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Bencés szerzetes, püspök, pannonhalmi főapát. Teológiai tanulmányai után 
az  ELTE BTK történelem–német szakán tanult, majd évtizedekig tanított 
a pannonhalmi gimnáziumában és a rendi főiskolán. A Budapesti Központi 
Papnevelő Intézet egykori rektora. A kilencvenes évek elején az Esztergomi 
Főegyházmegye püspöki helynöke és a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia titkára. 1991-től főapát, amely tisztségében 2014-ben negyedik alka-
lommal erősítették meg.



  Itthonról, Pannonhalmáról, a televízión keresztül követtem az 
addig szinte ismeretlen bíboros megválasztásának óráit. Be kell val-
lanom, nagy meglepetésként ért, hogy Bergoglio lett az új egyházfő. 
Földbe gyökerezett a lábam, amikor a „buona sera” természetes köz-
vetlenségével köszöntötte a  tömeget. Már ekkor látszott, hogy ez az 
ember póz nélküli. Hatása magával ragadott.

A szentatya azóta híressé vált, talán egyik leglíraibb gondolata így hangzott 
a Buenos Aires-i nyomornegyed belső újságának, a La Cárcovának adott 
interjújában: „Isten gyermekei, szüntelenül elrontjuk a dolgokat, hibázunk, 
bűnt követünk el, de ha bocsánatot kérünk, ő mindig megbocsát nekünk. 
Nem fárad bele a megbocsátásba. Mi vagyunk azok, akik belefáradunk a 
bocsánatkérésbe.” Főapát úr mit gondol erről az egyedi perspektívaállításról 
az irgalmasság rendkívüli szentévében?

  Hadd kezdjem azzal, hogy az irgalmasság egy bencés szerzetes 
számára jól ismert fogalom. Lelkiségünk az evangé liumban és a ko-
rai egyházi hagyományban, a patrisztika korában gyökerezik. Közös-
ségünk szabálykönyve Szent Benedek regulája. Negyedik fejezete azt 
tárgyalja, hogy melyek a jó cselekedetek eszközei. Fölsorolja a szer-
zetesi hagyomány „kelléktárát”, mindazokat, amelyek nélkül nem le-
het valaki keresztény szerzetes. A főparanccsal kezdődik: „szeresd a te 
Uradat, Istenedet teljes szívedből”, és „felebarátodat, mint ömagadat.” 
Majd úgy folytatja, hogy „Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél.” Ez 
döbbenetes mondat, mert az ember alapélménye, ha egészséges a lel-
külete, hogy bűnösök vagyunk, és az üdvösséget, ezt a vágyott túlvilági 
boldogságot, az életünk beteljesedését nem érhetjük el önnön erőnk-
ből. Ajándékba kapjuk, ahogy hitünket is. A  tökéletes ségélményben 
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szenvedők többnyire orvosi esetek. A  mai világban sok ilyet lát az 
ember. Azért mondja a regulánk, és így kapcsolódom a pápa idézett 
gondolatához, hogy Isten irgalmában sose kételkedj, mert különben 
elnyelne minket a reménytelenség és szomorúság. Isten a legtávolabbi 
sarkokban is ott van, utánad megy, magához ölel. Ezt a pápa is tudja, 
bizonyos értelemben jobban, mint mi, az elkényelmesedett Európában. 
Ez az 1500 éves hagyományunk része, amit minden rendtársam elolvas 
vagy meghallgat, évente legalább háromszor. A közösségben töltött ét-
kezéseinknél ugyanis részleteiben újra és újra felolvassuk. Az élet azon-
ban ennél bonyolultabb, és az ember gyakran megtapasztalja, hogy az 
elmélet bizony csődöt mond. De nem a makulátlanság a lényeg, hanem 
hogy az imádságban mindig újrakezdjünk. Az irgalmasság szentéve, 
ugyanúgy, mint a pápa személye, ráirányította a figyelmem arra, hogy 
narcisztikusak vagyunk, és mi magunk akarjuk kimunkálni saját üd-
vösségünket.

Az irgalmasságnál maradva, az egyik Szent Márta-házban tartott miséje 
alkalmával Ferenc pápa a következőt mondta: „Az evangélium egyik leg-
szebb mondatát szeretném most idézni, amely nagyon meghat engem: »Sen-
ki sem ítélt el téged?« – »Senki, Uram.« – »Én sem ítéllek el«, válaszol Jézus. 
Én sem ítéllek el: ez az egyik legszebb mondat, mert telve van irgalmasság-
gal” – fogalmazott a pápa.

  Valóban csodálatos ez a rész. És éppen azért helyezte a pápa az 
irgalmasságot gondolati középpontba, mert ha az elmondottakat napi 
szinten próbálnánk meg életre váltani, akkor a másik emberhez való vi-
szonyunk alapjaiban változna meg. Keresztényként gyakran esünk ab-
ba a hibába, hogy lenézzük a társadalmat, amelyben élünk. Folyamato-
san meg akarjuk téríteni, jobb útra vezetni embertársainkat, különösen 
azokat, akik nem „hozzánk” tartoznak. Nézzük csak Magyarországot: 
mindenkit valaminek tartunk, és a közbeszédben, diskurzusainkban 
– még az egyéniekben is – meg is címkézzük az illetőt az általunk alko-
tott kategóriákkal, mint például „liberális”, „zöld”, ilyen és olyan oldali. 
Ez téves és káros alapállás, amely gyakran ellehetetleníti a másikkal 
való párbeszédet, a közeledést és kölcsönös megértést. Nem lehet min-
dent és mindenkit megváltoztatni, és Istent játszva a saját képünkre és 
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hasonlatosságunkra formálni. gyakran úgy kell elfogadnunk a kör-
nyezetünket, ahogy van, és akkor kell a reménységünkről beszélni, ha 
kérdeznek, vagy módunk van rá. Az idézett evangéliumi rész csodá-
latosan mutatja meg Jézus zsenialitását. Ha Mózesre hallgatnak, azt 
a nőt meg kell kövezni. Jézus erre mondja, hogy tessék, teljesítsék a 
törvényt, de az vesse rá az első követ, aki soha életében nem vétkezett! 
Döbbenetes karakter, hihetetlenül jó emberismerő. A  vének egymás 
után továbbállnak, ott marad Jézus a bűnös, megvádolt asszonnyal, és 
azt mondja neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” Ha 
valljuk, hogy Jézus az Isten fia, akkor elítélhette volna, mégsem tette. 
Vagyis ebben az evangéliumi részben benne van, hogy mi, emberek 
bűnbe esünk, de Isten a bűneinkkel együtt szeret és fogad el minket. 
Az irgalmasság eme örömhíréről kellene beszélnie az egyháznak, eb-
ben a nagyon tarka és boldogtalan világban. Hogy te, a velem szem-
ben ülő sem vagy elveszve, Isten sose mond le rólad. És remélhetőleg 
 rólam sem…

