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Javaslatok 2016-ra

Az irgalmasság bátorsága
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2015 nyarán a napjainkban oly sürgető új szolidaritás útjait kerestük
Taizében. A világszerte megjelenő új bajok és emberi szenvedések –
népvándorlás, környezeti katasztrófák, társadalmi egyenlőtlenségek –
egyszerre szólítják meg a különböző vallások hívőit és a nem hívőket.

A fegyveres erőszak embertelen ideológiákra hivatkozva szörnyű
pusztítást végez. Megőrizve tisztánlátásunkat, ellenállunk a
bizonytalanság keltette félelem kísértésének és folytatjuk „a bizalom
zarándoklatát”. Azoknak, akik várják és segítik a szolidaritás
világméretű kibontakozását, most még nagyobb szükségük van
egymás támogatására.

Amikor a vihar elszabadul, a sziklára épült ház állva marad
(Máté  7,24-25). Életünket Krisztus szavaira szeretnénk építeni: a mi
sziklánkat azok az evangéliumi valóságok fogják alkotni, melyek
mindenki számára hozzáférhetőek – öröm, egyszerűség,
irgalmasság. Roger testvér taizéi közösségünk középpontjába
helyezte ezeket az értékeket, így válhatott lehetővé, hogy a
legnehezebb pillanatokban is előbbre jussunk. Annyira azonosult
velük, hogy napról napra ezekből merített.

Az előttünk álló három évben ez a három fogalom kíséri majd
vándorlásunkat. 2016-ban az irgalmassággal kezdünk, annak
szellemében, ahogy Ferenc pápa hirdette meg az irgalmasság évét.

Az Evangélium arra hív fel minket, hogy Isten együttérzésének
tanúságtevői legyünk. Az alábbi öt javaslattal szeretnénk az
irgalmasság bátorságát felébreszteni a szívünkben.
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Első javaslat

Bízzuk magunkat Istenre, aki maga az irgalmasság

A Biblia szerint Isten irgalom, azaz maga az együttérzés és jóság. Jézus az apáról
és két fiáról szóló példabeszédében (Lukács 15) azt szeretné megvilágítani, hogy
Isten szeretetét nem a jócselekedeteink váltják ki belőle, hanem azt feltétel
nélkül kínálja fel számunkra. Az Atya szereti a hozzá egész életében hűséges
fiát. És a másik fia felé, aki elhagyta őt, már akkor kitárja karját, amikor az még
távol van tőle.

Isten az emberiséget saját képére teremtette. „Akkor válsz azzá, akit Isten saját
hasonlatosságára teremtett, ha jó vagy. Könyörületes és jó szándékú szívet
teremts magadban, hogy magadra ölthesd Krisztust ” (Nagy Szent Vazul, IV.
század).

Isten szeretete nem egyes pillanatokra szól, hanem örök. Együttérzésünk ezt
tükrözheti mások felé. Keresztényként a többi vallás megannyi hívőjével
vállvetve azon a közös célon fáradozunk, hogy az irgalmasságot és jóságot
helyezzük életünk középpontjába.
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Második javaslat

Megbocsátani mindig és örökké

Isten soha nem mulasztja el a megbocsátást. Jézus egész életében, még a kereszten
is megbocsátott, tartózkodott attól, hogy bárkit is vádoljon.

Ha Isten megbocsát, nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak: a megbocsátás az
egyik legfelszabadítóbb öröm tapasztalatát tartogatja számunkra.

Az Egyháznak, amely a Krisztust szeretők közössége, az a hívatása, hogy vesse alá
magát az irgalmasság átalakító erejének. „Amikor az Egyház meghallgat, gyógyít,
kiengesztel, akkor küldetése lényegét valósítja meg: a szeretet, az együttérzés, a
vigasztalás közösségévé, a feltámadt Krisztus áttetsző tükrévé válik. Ekkor már nem
távolságtartó, védekező, hanem felszabadul a szigorúság kényszere alól, hogy immár
a hit alázatos bizalmát sugározza úgy, hogy megérinti vele az emberi szíveket”
(Roger testvér).

Isten megbocsátásának üzenetét nem lehet eltorzítva a rossz vagy az
igazságtalanságok jóváhagyásaként értelmezni. Ellenkezőleg: szabadabbá tesz minket
arra, hogy megkülönböztessük saját hibáinkat éppúgy, mint a környezetünkben,
illetve a világban létezőket. Nekünk kell orvosolni, amit csak lehetséges.
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Harmadik javaslat

Ismerjünk meg egy nehéz emberi helyzetet –
köteleződjünk el egyedül vagy másokkal összefogva

Az irgalmasság ikonjáról szeretettel tekint ránk Krisztus, és az Irgalmas
szamaritánus történetét meséli el (Lukács 10): egy embert félholtan az út szélén
hagytak. Egy pap és egy levita járt arra, de tovább mentek. Egy idegennek is
arra vitt az útja Szamáriából. Ő odalépett a sebesülthöz, ellátta, és egy fogadóba
vitte.

Az irgalmasság megnyitja szívünket a másik ember gyötrelme, ki nem mondott
szenvedése előtt, a fizikai nélkülözés és minden más szegénység előtt: ilyen
lehet egy szükséget szenvedő gyerek, egy nehézségekkel küszködő család, egy
hajléktalan, az élet értelmét nem találó fiatal, egy magányos idős ember, egy
számkivetett… de idetartoznak azok is, akiknek nincs esélyük a továbbtanulásra,
nem férnek hozzá a művészetekhez, a kultúrához.

