
(Trascrizione del video 2448M) 
 

 

 

UNGHERESE 

Per la traduzione simultanea 

(Traduzione provvisoria - Ideiglenes fordítás)  

COLLEGAMENTO CH 
Rocca di Papa, 23/02/2019 

“Da Gerusalemme al mondo” 
 

KOLLEGAMENTÓ 
Rocca di Papa, 2019. február 23.  

 „Jeruzsálemből a világba” 
 

1. Kezdés és üdvözlet 

 

2. Beszélgetés Francisco Canzanival és Joseph Assouaddal 

 

3. Jeruzsálem: Mindenki városa  

Jeruzsálem lakói szólalnak meg. Szavaik a remény magvairól árulkodnak a világ legvitatottabb városában 

mindazon túl, amit a hírek nap mint nap terjesztenek.  

 

4. Szentföld: Történetek a párbeszéd megélésére   

Anna Maria, Jessica és Talat: a három egyistenhívő vallás hívei, akik barátságukról tesznek tanúságot. Amikor 

leomolnak a különbözőség és az előítéletek falai, a jövővel való bátor és reményteli szembenézés lehetőségét 

lehet megtapasztalni.   

 

5. Jeruzsálem: „Az egység és a béke nemzetközi központja”  

Ezerféleképpen lehet építeni a békét. Valamikor találkozási helyekre van ehhez szükség: a spiritualitás, a 

tanulás, a párbeszéd és a képzés helyeire. A Fokoláre Mozgalom projektre Jeruzsálem számára.   

 

6. Beszélgetés Francisco Canzanival és Joseph Assouaddal (folyt.) 

 

7. Kapcsolás Panamából: Az Ifjúsági Világtalálkozó utáni időszak 

  

8. Kelet-Afrika: Együtt egy új Afrikáért  

2019. január. A Fokoláre Mozgalom Nairobi (Kenya) közelében fekvő városkájában 7 országból több mint 100 

fiatal találkozott egy leadership-képző tanfolyamon.  

 

9. Co-Governance: közös felelősségvállalás ma a városokban  

2050-re a világ népességének 70%-a fog városban élni. Ennek a jelenségnek a kihívásai és lehetőségei kerültek 

porondra a január 17-től 20-ig megrendezett nemzetközi találkozón, a Castel Gandolfo-i Máriapoli 

Központban.  

  

10. Beszélgetés Maria Voce Emmausszal és Jesús Moránnal 

 

11. Chiara Lubich:  „…a te szavadra kivetem a hálót" 

Rocca di Papa, 1982. december 21. – részlet Chiara Lubich hangfelvételéből, melyben az 1983. februári 

Életigét magyarázza (vö. Lk 5,5). 

 

12.   Befejezés 
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1.  KEZDÉS ÉS ÜDVÖZLET   

 

(zene) 

Chiara: Kedveseim, most körüljárjuk a világot. Kicsit hosszú lesz, mert a világ elég nagy…  

Eli Folonari: Kapcsoljuk Svájcot. Palmira? 

Palmira Frizzera: Igen, Eli! Ciao Chiara!  

Eli: Buenos Aires? 

Több hang: Chiara, siamo con te! 

Chiara: Mintha itt lennének! 

Kapcsolatba kerülünk az egész világgal. Ez egy telefonos összeköttetés, ahol én elmondok 

egy mély lelki gondolatot, hogy mindannyian együtt megéljük. Aztán az egyik társnőm, Eli, akit 

mindig itt látnak mellettem, beszámol az elmúlt hónapban történtekről (…), ezáltal minden 

mindenkié, minden közössé válik! (zene)  

Ahogy látjátok, van egy újdonságunk. Nem csak Eli van itt mellettem, hanem Marco is. Marco 

Aquini […]. Főként azt szeretném, hogy ő a fiatalokat képviselje. (Taps) 

Eli: Most átadom a szót Chiarának! 

Chiara: Pronto, ciao! 

Mind: Ciao Chiara! 

(Taps) 

 

Tamara: Sziasztok! Isten hozott benneteket! Nem kezdhettük anélkül, hogy ne emlékeztünk 

volna meg kettőjükről, akik együttműködtek Chiarával a kollegamentóért: egyikük Eli Folonari, aki 

kezdettől fogva ott volt mellette, és Marco Aquini. Mindketten az utóbbi hónapokban hunytak el. 

Nagy köszönet nekik! (Taps) 

Kezdjük. Bemutatkozom: a nevem Tamara Pastorelli, olasz vagyok, házas vagyok, Francesco 

a férjem, ő is itt van a teremben. A gyönyörű Toszkánából jövünk, arezzóiak vagyunk. Ki is használom 

az alkalmat, hogy üdvözöljem a barátainkat, akik hallgatnak minket. A loppianói nemzetközi városka 

kommunikációs irodájában dolgozom, igy őket is üdvözlöm! (Taps)  

Emlékeztetünk benneteket, hogy a korábbiakhoz hasonlóan most is elküldhetitek 

benyomásaitokat, javaslataitokat, fényképeiteket a képernyőn látható címekre és WhatsAppra1. 