Főapát úrról a szinte mindig sugárzó derűjéből kiindulva biztosan nem. Mi 
a titka? Hiszen ahogyan a pápa is fogalmazott egy másik Szent Márta-házi 
miséjében: „Szomorú dolog örömtelen hívőnek lenni. Öröm nélkül az ember 
nem igazi hívő.” Erkölcsi törvények, bűn, megbánás, helyes viselkedés – erre 
tanít minket az egyház. Az ember alapigényéhez azonban a boldogságra 
való vágy és törekvés is hozzátartozik, amiről valahogy kevés szó esik. Szé-
gyellenivaló vágy egysze rűen csak boldognak lenni a világban?

  Ez részben talán karakter kérdése. Meg nézzenek csak rám: a tes-
tesek mindig joviálisabbak, derűsebbek… De komolyra fordítva a szót, 
hívő oldalról nézve azt szoktam mondani, hogy aki nem tud moso-
lyogni, vagy nem tud belsőleg felszabadulni, még nem találkozott Is-
tennel. Ilyen értelemben tehát ez a megtapasztalásból fakadó öröm. 
Amikor valaki reggeltől estig azon erőlködik, hogy tökéletes legyen, 
mindent betartson, abba csak belebetegedni, megmerevedni lehet. 
Ennek az ellenkezője az a lelki alapállapot, amikor képesek vagyunk 
rácsodálkozni a világ szépségeire, a másik kedvességére, vagy éppen 
szomorúságára. Ez nem jelenti azt, hogy az ember a nap huszonnégy 
órájában mosolyog, hanem hogy a világot úgy szemléli, ahogy van…
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Ami a maga realitásában gyakran nem ad túl sok okot az örömködésre…

  A dolgokat a maguk valóságában kell szemlélni. A fő kérdés, hogy 
mi az alaprezonanciánk, amivel a világhoz, a másik emberhez viszo-
nyulunk: bensőleg békét, harmóniát hordozunk-e, vagy sem. Ez legin-
kább habitus kérdése, de törekedni is lehet rá.

Az olasz katolikus tanárok, vezetők, nevelők szövetségének 70. évfordulója 
alkalmából köszöntötte a szentatya a közösség képviselőit, a Vatikán VI. Pál 
termében. Beszédében kiemelte, hogy „a tanítás komoly elkötelezettség, ame-
lyet csak érett és kiegyensúlyozott személy vállalhat.” Hangsúlyozta, hogy 
„építsenek ki nevelési kapcsolatot minden diákkal, hogy érezhessék: befoga-
dásra leltek, szeretik őket úgy, ahogy vannak, korlátaikkal és képességeikkel 
együtt.” Mielőtt konkrétabb kérdésekről beszélnénk, először arról kérdez-
nénk, hol áll ma az országos hírű pannonhalmi oktatás, nevelés?

  Kívülről kezdeném. Pannonhalma azon kevés iskolák közé tartozik, 
amelyek kiváltságos helyzetben vannak. Ezt nem az elfogultság, hanem 
a felelősség hangján mondom. Ez a status quo abból ered, hogy mi a 
kommunizmus idején is megmaradhattunk, működhettünk. Így szinte 
töretlen oktatási-nevelési hagyományt tudhatunk magunk mögött, ami 
nagyon sokat jelent. Persze változtunk az évtizedek alatt, de az alapirány 
azonos. A diákok összetétele is egy más típusú oktatást tesz lehetővé, 
hiszen döntő többségben rendezett katolikus hátterű gyerekek érkez-
nek hozzánk, ami nem jelenti azt, hogy koruk és családjaik keresztjét ne 
hordoznák. Lehet, hogy jól szituáltak, de a mindennapok árnyéka rájuk 
is vetül, ugyanúgy szenvednek, mint kortársaik. Ami a tanerőt illeti: 
negyven évvel ezelőtt, amikor tanítani kezdtem, kilencvenhat százalék-
ban bencés szerzetestanárok voltak Pannonhalmán és a győri iskolánk-
ban is. Mára kisebbségbe kerültünk a civil tanárainkkal szemben, de ezt 
tudatosan alakítottuk így. Ezzel a komoly nyitással azt akartuk elérni, 
hogy a világi keresztény tanáraink hozzák be a maguk spiritualitását, 
színét és tapasztalatát a falaink közé. Árnyaljuk azt a képet és valóságot, 
hogy Pannonhalma, ahogy minden hasonló egyházi intézmény, egy szi-
gorú és merev „katolikus kaszárnya”. Nos, mi minden vagyunk, csak az 
nem. Úgy igyekszünk a gyerekekhez fordulni, ahogy az ezerötszáz évvel 
ezelőtt írt regulánk is tanítja: diákjainkat vendégként, ránk bízottakként 
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fogadjuk négy vagy hat évig, ami alatt végigkísérjük őket életük egy 
fontos és kritikus szakaszán, majd visszaengedjük őket a kinti valóság-
ba. Ezalatt próbálunk hatni rájuk, a magunk eszközeivel. A napokban 
nagyon szép élményben volt részem. Az érettségi után banketten bú-
csúznak a diákok, amire a főapátot is meghívják. Az egyikük beszédében 
a következőt mondta: „Az első két évben farkaskölykök voltunk; bele-

martunk egymásba, és mindenkinek fájt a marás. Annak is, aki adta, és 
aki kapta. Most úgy búcsúzunk egymástól, mint testvérek. Őrizzük meg 
ezt a testvéri kapcsolatot.” Hogy ezt egy tizennyolc éves fiú így meg-
fogalmazza, számomra azt bizonyítja, hogy talán képesek voltunk kö-
zösséget formálni, és átadni nekik valamit a kereszténységünkből. Azt 
gondolom, ez lehet, ami Pannonhalmát vonzóvá és szerethetővé teszi. 
Ennek köszönhetjük, hogy diákjaink visszajönnek, és sokukkal csalá-
dias viszonyunk alakul ki. Szintén az említett banketten történt, hogy 
a gyerekek beszédeikben letegezték a tanáraikat, osztályfőnökeiket. És 
ezen senki nem ájult el, mindenki természetesnek vette. Egyébként már 
épp el akartam jönni, de amikor ezt meghallottam, mondom, maradok 
még, hátha engem is letegeznek, ne maradjak ki ebből az örömből. És ez 
nem pimaszság a részükről, tévednénk, ha azt gondolnánk. A gyerekek 
őszinteségében látom a legpozitívabb visszajelzést.