A nélkülözőben Krisztus várja együttérzésünket, és ezt mondja nekünk:
„Éheztem, és ennem adtatok” (Máté 25). „Az együttérző Krisztus magára veszi
minden ember szenvedését. Jósága odáig terjed, hogy titokzatos módon osztozik
minden szenvedő fájdalmában a világ végezetéig” (Hitvalló Szent Maximos, VII.
század).

Amikor minket sebez meg egy próbatétel, Krisztus gondot visel ránk. Gyengéd
tekintetével találkozhatunk egy figyelmes szempárban, lehet ez akár egy
peremre szorult emberé is, a példabeszédben szereplő idegené.
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(Lukács 10, 29-37)
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Negyedik javaslat

Az irgalmasság társadalmi dimenziói

Isten szívében az emberek egyetlen közös családot alkotnak, ezért az irgalmasság
újabb és újabb dimenziókkal bővül.

Az egyetemes testvériség konkrét megvalósulása érdekében elkerülhetetlen a
nemzetközi intézmények megerősítése, mert az általuk megalkotott
demokratikus szabályok mozdíthatják elő a nagyobb igazságosságot és
garantálhatják a béke fennmaradását.

A szegény országok adóssága gyakran annak következménye, hogy a
hatalmasabb nemzetek és vállalkozások kizsákmányolják, megfosztják őket
erőforrásaiktól. Ha ezekre a folyamatokra nincs is befolyásunk, azért
emlékeztethetünk arra, hogy az adósság eltörlése az igazságosság helyreállítását
jelentené. Más korban, más összefüggésben a Biblia már figyelmeztet: „Ha
testvéred elszegényedik és vagyonilag meginog, fölsegíted mint jövevényt vagy
idegent, s így eléldegél melletted” (Leviták, 25,35).

Világszerte asszonyok, férfiak és gyerekek kényszerülnek elhagyni hazájukat.
Kiszolgáltatottságuk erősebb motiváció számukra minden akadálynál. A gazdag
országoknak tudatában kell lenniük annak, hogy felelősséget viselnek azokért
a történelmi sebekért, melyek hatalmas népvándorlást indítottak el Afrikából
és Közel-Keletről.
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Ötödik javaslat

A teremtett világ iránti irgalom

A Biblia korabeli nyelvén arra hív fel, hogy terjesszük ki együttérzésünket a
környezetre, tiszteljük minden élőlényét, és ne zsákmányoljuk ki esztelenül a
Földet. Egy mezopotámiai keresztény így ír: „Az együttérző szív beleszakad a
teremtett világ legkisebb fájdalmába és szomorúságába (Szíriai Szent Izsák,
VII. század).

Az ökológiai katasztrófák első áldozatai gyakran a legszegényebbek. Az éghajlati
változások miatt máris sokan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket.

A Föld Istené, az emberiség ajándékba kapta. Óriási a felelősségünk:
gondoskodnunk kell a bolygóról és nem kizsákmányolnunk az erőforrásait. Az
erőforrások végesek, ahogy az embernek is el kell fogadnia saját végességét.

A Föld, közös lakóhelyünk, ma szenved. Nem lehetünk közömbösek a környezeti
károk, teljes fajok kihalása, a természet sokszínűségét fenyegető veszélyek, az
erdők tömeges kipusztulása láttán, melyek a Föld némely pontján
bekövetkeznek.
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Minden héten vasárnaptól vasárnapig fiatalok találkoznak a dombon, hogy keressék a
hit forrásait, elmélyüljenek Isten irgalmának megértésében, és megtalálják azokat a
formákat, amelyek lehetővé teszik, hogy tanúságot tegyenek róla.

18 és 35 év közötti fiatal felnőtteket fogadunk, egyetemistákat, fiatal munkavállalókat,
önkénteseket vagy munkát keresőket. Azzal, hogy hasonló élethelyzetben lévő, hasonló
szakmai tapasztalatokkal rendelkező fiatalok találkoznak egymással, lehetőségük nyílik
a jövőjüket érintő eszmecserére a hit fényénél.

Alois testvér április 28. és május 1. között testvérekkel és 150 különböző országból
érkező fiatallal Romániába látogat, hogy ottani ortodox keresztényekkel ünnepelje a
Húsvétot (2016-ban az ő húsvéti ünnepük egy hónappal későbbre esik, mint Nyugaton).

Ez a zarándoklat a korábbi látogatások sorát folytatja: Isztambul (Vízkereszt 2013),
Moszkva (Húsvét 2011), Moszkva, Minszk, Kijev és Lviv (Húsvét, 2015).

Johannesburg (1995), Nairobi (2008) és Kigali (2012) után a 4. afrikai nemzetközi találkozó
COTONOU-ban (Beninben) lesz augusztus 31. és szeptember 4. között.

„A bizalom zarándoklatának” ezen az újabb állomásán több ezer nyugat-afrikai fiatal
fog részt venni. A találkozó lehetőséget nyújt számukra, hogy erősítsék egymásban
Afrika boldogabb jövőjébe vetett hitüket.

Ez az összejövetel Afrika más térségeiből is fogad résztvevőket, ahogy a világ minden
országából várnak fiatalokat, hogy fölfedezzék a földrésznek ezt a régióját.

A cotonou-i találkozó szeretné felhívni a figyelmet az afrikai fiatal nemzedék életerejére,
erényeire, azokra az értékekre, amelyeket ez a nagyon fiatal kontinens tud megosztani
másokkal.

A 39. európai találkozó Lettország fővárosában, Rigában lesz 2016. december 28. és
2017. január 1. között.