 

 

2.  BESZÉLGETÉS FRANCISCO CANZANIVAL ÉS JOSEPH ASSOUADDAL  

 

Tamara: Ma este itt van mellettem Francisco Canzani és Joseph Assouad.  

Francisco, te szakértő vagy az ökumenizmus terén és a zsidó-keresztény párbeszédben. Joseph, te 

orvos vagy, és néhány évig Jeruzsálemben éltél. 

Mindketten a Fokoláre Mozgalom általános tanácsának tagjai, melyhez közel 70-en 

tartoznak, és az egész Mozgalmat képviselik az egész világról. Ma többen itt vannak közöttünk, tehát 

üdvözöljük őket. És köszöntjük az Abba Iskola tagjait is. (Taps) 

                                                 
1 L’indirizzo email, la pagina Facebook e il numero di telefono si vedono sullo schermo. 
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Francisco és Joseph, a Szentföldön voltatok az általános tanáccsal, és a napokban jöttetek 

vissza. Egy hetet töltöttetek ott lelkigyakorlaton és zarándoklaton. Kollegamentónk nagy részében 

ma Jeruzsálemről és a Szentföldről fogunk hallani.  

Francisco, elmondanád a friss benyomásodat, hogy mit jelentett neked ez az utazás?  

 

Francisco Canzani: Tényleg a friss benyomásomat. Az első a Jézussal való találkozás. 

Lehetetlen úgy elmenni a Szentföldre, hogy ne találkozzunk Jézussal, aki ott járt-kelt ezeken a 

helyeken. A másik, ami felmerül bennem, a munka, mert három napon keresztül azért voltunk ott a 

tanturi ökumenikus intézetben az egész általános tanáccsal, hogy dolgozzunk, hogy a Mű fontos 

témáiért dolgozzunk: a javak közössége, a munka, a Közösségi Gazdaság, és minden, ami erre a 

témára vonatkozik, és amiben az idén igyekeztünk elmélyülni. Aztán a fiatalok.  

Jesús Moránnal és az ittlévők közül többekkel elmentünk Panamába, ezért a fiatalok világa 

mélyen bennünk élt, ahogy a Szentföldön voltunk. Egy egész napot nekik szenteltünk, és az egész 

általános tanáccsal alapvető fontosságúnak éreztük, hogy elmélyüljünk ebben, és megnézzük, 

hogyan élhetnénk jobban a fiatalokkal a Műben.  

Aztán dolgoztunk a 2020-as nagygyűléshez kapcsolódó kérdéseken, a legfontosabb témáin. 

Aztán a harmadik benyomásom, a Szentföldön élőkkel, elsősorban a Fokoláre Mozgalom ottani 

közösségével való találkozásom volt, de néhány kiemelkedő személlyel is: Younan evangélikus 

püspökkel, Kronish rabbival, Pierbattista Pizzaballa érsek, apostoli adminisztrátorral, akik átfogóan, 

határozottan, valósághűen, őszintén elmondták, mit élnek ott az emberek, melyek a kihívások, az 

örömök, a remények azon a földön.  

Tehát, munkatalálkozó volt és zarándoklat Jézus nyomdokain. Ellátogattunk a szent helyekre 

is. De a szent helyeken túl az volt a csodálatos, hogy a köztünk lévő Jézussal élhettünk és járhattunk 

a Szentföldön. Vele zarándokoltunk. Nem kirándulni ment oda az általános tanács, hanem hogy 

Jézussal legyen ott az egész Műért. Tehát fontos volt ez számunkra, de gondolom, mindenki más 

számára is.  

 

 

3.  JERUZSÁLEM: MINDENKI VÁROSA  

 

Tamara: Azt mondanám, most kezdjük is az utazásunkat Jeruzsálemmel.  

 

Nadine Soudah, biológus hallgató - Jeruzsálem: Jeruzsálemben minden megosztott. Zsidók 

és arabok. Sokukat úgy neveltek, hogy gyűlöljék a másik oldalt és előítéletekkel legyenek irántuk. 

Ezért már nagyon nehéz remélni, és a békében hinni. (zene és táj) 

Stefania Tanesini: A „Jerusalem Stone” az az évezredes kő, mellyel népek sokasága építette 

Jeruzsálemet évszázadokon keresztül. Fehér színe végigkísér bennünket utunkon. (zene) Ha szabad 

azt mondani, a Szent Város még összetettebb annál a látványnál, amit általában messziről 

érzékelünk, tehát még titokzatosabb. (zene) 

Nem könnyű Jeruzsálemben élni. Abba a kísértésbe eshetünk, hogy csak azt lássuk benne, 

amit szinte nap mint nap továbbítanak a hírek: merényletek és erőszak, melyek zsidókat és 

palesztinokat is egyaránt érintenek, a keresztények fáradságos kitartása a szent helyeken.  