Ez egy kompakt, jól működő rendszernek tűnik. Ennek ellenére elképzelhető, 
hogy az ikonikus pannonhalmi iskola egyszer bezárja kapuit?

„Az egyházunknak bűnbánatot  
kellene tartania, mert sok esetben 

olyan útra tévedt, amivel  
az emberek egy részét elidegenítette, 

sokkolta. Ma a fiatalokat,  
de még az idősebbeket is újra  

meg kell nyernünk.”
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  Még ez sem kizárt. Ne feledjük, nem volt itt mindig iskola. Jólle-
het mára a gimnázium mind a szerzetes közösség, mind a világ sze-
mében összenőtt Pannonhalmával, de azt csak 1939-ben alapították, 
amivel ez a rendünk legfiatalabb iskolája. De más bencés közösségben 
is látjuk, hogyan alakulnak át az oktatási intézmények. Szemtanúi va-
gyunk, hogy Bécstől Angliáig szűnnek meg a régi, nagy múltú, bencés 
bentlakásos „boarding schoolok”, vagy kicserélődik a tanulói állomány, 
és például a helybeliek helyébe ázsiai diákok kerülnek. Vannak olyan 
helyek, amelyek kiürülnek, így a közösség már nem képes fenntarta-
ni az adott intézményt és megválik tőle. Vagy maguk a szerzetesek 
szervezik át professzionális oktató létüket a szintén tevékeny, de in-
kább imádságos, szemlélődő élet irányába. Ott van példának az angliai 
Douai Apátság és a hozzá tartozó egykori St. Edmund’s College, amit 
több száz év működés után adott el a közösség egy ingatlanok felújítá-
sával foglalkozó cégnek, majd átalakították az épületet és a benne lévő 
tantermeket luxuslakásokká. Abszurdnak hangzik, pedig igaz. Szóval 
bármi elképzelhető…

Az olasz nevelőknek és pedagógusoknak szóló beszédében a pápa emlékez-
tetett arra, hogy „a nevelők kötelezzék el magukat a nehéz sorsú diákok, 
az iskola perifériái mellett. A tanárok szeressék még jobban a »problémás« 
diákokat, akik nem akarnak tanulni, akik hátrányos helyzetben vannak, 
vagy fogyatékkal élnek.” A befogadásnak, nyitásnak egy új, most az isko-
lákról szóló aspektusa. A pannonhalmi „elitiskola” hogy áll ezzel a „ferenci” 
szemlélettel? Teljesíthető, felvállalható feladat egy köztudottan magas rangú 
intézmény részéről?

  Ez nagyon összetett kérdés. Röviden azt tudnám mondani, hogy 
igen is és nem is. Fontos talán azzal kezdeni, hogy mi nem valljuk 
magunkat elitnek, de a külvilág szemében mégis annak számítunk. 
Amiért hozzánk, bencésekhez ragaszkodnak diákjaink, az pontosan 
az, hogy mi teljes egészében vállaljuk őket. Tehát nemcsak oktatunk, 
hanem a szónak a legnemesebb értelmében és legjobb hagyományaink 
szerint nevelünk is. Ez érinti mindazokat a „törékenységeket”, ame-
lyek egy fiatalt érhetnek. A  bonyolult családi hátteret, hogy esetleg 
elválnak a szülők, ami után az adott gyerekkel a lelki atyák és civil 
pszichológusaink kiemelten foglalkoznak, és megannyi más terheltsé-
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get. Ilyen értelemben tehát a válaszom: igen, mindenki számára elér-
hető a pannonhalmi intézmény. Ugyanakkor bizonyos elvárásaink is 
vannak a gyerekek felé. Részint magából a tényből adódóan, hogy ez 
nem egy civil intézmény, és nem is szeretnénk feladni e karakterünket. 
Másrészt a végletesen gyengébb tanulmányi eredmények tekintetében 
sem lehetünk teljesen megengedőek, mert ez adott esetben komoly 
beilleszkedési és más problémákat okozhat. Ebben az értelemben te-

hát való ban vannak elvárásaink is. De hadd mondjak erre is konkrét 
példát: a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozik a brazíliai Szent 
gellért Apátság São Paulóban. Az ottani rendtársak úgy tartanak fent 
„elitiskolát”, hogy egyidejűleg környékbeli szegény gyerekekkel is fog-
lalkoznak, tanítják-nevelik őket. Így próbálnak egyensúlyt tartani, és 
azt látom, hogy ez működik. És akkor vissza Magyarországra: itthon 
az úgynevezett Szent Benedek Iskolaközpontunkban ezt úgy oldottuk 
meg, hogy létrehoztunk tagiskolákat, tagintézményeket Budapesten, 
Budaörsön, Szegeden, Balatonfüreden, Kiskunfélegyházán és Miskol-
con, amelyekben hátrányosabb helyzetűek vagy kevésbé jó képességűek 
számára is lehetőséget biztosítunk. Így próbálunk az eltérő társadalmi 
valóságokra az intézményeinkkel is választ adni. Ezekre az iskolákra 
már nem is mondjuk, hogy katolikus iskolák, magunk között inkább 
„katekumen iskolának” nevezzük. Próbáljuk a tanárokat és a gyereke-
ket is a bencés lelkiséggel, keresztény gondolkodással megismertetni, 
ahhoz közelebb hozni. Fontos az intézményeink közti átjárhatóság. 
Tehát ha van egy tehetségesebb, szorgalmasabb gyerek, akkor számára 
is nyitva vannak Pannonhalma kapui. Ebben az értelemben tehát azt 
gondolom, hogy mi maximálisan megvalósítjuk azt, amiről a pápa is 
beszél.

