikai gyermekeknek úgy élni, mint az ő gye
rekeik élnek Európában. Ez a közelség olyan szoros, hogy Afrika
mint szegény Lázár fekszik a gazdag, kicsit ijedt, de lakmározó Eu
rópa küszöbénél. Európának szüksége van Afrikára, mint amennyi
re külső küldetésre szüksége van, hogy ne csak önmagának, gaz
dasági és intézményi problémáinak éljen." A közelség indokolná,
hogy Eurafrikáról beszéljünk?

A fekete földrésszel való barátság a nyolcvanas évekre nyúlik
vissza, amikor a mozambiki Beira fiatal püspöke Rómában me
sélt a Sant'Egidio fiataljainak a hazáját a portugál gyarmatosítók
távozása óta sújtó polgárháborúról. A közösség válasza rendsze
res segélyszállítmányok beindítása volt, amelyek azonban a har-
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cok miatt nem jutottak mindig célba. Bebizonyosodott, hogya
háborút, minden szegénység szülőjét kell kiküszöbölni. A
Sant'Egidio konventjében folytak a tárgyalások és ott írták alá az
egymillió áldozatot követelő polgárháborút lezáró békeszerző

dést 1992. október 4-én. A béke egyik gyümölcseként számtalan
Sant'Egidio közösség született Afrika-szerte: szegények, akik ná
luk is szegényebbeket segítenek. A római anyaközösségen kívül
az afrikaiak a legnépesebb közösségeink.

Afrika testét is sebhelyek borítják: háborúk és olyan betegsé
gek sújtják, amelyek a fejlett világban kezelhetők. Ilyen az AIDS,
amely egész nemzedékek eltüntetésével fenyeget az egyes szub
szaharai vidékeken 30 százalékot elérő HIV-fertőzöttségi arány
miatt, de főleg a nyugati világ rezignáltsága közepette. A Sant'
Egidio közösség DREAM 8 elnevezésű programja egy álomból
született, amely 2002 óta valóság: ne kelljen a földrajz miatt mil
lióknak meghalniuk, vagyis az afrikaiak is kapják meg azt, ami
ben az európai és amerikai emberek részesülnek. A nemzetközi
szervezetek korábban ugyanis lehetetlennek tartották a terápia
megszervezését a fekete kontinensen, részben gazdasági, részben
kulturális okokból, és csak a megelőzésre összpontosítottak 
ami milliók halálos ítéletét pecsételte volna meg. Azóta kiderült,
hogy lehet forrásokat találni" a diagnosztika és a gyógyszerek in
gyenes biztosítására. Másrészt az úgynevezett adhéziós ráta, va
gyis azok aránya, akik elkezdik a kezelést, és nem maradnak el,
98 százalékos: magasabb, mint Európában vagy Észak-Ameriká
ban. A program elsősorban várandós anyák kezelését célozza. A
kezelésnek köszönhetően a HIV-pozitív asszonyoktól született
gyermekek 98 százaléka egészségesen jön a világra. A DREAM
eddig (2008. április) ötvenezer afrikait kezelt, és ötszázezer azok
nak a száma, akik valamilyen módon részesültek a kísérő prog
ramok (higiéniára nevelés, élelmezési program, víztisztító beren
dezések stb.) áldásaiból. Az antiretroviriális terápiának hála,
valódi feltámadásoknak lehettünk tanúi. A legfontosabb azonban
a jel és a remény, hogy maga Lázár támadhat fel.

E cikk terjedelme nem engedi, hogy a Sant'Egidio közösség
valamennyi barátságáról írjak. Számos a mű, de egy a név, aki
ben mindez megvalósulhat. Péter és János rögtön pünkösd után,
ezzel a névvel a szívükben és ajkukon kezdik el járni annak a
városnak az utcáit, amely elől Jézus halála után félelmükben el
zárkóztak. S a templom Ékes-kapujánál nyomban egy bénán
született koldussal találkoznak, akinek Péter megvallja szegény
ségét: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom... "
(ApCsel 3,6). A pillantás, amely a szegény tekintetét keresi, és a
kéz, amely segít neki felemelkedni, a tanítványoké. De a név,
amely ennek a találkozásnak a csodáját végbeviszi, a názáreti Jé
zus neve, amely az evangéliumban van elrejtve, hogy tanítvá
nyai hirdessék minden embernek, kezdve a legutolsókon.
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