De tényleg csak ez a valóság? Hány Jeruzsálem létezik? Van-e még helye a reménynek a világ 

legvitatottabb városában? (zene) 
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Dr. Ron Kronish rabbi – Jeruzsálem: Sajnos, nagyon megosztott város. Jeruzsálem keleti 

oldalát nagytöbbségben palesztinok lakják, nyugati oldalát pedig főként zsidók. (zene) 

Lakosainak mindössze 30%-a arab-palesztin, muszlim és keresztény. Ez azt jelenti, hogy 70%-

a zsidó. Néha ez feszültséget szül, különösen, ha erőszak uralkodik. Mintha a két oldal nem ismerné 

egymást, és szeretnénk valami többet tenni… (zene) 

Sari Nusseibeh, filozófia tanár, Al-Quds-i Egyetem – Jeruzsálem: Jeruzsálemben különleges 

dolog palesztinnak lenni … Mintha folytonosan súly nehezedne az ember vállára… fejére… mert talán 

tudjátok, hogy mindig sok a problémánk. A mindennapok nehézségei, anyagi, pénzügyi, jogi 

problémák, melyek sokakat érintenek itt a városban.  

Ezért tölt el furcsa érzéssel Jeruzsálem: egyrészt szeretem, másrészt dühít, hogy miért ilyen 

ma. (zene) 

Stefania Tanesini: Vannak napok, amikor nehezen lehet mozdulni Jeruzsálem óvárosában, a 

turisták és zarándokok tömkelegében. Egy négyzetkilométernél is kisebb helyen lehet átmenni a 

zsidó negyedből a keresztény negyedbe, a muszlim negyedből az örménybe. (zene) 

Péntek este van, a muszlimok szent napja kezd leáldozni, a zsidó Shabbat pedig épp, hogy 

elkezdődött. Kié ez a város? Egy francia történész azt írja, hogy a Szent Város senkié, még önmagáé 

sem; ebben a városban az egész világ rendszeresen összejön, hogy szembesüljön egymással és 

megmérettesse magát. (zene) 

Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora: A 

harminc éves jeruzsálemi tartózkodásom tapasztalatából fakadóan meg vagyok győződve, hogy az 

Úr szántszándékkal helyezett ide bennünket. (zene) 

Gyakran azt mondjuk, hogy az együttélésre vagyunk ítélve. A kihívás azt jelenti, hogy ezt az 

ítéletet áldássá alakítsuk. Arra vagyunk meghívva, hogy folytonosan felfedezzük az ittlétünk 

értelmét. Senki nem dönthet semmit a másik nélkül. Tehát erre van ítélve a város, de a hivatása is 

ez. (zene) 

Sari Nusseibeh: Át kell lépni ezt a távolságot, hogy át tudjunk menni a másik oldalra, és abból 

a szemszögből tudjunk tekinteni a dolgokra. És ha elhatározzuk, hogy megtesszük ezt az utat, 

gyakran előfordul, hogy a kapcsolataink mindkét fél részéről békésebbek, egyszerűbbek lesznek. 

visszatérve az izraeli-palesztin konfliktusra mindig is tudtam, hogy ezt meg kell oldanunk. A magam 

részéről ez azt jelentette, hogy meg kell értenem Izraelt, meg kell érteni, hogy kik ők valójában és 

miért teszik azt, amit tesznek. És természetesen remélem, hogy ők is ugyanúgy állnak hozzánk. Ez 

egy olyan dolog, amit meg kell tenni. (zene) 

Főtisztelendő Munib Younan, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke - Jeruzsálem: 

Amikor Isten Jeruzsálemet választotta hajlékául, olyan helyet szeretett volna, ahol együtt és nem 

ellenségként dicsőíthetjük Istent. Ez az indok. Mindenkinek meg kell adni a maga igazát. Tiszteletben 

kell tartanunk a Jeruzsálemben létező vallások status quo-ját. (zene) Valóban úgy kell tennünk, hogy 

ezen a helyen hit legyen és ne csak vallás. Túl sok a vallás Jeruzsálemben de kevés a hit. (zene és 

környezet) 

Stefania: Jeruzsálem ma a Szentföld legnagyobb városa, lakóinak száma eléri a 900 ezret. Az 

óvároson kívül a régi az újjal találkozik a szakralitás és a modern világ keverékében. 

Ron Kronish rabbi: Gyönyörű ez a város. A remény városa, és a jobb jövő ígérete. Ugyanakkor 

élettel teli város. A zsidó hagyományban a mennyei Jeruzsálemről és a földi Jeruzsálemről beszélünk. 

Néha a földi Jeruzsálem meglehetősen nehéz, ezért azt szeretnénk, hogy közelebb kerüljünk a 

mennyeihez. De ez a város mindkettő. (zene) 
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4.  SZENTFÖLD: TÖRTÉNETEK A PÁRBESZÉD MEGÉLÉSÉRE  

 

Tamara: Joseph, te néhány évet Jeruzsálemben töltöttél, ebben a különleges városban éltél. 

Mit jelentett neked? 

Joseph Assouad: A 90-es évek elején éltem ott, ezért most nagyon jó volt visszamenni, sok 

régi barátommal találkozni, és újra azokon az utcákon járni. Sok minden megváltozott. Az óváros 

most is ugyanolyan, de onnan kilépve nem találtam az egykori utcákat, minden megújult, az alagutak 

sincsenek már. Tehát, nagyon jó érzés volt újra ott lenni, ahol a kövek beszélnek. Amikor járjuk a 

várost, valóban érezhető, hogy természetfölötti légkör uralkodik.  