„Idővel felfedeztem és átformáltam  
a túlérzékenységem, hogy kincs  
és ne romboló erő legyen. Olyan 
ajándékká vált, amellyel jobban 

megérthetem a másik fájdalmát.”
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Tanárként hogy látja a rábízott fiatalokat, a ma fiataljait? A szentatya egy 
általános kihallgatása során így fogalmazott: „Emlékeztethetjük a nagyra 
törő fiatalokat, hogy a szeretet nélküli élet terméketlen. Biztathatjuk az ag-
gódó fiatalokat, hogy a jövőtől való félelem leküzdhető. Megtaníthatjuk az 
önmagukba túlságosan szerelmes fiataloknak, hogy nagyobb öröm adni, mint 
kapni.” Sokak szerint az új generáció tagjai értékvesztettek, cinikusak…

  Általános kategóriákat nagyon nehéz alkalmazni, mert a fia ta lok 
is sokfélék. Elsősorban bátorításra van szükségük. Hihetetlen sok szo-
rongás és félelem van bennük, amit mind otthonról hoznak. Illetve 
a társadalomból, hiszen állandó megfelelési kényszerben vannak. Ha 
nem vagy ilyen, vagy amolyan, akkor nem vagy jó gyerek, és így to-
vább. Ez olyan szövevényes neurózisokat és viselkedési zavarokat vált 
ki bennük, amelyeket nagyon nehéz helyrehozni. Az ősi bencés ta-
pasztalatunk és a regula is azt mondja, hogy az apát adjon a fiatalok 
mellé egy olyan idősebb testvért, aki alkalmas a lelkek megnyerésé-
re. Manapság különlegesen hangzik ez a mondat, de az üzenete na-
gyon korszerű pedagógiai módszer: nézzük meg, hogy az adott fia-
tal milyen adományokkal rendelkezik, és azokban erősítsük. Ez néha 
egész kis apróság. Például van egy fiatal, aki szépen köszön. Külön 
meg szoktam dicsérni és köszönni, hogy szépen köszönnek. Hihetet-
len sokat jelent egy megerősítő, bátorító dicséret. Emlékszem például 
egy „katasztrófahelyzetre”. Váratlanul megjelent egy román papi sze-
minárium a monostor előtt. Románul nem tudok, de volt egy erdélyi 
gyerekünk, harmadikos, tizenhét éves. Fölhívattam, mondtam neki: 
„Kisfiam, te Erdélyből vagy, neked kutya kötelességed most segíte-
ni. Tudsz románul?” – kérdeztem. Azt mondja: „Tudok, atya.” „Na, 
állj ki szépen akkor a kapu elé, és köszöntsd őket hangosan a főapát 
nevében. Most neked kell megmentened a főapátságot.” Megtette.  
Évekig büszkén mesélt erről, és mi is erősítettük benne, hogy milyen 
ügyes volt. Ez csak egy apróság, de ha a gyerekben felfedezzük a jót, 
amit a nevelő tudatosan megerősít, akkor ez szárnyakat tud adni. Ez is 
beletartozik a nevelési stílusunkba. Tringer László professzor mondta: a 
gyerek a család diagnózisa. Azt látjuk benne, amit hozott, vagy éppen 
nem… Ezt kell nekünk korrigálni, de az csak a bizalom légkörében 
lehetséges.
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Az apák szerepével kapcsolatban egy másik lírai gondolat a pápától: „Ha 
tehát van valaki, aki teljes mélységében képes elmagyarázni a Jézus által 
tanított Miatyánk imádságot, az éppen az, aki első személyben megéli az 
atyaságot. A gyermekeknek szükségük van apára, olyan apára, aki vár rá-
juk, amikor visszatérnek elbukásaikból.” Mit gondol erről főapát úr ma, az 
apa nélküli fiatalok társadalmában?

  gyönyörű gondolat! Ami a dolog teológiai részét illeti, mi, katoli-
kus papok az igehirdetésben a bibliai hagyomány alapján atyáról, anyá-
ról, családról, testvérről beszélünk. Nem biztos, hogy szerencsés, hogy 
úgy szólunk ezekről a „kategóriákról”, hogy nem vesszük figyelembe 
a tényt, talán nincsenek is vonatkoztatási pontjaik. Akit az apja nem 
ölelt meg, annak nehezen van atyaképe, hiába prédikálok arról. Vagy 
hiába szólunk az anyai szeretetről, ha a gyerek anélkül nőtt föl. Még a 
nyolcvanas évek végén az Egyesült Államokban jártam a Christ in the 
Desert kolostorban. Az ottani vezetővel, a perjellel beszélgettem erről, 
aki azt mondta, felejtsem el, hogy itt a fiatal szerzetesnövendékeknek 
Szent Benedekről mint apafiguráról beszéljek. Amerika gyerekeinek 
többsége apasérült. Nem játszhatod el az apát, hanem testvérnek kell 
lenned. Az idősebbnek te vagy a fiatalabb testvére, a fia talabbnak pe-
dig az idősebb testvére. Ha nem ezt csinálod, mindent elhibázol. En-
nek lassan harminc éve! Amikor hazajöttem; és ez oldotta meg az én 
gondomat is. Harminckilenc éves voltam, elöljáró, perjel. Nem akar-
tam apafigurát játszani, mert a szerzetestestvérek majdnem mind sé-
rült apaképpel érkeztek. Odaültem melléjük, tisztelettel és szertetettel 
irántuk, és megoldottuk a gondjainkat. A probléma azóta csak nőtt. 
Apák nélküli, vagy sérült apákkal, apaképpel rendelkező generáció a 
mai. Meghaladtuk a feminizmus problémáit, most a gyerekeinknek 
meg kell tanulniuk a helyes apaképeket, ha már nem mutatták meg 
nekik. 

Több interjúban beszélt az elvált szülők gyerekeiről és speciális nehézségeik-
ről. Említette, hogy önmaga is megtapasztalta ezt az élethelyzetet.

  Igen, erről nyíltan és őszintén beszéltem már számos alkalommal, 
mert nagyon fontosnak tartom a problémát. Ez ma olyan gyakori, hogy 
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szinte mindennap szembetalálkozom érintett gyerekekkel. Ha elvegyü-
lök a tanulóink között és elkezdek velük beszélgetni, azonnal bevon-
zom ezt a típust. Persze azt gondolom, nyitott is vagyok feléjük. Elvált 
szülők gyerekének lenni speciális élethelyzetet jelent, egyedi nehézsé-
gekkel, küzdelmekkel. Észreveszem ezeket a magatartásmintákat, és 
vagyok annyira merész, hogy ilyenkor rá is kérdezek. Úgy gondolom, 
jól tudom, min mennek keresztül, mik a fájdalmaik és gyengeségeik, 