Most, ahogy odamentem, és újra végiglátogattam azokat a helyeket, amelyeket nagyon jól 

ismertem, és annak idején sokakkal megismertettem, az volt a legszebb élményem, hogy most 

mindnyájan együtt mentünk el oda, és az egység mély tapasztalatát éltük ott. És a végén, ahogy 

visszajöttünk, másnak éreztem magam, valami megváltozott bennem.  

Tamara: Azt mondanám, maradjunk a Szentföldön, és menjünk, ismerjük meg néhányak 

történetét, akik ebben az összetett valóságban élnek. Nézzük meg a rövidfilmet.  

 

(zene – Haifa) 

Anna Maria Karram, középiskolai igazgató - Haifa: Arab-keresztény családban születtem, 

és így neveltek egészen kiskoromtól fogva. Ahol laktunk, sok zsidó élt, ezért a kereszténységünket a 

maga igazi természetességében élhettük meg, tehát nyitottak voltunk mindenki felé. 

Egy magániskola igazgatója vagyok Haifában. Az iskolába keresztények és muszlimok járnak. 

Jelenleg 50-50%-ban muszlimok és keresztények. (zene) 

Tanításom egyik fő célja a párbeszéd fejlesztése, mert azt látom, hogy ez nem annyira van 

jelen a társadalomban.  

Főként a legkisebbekkel, az alsó tagozatosokkal igyekszünk az Aranyszabályt élni, mely így 

szól: „tedd azt másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek”.  

Szoros kapcsolatban vagyok egy másik iskola igazgatójával, aki muszlim vallású. Hiszünk a 

munkánkban: az új nemzedékeket arra szeretnénk nevelni, hogy nyitottabbak legyenek a 

párbeszédre, mások befogadására.  

(zene - Fureidis) 

Talat Shatroubi, általános iskolai igazgató – Fureidis: Akkor kezdődött minden, amikor 

2001-ben megismertem Annát. Nem tudtam, milyen vallású, vagy mi az a fokolár… kollégák voltunk, 

egy asztalnál ültünk, és megragadott a nyugalma, a problémákhoz való hozzáállása. Nem beszéltünk 

dialógusról: de ez már dialógus volt, olyan párbeszéd, ami a másik mélyebb megismerésére 

ösztönzött.  

(zene – Giva’t Shmuel) 

Jessica Sacks, fordító – Giva’t Shmuel: Házas vagyok, és két gyermekem van. Itt, Giv’at 

Shmuel-ben szinte mindenki zsidó, az emberek nagytöbbsége hasonló életformát folytat. Nagyrészt 

gyakorló zsidók, hasonlóan nevelik a gyerekeiket, hasonlók az aggodalmaik. Kényelmes így, de 

szegényes ez az élet. (zene) 

Bibliafordítással foglalkozom, és úgy gondolom, hogy a békének központi szerepe van. Ezt 

tesszük, erre vágyunk, ezért élünk és imádkozunk zsidóként. (zene) 

Mit jelent ortodox zsidónak lenni… nehéz választ adni… mert mindig így éltem; de azt 

mondanám, hogy igyekszünk Isten akaratát tenni…  
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A Sabbath nagyon fontos. Szombaton nem dolgozunk (zene és környezet), hanem otthon 

vagyunk a családunkkal, a barátainkkal, akik jönnek látogatóba, és megyünk a zsinagógába 

imádkozni.  

(zene) 

Anna Maria: 2009-ben a gázai-övezeti zavargások idején merült fel az ötlet, hogy imaestet 

tartsunk együtt, zsidók, muszlimok és keresztények. (zene) 

Talat: Beléptünk egy templomba, és láttuk az égő gyertyákat, zsidókat, keresztényeket, és 

talán mi voltunk az egyedüli muszlimok. Valaki videó-felvételt is készített. Ez azt jelentette, hogy az 

emberek majd látni fognak… egy muszlim vallásút az arab negyedből, keresztényekkel és zsidókkal 

együtt. Mit csinálnak majd velem?  

Azon a találkozón nem beszéltünk dialógusról. Csak imádkoztunk és kész. (Taps) 

A minőségi ugrás Olaszországban, Rómában történt, ahol többféle vallásúak találkoztunk, és 

az volt a legfurcsább, ahogy a közelemben lakó zsidókkal találkoztam, és ott másmilyennek láttam 

őket, mint itthon. Az ebédlőben váratlanul egy asztalhoz ültünk Jessicával. Gondolhatod, micsoda 

dilemmában voltam, hogy most én szólaljak-e meg előbb? Vagy ő kezdje? Hogy néz rám? Mint 

arabra, palesztinra vagy zsidóra?  

Jessica: Megkérdeztem, hogy ebédelhetnénk-e együtt, és Talat rögtön készségesen és 

barátságosan elfogadta. Nem volt okom aggodalomra. Leültünk, bemutatkoztunk, aztán azt 

mondtam: „Van egy nehézségem, amit szeretnék megosztani veled”. Ő azt mondta: Nem, azonnal 

állj meg. Ne azt mondd: „van egy nehézségem”, hanem: „van egy kihívásom”. Elmosolyodtam, és 

beszéltem neki a kihívásomról. Jót beszélgettünk.  

Talat: Azt hiszem, a Jessicával való találkozásom segített, hogy új módon értsem meg a 

dolgokat; olyan értelemben, hogy azt nevelték belénk, hogy a gyakorló zsidók nem szeretik az 

arabokat. Egy fal emelkedett közénk, ami megakadályozta a kommunikációt. De az a fal akkor 

leomlott.  

Jessica: Ellátogattunk Talathoz és Nohához a férjemmel. Először mentem Fureidis-be, ahol 

laknak. Normális körülmények között nem lenne rá okom, hogy odamenjek. Persze… nem az ilyen 

dolgok tesznek különbséget, de van egy barátom; egy új barátom, egy szövetségesem.  

Anna Maria: Sokszor nem könnyű, de ha gyakorlatozunk abban, hogy az ellenségekre is új 

szemmel tekintsünk, akkor úgy gondolom, a szeretet ragályossá válik, tehát biztos, hogy valami 

megváltozik. (környezet) 

Jessica: Sokkal több az, ami közös, mint ami szétválaszt. De Izraelben ez sokkal összetettebb. 

(zene és környezet) 

Egy napon béke lesz. Gondolom, a párbeszéd azt jelenti, hogy égve tartjuk a tüzet, élőn 

tartjuk a békét, hogy amikor majd eljön az idő, tudjuk, hogyan építsük a gyerekeinkkel. A gyerekeink 

tudni fogják… (zene) 

Anna Maria: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig béke van bennem, főként bizonyos 

helyzetekben. Lehet, hogy itt, Haifában könnyebb az együttélés, és nincs sok problémánk. De ha az 

ember kilép a városból, vagy nézi a TV-t, azonnal ítélkezni kezdene, de nem akarom hagyni, hogy ez 

befolyással legyen rám. (zene) 

Talat: Isten talán azt akarja, hogy eszköz legyek. Chiara fiatal lány volt, ahogy elkezdte, és 

nézd meg, hová eljutott? Eljutott ide, Fureidisbe is… eljutott… az egész világra… akkor én hogy 

veszíthetném el a reményt? Lehet, hogy a mi időnkben még nem látjuk a békét, de biztosan eljön. 

(zene és taps) 
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5.  JERUZSÁLEM: „AZ EGYSÉG ÉS A BÉKE KÖZPONTJA” 

 

Tamara: Béke… Ezerféleképpen lehet építeni, az asztalnál ülve beszélni róla, vagy megnyitva 

az ajtónkat, ahogy a videóban felszólalók is tették. De valamikor szükség van olyan helyekre, ahol 

találkozhatunk, hogy párbeszédet folytassunk, főként Jeruzsálemben.  

 

(zene) 

Nadine Soudah, biológus hallgató – Jeruzsálem: Úgy gondolom, Jeruzsálemben hiányzik egy 

találkozási pont az arabok és az izraeliek számára. Kellene, hogy legyen egy olyan hely, ahol együtt 

lehetünk, ahol egyszerűen beszélgethetünk egymással… és barátokká válhatunk. (zene) 

Stefania: Nadine 26 éves, biológiát tanul az egyetemen és Jeruzsálemben született és 

nevelkedett. Az az álma, hogy békés jövője legyen városának, és reméli, hogy saját szemével láthatja 

meg ezt a jövőt. 

Nadine: Ahogy végigtekintek Jeruzsálemen, abban reménykedem, hogy egy napon majd 

mindnyájan békében élünk, amikor nem lesznek már szakadások, és elmehetek a zsidó negyedbe, 

lesznek majd izraeli barátaim, akikkel elmehetünk étterembe, és megoszthatjuk egymással 

kultúráinkat. (zene) 

Stefania: Most hagytuk el Jeruzsálem falait, és a hagyomány úgy tartja, hogy Jézus ezen az 

ősi római lépcsőn ment fel az utolsó vacsora estéjén a Getszemáni kert felé, és valóban itt imádkozott 

az Atyához az egységért: „Atyám, hogy mindnyájan egyek legyenek”. (zene) 

Chiara Lubich 1956-ban járt először Jeruzsálemben, és megállt ezen a lépcsőn. Az volt a 

vágya, hogy itt épüljön fel a párbeszéd és az egység központja. (zene) 

A 80-as években megnyílt az alkalom, hogy a Mozgalom megvásárolja a „Scaletta” néven 

ismeretes lépcső melletti földterületet és valósággá vált annak lehetősége, hogy felépülhessen ezen 

a helyen a központ. 

Az „Egység és Béke Központja” határozott küldetést kapott Chiarától: hogy a spiritualitás, a 

tanulás, a párbeszéd és a képzés helye legyen, mely nyitott a különböző életkorú, kultúrájú, vallású 

és származású emberek felé, és a találkozásra, a másik megismerésére, a hiteles kapcsolatok 

építésére ösztönöz.  

Az épület több célt is szolgál majd. Szeretne nemzetközi és helyi eseményeknek és 

kezdeményezéseknek otthont adni.  