hiszen én is megéltem hasonlókat. Nekem kisgyerekként sokáig ki-
sebbrendűségi érzésem volt amiatt, hogy nem úgy van apukám vagy 
anyukám, ahogy a többi gyereknek. Ez gátlást jelentett az emberi kap-
csolataimban. Komoly trauma megélni egy kisgyereknek, hogy ő nem 
volt fontos valakinek, nincs szükség rá – hiszen gyakran ez játszódik le 
a lélekben. Amikor az elvált szülő túlságosan a saját szenvedésével van 
elfoglalva, akkor a gyerek mindig a második, harmadik helyre szorul. 
Ilyenkor megtapasztalja a magány érzését, amit nem jó túl korán meg-
élni. Ez a későbbiekben túlérzékenységet okozhat, a világra való rezo-
nancia egy speciális módját. Magam úgy érzem, „belülről” ismerem ezt 
a világot, így sok mindent el tudok mondani a gyerekeknek, szülők-
nek. Amikor fiatal voltam, sokat szenvedtem attól, hogy könnyebben 
meg tudtak bántani, mint másokat. Idővel felfedeztem, megragadtam 
és átformáltam a túlérzékenységem, úgy, hogy kincs és ne romboló 
erő legyen számomra. Olyan ajándékká vált, amellyel egy kicsit jobban 
megérthetem a másik fájdalmát. Ma, amikor ránézek egy gyerekre, 
azonnal látom, ki az, aki nem úgy viselkedik, mint egy teljes családban 
felnőtt fiatal. Úgy gondolom, személyes tapasztalattal, beszélgetések-
kel meg tudom szabadítani sokukat ettől az árnyéktól, és segíthetek 
az érzékenységük rom boló erejét építővé formálni. Sok tanítványom-
nál látom, hogy éppen a hátterük miatt akarnak nagyon jó apák lenni. 

„Amikor valaki reggeltől estig azon 
erőlködik, hogy tökéletes legyen, 

mindent betartson, abba csak 
belebetegedni, megmerevedni lehet.”
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A  többség azonban nehezen mer elköteleződni, komoly kapcsolatba 
belemenni, mert megégették már a kezüket, vagy legalábbis helytelen 
szülői mintákat és történeteket láttak, éltek meg. Nem mernek bát-
ran, fenntartások nélkül egy „kötésbe” belépni, legyen az családi vagy 
szerzetesi jellegű. Ha valakinek nincsenek eszközei, vagy nem kapott 
segítséget, akkor nagyon magára van utalva világunkban. 

Egy másik komoly, sokakat megosztó téma: a szentgyónás fontossága, vagy 
éppen létjogosultsága. Egyik miséjében a pápa erről a következőeket mondta: 
„Meg is kell tanítanunk a gyónást: hogy gyermekeink és fiataljaink megta-
nuljanak jól gyónni. Ha valaki gyónni megy, az nem olyan, mintha ru-
hatisztítóba menne, hogy kitisztítson valami foltot. Nem! Azért megyünk, 
hogy találkozzunk az Atyával, mégpedig azzal az Atyával, aki kiengesztel, 
megbocsát és ünnepet rendez.” Egy újabb csodálatos lírai zárása egy annál 
praktikusabb gondolatnak. Főapát úr, hogyan indokolható meg a gyónás je-
lentősége? Miért idegenedtek el ettől sokan az elmúlt évek, évtizedek alatt?

  Mert félnek, vonakodnak attól a gyakorlattól, amit az egyházunk 
az elmúlt évtizedekben a szentgyónás körül teremtett. És ez a rossz 
vagy a negatív tapasztalat kisgyerekkorban kezdődik. Pedig a gyere-
ket szépen rá lehet és kell is nevelni, hogy a saját hibáit, netán bűneit 
belássa. De befeketíteni őt magát és a körülötte lévő világot, ne adj’ 
Isten neurózist kialakítani benne, súlyos bűn. Bocsánat, de adott eset-
ben szexuális téren is. Itt azt kell mondanom, hogy az egyházunknak 
bűnbánatot kellene tartania, mert sok esetben olyan útra tévedt, amivel 
az emberek egy részét elidegenítette, sokkolta. Ma a fiatalokat, de még 
az idősebbeket is újra meg kell nyernünk, hogy a gyónás nem egyhá-
zi öncél, és főleg nem az ítélkezés helye, hanem az irgalmas Istennel 
való találkozás különleges lehetősége. A bátorítás, megbocsátás helye. 
De amíg valaki nem érez őszinte bizalmat a másik ember, az egyház 
iránt, nem is fogja kimondani, hogy mi az ő igazi problémája. Vagy 
olyan „bűnöket” gyón meg a vallási szabálykövetés igényéből fakadóan, 
amelyek messze állnak a komoly problémáktól. Például, hogy halálos 
bűnnek gondolja valaki, hogy húst evett pénteken, és ehhez ha sonlók. 
Kedveseim, ez lehet vétség, de nem bűn! Ezt kellene nekünk, papok-
nak helyesen látnunk és tisztáznunk a hívek felé, nem pedig rossz refle-
xeket, tévedéseket erősíteni. Ha a szentgyónás lehetőségében nem tud-
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juk a szívből jövő, nyomasztó, bennünket megbénító nyomorúságunkat 
elmondani, akkor Isten sem tud föloldozni, örömhírt, szabadulást hir-
detni. Az anyaszentegyház szolgálatában az egyik legcsodálatosabb 
eszköz a gyóntatás, a bűnbánat szentsége, amivel nem tudunk élni… 
A pápa nagyon világosan fogalmaz: aki hozzánk fordul, azt nem ítélő-
bíróként, hanem szeretettel kell megszólítani, olyan légkört sugározva, 
hogy legsúlyosabb fájdalmát is el merje mondani. Sokan rémületben 
és bizalmatlanságban fordulnak az egyházhoz, és ez nagyon fájó ta-
pasztalat.

A következő is egy inkább egyházi önkritika: „Lehetetlen és elfogadhatat-
lan dolog az egyháziak, papok, szerzetesek nagyvilágiassága! Ez nem Jézus 
útja! Az egyház nem lehet egy társadalmi szervezet! Ki kell üresednie!” – 
hangsúlyozza erőteljesen a pápa. Nézzük először is a „kiüresedni” kifejezést, 
annak evangéliumi alapját. Teológiai szempontból mit jelent, hogy Jézus 
kiüresítette önmagát? Ez a „szellemiség” értelmezhető, átvihető a szerzetesi, 
papi életre vonatkoztatva?