A tervek szerint kétszintes lesz, és 1.180 négyzetméteren fekszik majd. Az auditórium a 

földalatti szinten található majd, a tetőterasz pedig beleilleszkedik a tájba.  

A tervhez szervesen hozzátartozik a mintegy 8.000 négyzetméteres szabadtéri rész 

parkokkal, pihenőhelyekkel, a találkozókra és beszélgetésekre alkalmas terekkel.  

Therese Soudah, Fokoláre Mozgalom – Jeruzsálem: Gondolom, a béke és az egység 

központja nagy feladatot vállalhat a Fokoláre Mozgalomban, az Egyházban és a társadalomban. 

(táj) Egybegyűjthet különböző népeket, vallásokat valóban itt, Jeruzsálemben, ezen a helyen, ahol 

megosztottság és konfliktus uralkodik. (környezet) 

Pierbattista Pizzaballa érsek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora: 

Amikor hallottam, hogy a Fokoláre Mozgalom felépíti ezt az új központot, legelőször az merült fel 

bennem, hogy reméljük, valami új lesz, más lesz. Segítenünk kell a helyi közösséget a bizalom, a 

párbeszéd, a találkozás megélésére. Adja az ég, hogy ez a központ ne csak az idejövő idegeneknek 

szóljon, hanem a ’helyieknek’, akik fogadják az idegeneket.  
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Sari Nusseibeh, filozófia tanár, Al-Quds Egyetem – Jeruzsálem: Úgy gondolom, egy olyan 

intézménynek, mely hidakat ver, elő kell segítenie az egymás megértésének hiteles útját; ezt az igazi 

utazást, mely lehetővé teszi a köztem és a másik között lévő távolság betöltését. Ez pszichológiai 

jellegű képzést, vallásismeretet is jelent. (környezet) 

Dr. Ron Kronish, rabbi – Jeruzsálem: Az teszi egyedülállóvá ezt a tervet, hogy Jeruzsálemben 

alakít ki egy olyan teret, ahol mindenféle vallásúak, kívülről érkezők és helyiek egyaránt bármikor 

találkozhatnak egymással hivatalos vagy baráti formában. Már évek óta keresünk hasonlót 

Jeruzsálemben. Ma már megvan és nagyszerű hozzájárulást nyújt városunkhoz. (zene és taps) 

 

 

6.  PÁRBESZÉD FRANCISCO CANZANIVAL ÉS JOSEPH ASSOUADDAL (FOLYT.)  

 

Tamara: Most azt a tervet láthattátok, mellyel megvalósulhat Chiara álma. Jelenleg még csak 

egy 3D-s grafika, tehát a virtuálisnak reálissá kell válnia. Tőlünk függ, hogy sikerül-e kivitelezni.  

Ma hivatalosan is szeretnénk elindítani egy nagy pénzgyűjtést, a javak világméretű közösségét. 

Hogyan csatlakozhatunk?  

Ellátogathattok erre a honlapra, az egység és a béke nemzetközi központjának weboldalára: 

icupj.org  

Jelentése: International Center for Unity and Peace – Jerusalem. 

Az oldalon minden információt megtalálhattok a központtal és a projekttel kapcsolatban.  

A jobb felső menüsoron találjátok a „Build with us” címszót, mely azt jelenti: „Építsd velünk”. 

Ott minden további útmutatást megtaláltok az adományok eljuttatásához. A képernyőn is 

láthatjátok. Egyelőre ezen a bankszámlaszámon lehet befizetni.  

De biztos, hogy a kreativitás majd sok más lehetőséget is teremt, hogy hozzá tudjunk járulni, 

és sokakkal megismertethessük ezt a tervet.  

 

Joseph, a jeruzsálemi tartózkodásotok idején az egész tanáccsal elmentetek megnézni ezt a 

földterületet, ahol a központ épül majd, és jelen volt a szentföldi közösség is. Akkor ott Emmaus 

fontos gesztust tett, kezdeti jelként egy érmet helyezett a földbe. Hogyan adhatja részét ez a 

központ Jeruzsálemben?  

Joseph: Ez egy fantasztikus központ, mert először is ez egy álom. Amikor a 90-es években ott 

voltam, akkor már egy régebben felmerült dolog volt, mert a 80-as évektől szerettük volna 

megvalósítani – ahogy korábban hallottuk -, de nagyon sok bürokratikus probléma merült fel, 

archeológiai szempontból is, és tulajdonképpen csak mostanra sikerült elintézni mindent, hogy el 

tudjuk kezdeni. Tehát ez mindannyiunk álma.  

Aztán még ráadásul ez a földterület több mint 8000 méteres. Ha 500 métere van az 

embernek Jeruzsálemben, akkor már boldog lehet. Tehát, 8000 méter Jeruzsálemben, 300 méterre 

az óváros falától, valóban a Mennyei Atya ajándéka.  