  Igen. Csodálatos teológiai megközelítés az, hogy Jézus kiüresítette 
önmagát. Ha ezt most lefordítjuk keresztényi gyakorlatunkra, a szer-
zetes és a pap a meghívása révén elméletileg „többet kap” Jézus eme 
magatartásából, hozzáállásából. Például ha nem „eljátszom” a püspök 
„szerepét”, hanem önazonos vagyok és megőrzöm az emberségemet, 
akkor helyesen cselekszem, hiszem nem idegenítem el az embereket! 
A püspöki hivatal fő ismérve nem a klerikális öltözék és a külsődleges-
ség. Az önkiüresítés az oda szánt élet; a belső lelki habitus.
  Ugyanakkor azt is érdemes leszögezni, hogy az intézményes egy-
ház nem működhet anyagi tartalékok nélkül, mivel valahogy létez-
nünk kell. Egyszerűen, szerényen, de gondoskodnunk kell tagjainkról. 
A  katolikus hitközség az üdvösség harmadik évezredében nem egy 
mozgalom. Plébániák, közösségek alkotják. Szükség van templomok-
ra, közösségi terekre. Az egyház nem tud létezni szolgáló tulajdon nél-
kül. A pápa talán arra is utal, hogy egyszer el kell hagynunk például 
a püspöki palotákat. Ez még bekövetkezhet. Már mi is gondoltunk 
arra, hogy Pannonhalmát itt hagyjuk egy „műemléki egységnek”, és 
máshol kezdünk el egy szerényebb szerzeteséletet. Hiszen e történelmi 
falak között bizonyos tekintetben kötve vagyunk. Az „egyszerűség” 
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jegyében ugyanakkor nyilván nem rombolhatjuk le a királyok által 
építtetett, nyolcszáz éves, gyönyörű, késő román bazilikánkat. E kitérő 
után visszatérve az eredeti felvetésre: az eszmény érvényben van, és az 
eszményt magatartásformára kell váltanunk, embertársaink szolgála-
tában. Az a dolgunk, és a szentatya is arra indít: találjuk meg mindig 
az alkalmat, kínáljuk fel annak a lehetőségét, hogy a keresztény öröm-
hírről beszélhessünk. Ez a keresztény alapmagatartás. Aztán a másik 
félen múlik, hogy ezt elfogadja-e.

A kiüresedésnek a köznyelvben némi negatív felhangja lehet, talán mert va-
lami „hiányra” utal. Mégis hogyan lehet érték az önkiüresítés?

  Krisztus kenózisa az önkiüresítés, Jézus isteni mivoltáról való le-
mondása, teljes önátadása, értünk, emberekért vállalt kereszthalála, 
pokolra szállása… Ahogy az imént már említettem is, a teológiai tarta-
lom megtartása mellett – a lelkipásztori, szerzetesi életre vonatkozóan, 
a magam gyakorlatában – e szót fölváltom egy értelmező kifejezésre: 
az oda szánt életre. Ez a kulcs. Fontos, hogy mindig készséges legyek 
mások megsegítésére, miként Szent Márton, aki saját köpenyét ketté-
hasítva takarta be a didergő koldust. 

A pápa egy interjúban (ön)kritikusan megjegyezte: „Velem is előfordul: ha 
egy klerikális áll előttem, azon nyomban antiklerikálissá válok.”

  Szenzációs mondat; volt már, hogy ezt én is ugyanígy éreztem. 
A klerikalizmus létezik és nagyon negatív, terhelt tartalma van. Min-
den gondolkodó hívő a paptól valami többletet, „eszményit” vár el. Egy 
jó és elfogadó atyára gondol, nem pedig egy merev, szögletes, autoriter, 
paragrafusrágó hivatalnokra, aki mindent rögtön lezár azzal, hogy ez 
az egyház véleménye és gyakorlata, slussz passz. Aki ezt tapasztalja, 
óhatatlanul bezárul, és azt mondja, köszöni szépen, de ebből nem kér. 
„Jézus Krisztus igen, de az egyház nem.” Én is keresem a klerikalizmus 
lélektani okait, ami szerintem pszichés elferdülés. Akkor alakul ki, 
amikor valaki egyházi pályán elindulva nem jut el Jézus Krisztus isme-
retéig, az eg zisz ten ciá lis hit tapasztalatáig, ezért inkább csak formákat 
tanul meg, formákat vesz magára. A szentelésen ő valójában nem Jézus 
karakterjegyeit örökli vagy kapja meg, hanem a kisebbrendűségi érzé-
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sét szentelik fel. Ezután pedig hamis hatalomtudattal kezd el beszélni, 
tárgyalni az emberekkel. Aki Jézus Krisztust ismeri, hisz benne, imád-
kozik, az nem intézkedhet pusztán paragrafusok és előírások alapján.

Az előbb idézett La Repubblica-interjúban a szentatya még hozzátette: 
„Nem szabadna, hogy a klerikalizmusnak bármi köze legyen a keresztény-
séghez. Szent Pál volt, aki elsőként fordult a pogányokhoz, a más vallásban 
hívőkhöz.” A klerikalizmussal szemben vajon miért éppen Szent Pálra hi-
vatkozik a pápa?

  Isten országának örömhíre, a Messiás eljövetele elsősorban a zsi-
dóknak szólt. Ez a „zelóta Jézus” megnyilatkozása. Pálnál aztán be-
következik a „gondolati fordulat”, amikor a föltámadás eseményét 
hellenisztikus kontextusba állítja. Nem a zsidóságnak vagy a zsidó 
keresztényeknek, hanem Pálnak köszönhetjük, hogy a kereszténység 
világegyház lett. Az üdvösség üzenete pedig mindenkinek szól.

A New york Daily Newsban a klerikalizmusnak egy másik aspektusát is 
megemlítette a pápa: „Egyházmegyénkben vannak olyan papok, akik nem 
keresztelik meg egyedülálló anyák gyermekeit, mert nem a házasság szent-
ségében fogantak. Ők napjaink álszentjei. Ők klerikalizálják a vallást. Ők 
emelnek válaszfalat Isten népe és a megváltás közé.”