És a központ a zsidó és az arab oldal között helyezkedik el. Ez nagyon fontos, mert sem az 

arabok nem fogják úgy érezni, hogy a zsidókhoz kell menniük, sem a zsidók… mert ha odamennek, 

mindegyikük azt érzi majd, hogy még a saját területükön vannak. Tehát, ez valóban olyan hely, amit 

Isten gondolt ki ehhez a tervhez, a zsidók, muszlimok és keresztények közötti párbeszéd tervéhez, 

Jeruzsálemnek ezen a stratégiai helyén. Ennyit a helyszínről.  

A párbeszéddel kapcsolatban pedig, mivel közel-keleti vagyok, egyre jobban tudatosodik 

bennem, hogy a dialógus nem opció, hanem kötelesség, szükség van rá. Nem folytathatjuk 
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párbeszéd nélkül. A világ nem mehet előre, ha nem tudunk párbeszédet folytatni. Ezért nagyon 

fontos, hogy legyen egy központ, ahol összejöhetünk.  

Ez a dialógus már létezik, mert láttuk, hogy vannak zsidók, akik ismernek minket. A 

Szentföldön kívül is sok kapcsolatunk van zsidókkal és muszlimokkal, tehát fontos, hogy most már 

van egy találkozóhelyünk. Nem lehet az utcán párbeszédet folytatni, meg kell, hogy legyen a helye. 

Tehát, ez fontos a folyatatáshoz.  

Aztán, ahogy most a videóban is láttuk, nagyon szép ez a központ, otthonos, pihentető, 

jobban meg lehet ismerni egymást, mert szükség van a tanulásra, a konferenciákra is, de ha 

nincsenek testvéri kapcsolatok… Ez a városban lévő otthonos központ elősegíti majd a testvériség 

építését.  

Én azt mondom, hogy ez mindazok álma, akik a békét és a testvériséget szeretnék építeni 

Közel-Keleten és a világon.  

Tamara: Valóban így van. Francisco, és nekünk, akik nem Jeruzsálemben élünk, milyen 

jelentőséggel, milyen értékkel bír ez a központ? 

Francisco: Azt hiszem, nagyon kifejező volt ez a rövidfilm. Jeruzsálem egy mikrokozmosz az 

odaérkező és az onnan kiinduló összes kihívással, ugyanakkor a remény városa, de nem csak azért, 

mert Jézus feltámadásának, tehát a végső reménynek a városa, hanem a találkozás városa is, a 

három egyistenhívő vallások találkozásáé. Ezért jó lehetőséget biztosít az egység és a béke 

tanúságtételére, melynek mindenkihez el kell jutnia. Most még talán csak az erre alkalmazottak, a 

vallási vezetők részére van behatárolva, de el kell jutnia a néphez. Ez a központ nagy lehetőséget ad 

majd a laikusoknak, a népnek – ahogy Joseph is mondta -, hogy találkozzanak, hogy együtt legyenek.  

Nekünk is pozitív lehetőség lesz, akik kivülről jövünk, de mindent meg kell tennünk, hogy a helyiek 

ott találkozzanak.  

Tamara: Köszönjük! 

 

 

7.  KAPCSOLÁS PANAMÁBÓL: AZ IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ UTÁNI IDŐSZAK 

 

Tamara: Most pedig menjünk Panamába. Januárban ott zajlott az Ifjúsági Világtalálkozó 

Ferenc pápával.  

 

(zene) 

Ferenc pápa: Kedves barátaim! Sok áldozatot hoztatok, hogy találkozhassatok és ezáltal a 

találkozás kultúrájának igazi mestereivé váljatok.  

(zene) 

 

Tamara: Francisco, ismét téged kérdezlek. Te uruguayi vagy…  

Francisco: Uruguayi vagyok, igen. 

Tamara: …és ott voltál Panamában az Ifjúsági találkozón. 

Francisco: Igen, ott voltam Panamában.  

Tamara: Szerinted mit jelentett ez az esemény a latin-amerikai kontinens számára, amit a 

remény kontinensének is nevezhetnénk?  

 

Francisco: Merész kérdés. Szerintem az egész Egyház, de különösen a pápa rátekintett erre 

a kontinensre, a fájdalmaira, a kihívásaira, a reményeire. Jelentőségteljes volt a Via Crucis péntek 
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este Ferenc pápával, amikor - a keresztút 15 hagyományos állomásának mindegyikén – jelen volt 

Latin-Amerika egy-egy fájdalma: a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a rendkívüli 

szegénység, a kirekesztettség, stb, és minden egyes fájdalmat egy jól meghatározott néphez, egy-

egy latin-amerikai néphez kötöttek, és egy archoz, Mária arcához, mert az egész találkozó Máriának 

erre a mondatára összpontosult: „Legyen nekem a te igéd szerint”.  

Ferenc pápa a fiatalokkal való közvetlen, mély, beható kapcsolatában egyszer csak ezt a 

kérdést szegezte hozzájuk: „Megvan-e a bátorságotok, hogy szívetekben hordozzátok a reményt, 

mint Mária, és higgyetek a szeretet átalakító erejében?”  

Egyáltalán nem voltak maguktól értetődőek a válaszok ezekre a kérdésekre, mert bátorságra 

van szükség… és az egész Világtalálkozó annak a hitnek a nagy megvallása volt, hogy a szeretet 

radikálisan megváltoztathatja a valóságot, még a latin-amerikai bonyolult valóságot is.  