  Nem kell ehhez Amerika, Magyarországon ugyanez a helyzet. At-
tól függ, hogyan gondolkodunk. Az egyház ősi gyakorlata szerint a 
szentségek nemcsak az egyént, hanem a közösséget is erősítik. Nem 
mindegy, ki hol tart a hitben, mennyire erős vagy éppen laza az egy-
házhoz való kötődése. A  közösségnek szüksége van egyfajta „bizto-
sítékra”. Mondhatni, az egyház önvédelmi törvénye, hogy például a 
keresztséget nem „osztogatjuk” csak úgy. Ahogy a beavatás szentségei-
vel az lehet a keresztény közösség teljes jogú tagja, aki hisz és tudja, 
hogy kinek hisz. Visszatérve az idézetben említett példához, egy meg-
esett anya esetében az egyház gyakorlata: a gyermek megkeresztelhe-
tő, hiszen nem felelős saját helyzetéért, körülményeiért. De van olyan 
gyakorlat is, hogy az egyház megáldja a gyermeket, aki aztán felnőve 
kérheti a megkeresztelését. És vannak egyedi esetek.
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Éles váltással ezúttal a történészt kérdezzük az egyház és a profán történe-
lem találkozásáról. A pápa a média képviselőihez szólva kiemelte:„A törté-
nelmi események szinte mindig összetett értelmezést igényelnek, amely olykor 
a hit dimenzióját is magában foglalja.” Mint mondja, ezek nem bonyolul-
tabbak a politikai és gazdasági eseményeknél, „de van egy alapvető sajátos-
ságuk: olyan logikát követnek, amely alapvetően nem az úgynevezett világi 
kategóriák logikája, éppen ezért az egyházi eseményeket nem könnyű széles 
körben és sokféle közönség számára értelmezni és közölni.” Hogyan tudja 
érthető módon közvetíteni magát ma az egyház, amikor átpolitizált közeg-
ben, egy „sokféle igazságot” valló világban kell átadnia a misztériumot?

  Az egyháztól mindig valamiféle prófétai szolgálatot várnak. Mond-
juk is, hogy a világban élünk, de nem e világ szerint. Szép az az evan-
géliumi szellemű összegzés, miszerint a kereszténység olyan a világban, 
mint az ételben a só. A föld sója… Különböző politikai helyzetekben 
nagy rizikója van az egyházi megnyilatkozásoknak: felemeljük a sza-
vunkat a társadalom elesett rétegeiért, a munkanélküliekért, a szegénye-
kért, újabban a menekültekért, de közben féltjük az összkomfortunkat 
és örülünk az állami támogatásnak. A biztonságunkat félünk feladni. 
A migránskérdés kapcsán a pápa pontosan azért küzd, hogy merjünk 
kilépni a komfortzónánkból. Persze nagy kérdés, hogy ilyen tömeges 
bevándorlással mit tud kezdeni Európa. Az biztos, hogy a nyugati ke-
reszténység veszélyeztetve érzi magát, valamint a keresztény kultúrát és 
a jólétet. Az egyház kiáll olyan súlyos kérdésekben is, mint az abortusz 
vagy az eutanázia. Képviseli a maga szilárd álláspontját, de azt nem 
tudjuk, nem is akarjuk mindenkire ráerőltetni. Az is igaz, hogy sokszor 
hivatkozunk értékrendünkre, amelyből nem engedünk, de közben kor-
mányoktól függően azért pró és kontra kompromisszumokat kötünk. 
A történelmi körülmények, nehézségek ellenére azonban a legfőbb cél 
mégis az, hogy az egyház betöltse prófétai küldetését. Jézus szavai sze-
rint: szegények mindig lesznek köztetek, rajtuk bármikor segíthettek. 
Nekünk nem a gazdagok körül kell forgolódnunk. A mi utánpótlásunk 
nem a bankvilágban van, hanem a szegények között.

Egyik katekézisében Ferenc pápa ismét keresztény önvizsgálatra sarkallt: 
„Nekünk, katolikusoknak egymás között is, és a többi kereszténnyel együtt is 
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imádkozni kell, hogy az Úr ajándékozzon meg minket az egységgel.” Aztán 
feltette a jogos, nagyon is aktuális kérdést: „De hogyan juthatnánk egységre 
másokkal, ha nem vagyunk képesek önmagunkon belül, mint katolikusok, 
egységben élni?”

  A pápa – pestiesen szólva – nagyon is képben van azzal kapcsolat-
ban, hogy mi zajlik a katolikus egyházon belül. Van egy erős integrista, 
konzervatív vonulat, Marcel Lefebvre francia érsek követői, a Szent X. 
Pius Papi Testvériség, a ka riz matikusok… – de még az egyetemes ben-
cés renden belül is találunk elzárkózókat. Míg mások a fürdővízzel 
együtt a gyereket is kiöntenék, ők az úgymond szélsőségesen liberá-
lisak. Az egyházon belül nehezen értünk szót velük. Magyarországon 
is vannak olyan közösségek, amelyek nem állnak szóba a másikkal. 
gondolom, hogy a pápa többek között erre utal. De ide tartozik az 
is, hogyan viszonyulunk protestáns testvéreinkhez. A közös ima, az 
ökumenikus törekvés csak az első lépés. Persze ma már önmagában 
az is kérdés, hogy kit tekintünk kereszténynek. Az ősi níceai hitvallás 
szerint azt, aki hisz a szentháromságos Istenben, és az Atya, Fiú és a 
Szentlélek nevében lett megkeresztelve. Az egység mindenkori alapja 
a feltámadt Jézus és a keresztség. Az viszont talán nem a mi dolgunk, 
hogy megítéljük, ki milyen „rangú” keresztény.

Az egységre törekvés azért fontos „jel” ma az egyházban. Ennek erősítésében 
Pannonhalma az élen jár, hiszen az utóbbi évtizedekben valóban a talál-
kozás helye lett az apátság, olykor egyháztörténeti jelentőségű eseményekkel 
és programokkal…

  Ez persze régi hagyományunk, hiszen ezeréves kolostorunk őrzi a 
korai egyház eszményeit. Ökumenikus lelki gyakorlatokat is tartunk. 
Nemrég taizéi ifjúsági találkozó volt nálunk, és teológiai konferenciá-
val nyitottuk a reformáció évét. Nyilván nem azt ünnepeljük, hogy az 
egyház szétszakadt, hanem emlékezünk erre és megpróbáljuk közös 
erővel jóvátenni. Keressük a kapcsolódási pontokat, az új utakat. Ke-
ressük a Jézus Krisztus melletti közös tanúságtétel útját. Ez valóban 
egy újfajta szemléletmóddal jár.
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A pápa a menekültválság kialakulásakor arra szólított fel, hogy minden plé-
bánia, szerzetesi intézmény, monostor fogadjon be egy-egy családot. A hírek 
szerint Magyarországon egyedül a pannonhalmi közösség tett eleget e kérés-
nek. Sokan persze ezt eleve naiv felvetésként értékelték…

  Úgy gondolom, ha ez nem is lett konkrétan kimondva, a pápa 
 való já ban nemcsak a katolikus egyházra gondolt, hanem a protestán-
sokra is, minden keresztényre. A jólétben élő „nyugati” keresztény kö-
zösségeket, intézményeket kérte, hogy nyújtsanak segítséget, illetve 
hajlékot a menekülteknek. A felszólítás jogos, egy keresztény nem is 
tehet másként. A realitás azonban azt mutatja, hogy a megvalósítás so-
rán számos problémával kell megküzdeni, hiszen egyaránt sok múlik a 
befogadók és a befogadottak hozzáállásán. Nem tudom, hogy a szent-
atya felmérte-e, hogy hová fut ki a helyzet; nem tudjuk, hogy végső so-
ron hány millió emberről lehet szó. És látjuk, hogy nemcsak a háború 
sújtotta Közel-Keletről indultak el a jobb életben reménykedők, hanem 
Afrikából is. Nyilván nem tudom, mi van a pápa gondolatában, de az 
biztos, hogy a migránsügy – amelynek komoly történelmi előzményei 
és okai vannak – hosszú távú gazdasági és politikai kérdés. Tudjuk, 
hogy ennek a hátterében nagyhatalmi érdekek feszülnek egymásnak. 
Egyesek még a nyomort, mások szenvedését is arra használják fel, hogy 
meggazdagodjanak. Itt az ember számít legkevésbé. Nem hinném, hogy 
a pápának ne lenne realitásérzéke azzal, hogy mindenkihez szólt. Mert 
ha tetszik, ha nem, ha nyitunk, ha zárunk, mindenképpen számolnunk 
kell az Európát elárasztó menekültekkel és bevándorlókkal. Ezzel kap-
csolatban az egyházi földek tulajdonlásának ügye jutott eszembe. Ra-
gaszkodtunk hozzájuk, de a kommunizmus „megszabadított” tőlük. 
Nem lett volna keresztényibb a két világháború között beállni azok 
közé, akik földet osztanak a szegényeknek? A jövőben nyertünk volna 
vele. Ehelyett akkoriban mindenki a vagyonhoz ragaszkodó papokat 
szidta. De látjuk, az egyház végül ezt is át-, illetve túlélte. Kicsit most 
is így vagyunk: féltjük és védjük a jóléti bástyáinkat, aggódunk, hogy 
elözönlenek minket a muszlimok. És való ban, léteznek párhuzamos 
társadalmak, ez is benne van a pakliban. A jakartai nuncius tizenöt éve 
mondta nekem, hogy érdemes lenne tanulmányozni azon keresztény 
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közösségek történetét, akik az elmúlt ezerháromszáz-ezernégyszáz 
évben az iszlám tengerben képesek voltak megmaradni. Európában 
remélhetően nem leszünk vallási kisebbség, de erre is fel kell készül-
nünk. Ez nem túlzott borúlátás részemről, a jelen helyzetből fakadhat.

Sokan támadják a pápát határozott, radikális kijelentései miatt. Nem azért 
van ez, mert az evangéliumi logikát és radikalizmust nem értjük igazán?

  Megint csak a prófétai szolgálatra térnék vissza. Nézzük meg az ir-
galmas szamaritánus történetét. Az összevert, kifosztott emberen nem 
a pap segített, aki a rituális tisztaságát érezte veszélyeztetve, nem is a 
levita, hanem a zsidók által megvetett szamaritánus. Kifogás mindig 
van, de a szerencsétlent valakinek fel kell karolnia. Igen, Jézus nagyon 
radikális. Felejtsük el a kék szemű Jézust. Az elméletekkel szemben ő 
mindig határozott cselekvésre szólít.

Elérhető az a cél, amit a pápa felvetett, hogy „az integráció kölcsönös gaz-
dagodást jelentsen, a társadalmak számára pozitív utat tárjon fel és mind-
emellett megelőzze még a diszkrimináció, a rasszizmus, a szélsőséges nacio-
nalizmus, az idegengyűlölet veszélyeit is”?

  Ez most utópiának tűnik. Hosszú távon sem látom, hogy megvaló-
sítható-e. Egy idős német professzor, Eugen Biser néhány évtizede azt 
mondta: a 21. század békéjét az fogja meghatározni, hogyan tudnak a 
világvallások egymás között békében élni. Különben pokollá tesszük 
a földet.

Az istenkapcsolatról szóló utolsó idézet magáért beszél, egyszerre tükrözi a 
pápa mély hitét és az evangélium örömét: „Isten mindannyiunkra gondol, jót 
gondol rólunk, és szeret minket. Isten szerelmes az emberbe, velünk álmodik. 
Azt hiszem, nincs egyetlen teológus sem, aki meg tudná magyarázni ezt, 
mert nem lehet megmagyarázni. Erről csak gondolkodhatunk, ezt megérez-
hetjük, és sírhatunk miatta. Örömkönnyekkel. Az Úr meg tud változtatni 
minket! De mit is kell csinálnom? Hinni, hinni, hinni.” Mit lehet ehhez 
hozzátenni?
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  Ez az egyetlen, amibe kapaszkodni tudunk. Azt azonban világosan 
kell látni, hogy ma az evangélium Jézusa és az egyház Jézusa feszült-
ségben áll. Jézus közösséget alapított, ami elindulása után fokozatosan 
intézményesült. Az egyház azonban minden bűnével, hibájával együtt 
hatalmas érték. De bebetonozódott, betokosodott, megmerevedett. 
Bizonyos tekintetben olyan helyzet alakult ki, mint Jézus korában, 
amikor a mózesi törvények raktak elviselhetetlen terheket az emberek 
nyakára. A  pápa felemeli a szavát és figyelmezteti az anyaszentegy-
ház képviselőit: vigyázat, klerikálisak vagytok. Ferenc pápa az evan-
géliumok Jézusának lelkületével, prófétai szavakkal fordul az egyház 
gyermekeihez. A felelősöket keményebben, prófétai módon szólítja fel, 
hogy az egyház küldetését tudatosítsa bennük. Nem az intézményt, ha-
nem Isten meghívó irgalmas szeretetét hangsúlyozza, amelyre az em-
ber bűnbánattal és szeretettel válaszolhat. Le akarja dönteni a falakat, 
hogy az egymásra találás könnyebb legyen. A befogadó, megértő és az 
irgalmat közvetítő anyaszentegyházról és az irgalom Istenéről beszél.