Tehát a pápa találkozott a fiatalokkal, a fiatalok egymással, a fiatalok Istennel, mert azt mondanám, 

hogy a kontempláció pillanatai voltak ezek, nagyon mély mozzanatok, amikor mindnyájan, akik ott 

voltunk – én nem vagyok fiatal, de ott voltam velük – közvetlenül Istennel találkoztunk, és ez örökre 

bennünk marad.  

 

Tamara: Most azt mondanám, adjuk át a szót két panamai fiatalnak, akik összeköttetésben 

vannak velünk. Dustin és Zulay jelen voltak ezen a 34. világtalálkozón és dolgoztak érte. Mottója, 

ahogy már Francisco is mondta: „Íme, az Úr szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint”.  

Sziasztok, Zulay és Dustin! 

Mind: Ciao! 

Tamara: Ciao! Itt vagyunk! Zulay, az ifjúsági találkozó után szerveztetek egy összejövetelt, 

amit úgy nevezteket: „Amor sin fronteras". Miről volt itt szó? Kik voltak jelen? 

Zulay: 300 fiatal vett részt, 15-től 30 éves korig Mexikóból, Guatemalából, Hondurasból, 

Salvadorból, Nicaraguából, Costaricából, Kubából, Argentínából, Uruguayból, Brazíliából és 

Panamából. ì 

Azzal a céllal jöttünk össze, hogy elmélyüljünk abban a tapasztalatban, amit a világtalálkozó 

alatt éltünk a Szentatyával. Ennek kapcsán Jesús Morán előadása az első napon, segített felfedezni, 

hogy mit jelentenek Ferenc pápa szavai az életünkben, és hogyan valósíthatjuk meg a mai 

társadalomban.  

Dustin: A program, amit mi, a Fokoláre Mozgalom közép-amerikai fiataljai készítettünk elő, 

Máriát, a világtalálkozó főszereplőjét adta át.  

Francisco Canzani más előadókkal együtt úgy mutatta be őt, mint útitársunkat és életünk 

példaképét, mert „igent” mondott Istennek. 

A hivatás. Főként a szeretetre és a szolgálatra kapott meghívás emelkedett ki a különböző 

hivatásúak tapasztalatából.  

Jelentőségteljes volt a Gen Verde jelenléte is, akik 3 napig együtt voltak velünk dalaikkal, 

tapasztalataikkal és a workshopokkal.  

Tamara: Zulay, és neked mit jelentett személyesen?  

 

Zulay: Wow! Minden várakozásomat felülmúlta! 

Azok után a napok után Mária „igenje” maradt bennem. Ez arra ösztönöz, hogy ne féljek 

„igennel” válaszolni Istennek, bármit is kér tőlem nap mint nap.  

Tamara: Tudom, hogy kezdeményezéseket is indítottatok, hogy ez az „igen” konkréttá 

váljon.  
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Dustin: Láttuk, hogy a Genfesten útjára indított Pathways for a United World, projekttel 

konkrétan megélhetjük a szeretetre kapott meghívást. Ezért adománygyűjtést kezdtünk Kubáért, és 

felvállaltuk, hogy elindítjuk az egész világra kiterjedő anyagi javak közösségét Venezueláért.  

Tamara: Köszönjük, Dustin, köszönjük, Zulay! Továbbra is figyelemmel kísérjük az ottani 

nehéz helyzetet…  

Dustin: Mi köszönjük nektek! Ciao!  

Tamara: Ciao! (Taps) Hallottátok a tapsunkat.  

Továbbra is figyelemmel kísérjük a venezuelai nehéz helyzetet, és reméljük, minél hamarabb 

sikerül megoldást találni, főként azok számára, akik már túl régóta élik ezt a drámai helyzetet. 

Nagyon gondolunk rátok.  

 

 

9.  KAPCSOLÁS KELET-ARFIKÁBÓL: EGYÜTT EGY ÚJ AFRIKÁÉRT  

 

Tamara: Most lapozzunk, és menjünk Kenyába, Nairobiba. Januárban különleges találkozóra 

került sor, ahol több afrikai ország fiatal vezető egyénisége vett részt. Gondoljátok el, első 

alkalommal szerveztek ilyet. Mottója: „Together for a New Africa” [Együtt egy új Afrikáért].  

  

(ének) 

Melchior Nsavyimana: Az „Együtt egy új Afrikáért” ötlete akkor merült fel, amikor más 

afrikai fiatalokkal együtt a Sophia egyetemre jártunk Loppianóban. Beszélgettünk kontinensünk 

kihívásairól és azt mondtuk, hogy itt, a Sophián rendkívül értékes tapasztalatot élünk, de hogyan 

adhatnánk át ezt az egészet az afrikai fiataloknak? 

Tanfolyamot szerveztünk 7 ország, Burundi, Ruanda, Tanzánia, Uganda, Kenya, Kongói 

Demokratikus Köztársaság, és Dél-Szudán fiataljainak. 107-en érkeztek a tutoraikkal együtt.  

Alapvető fontosságú volt a csoportok összetétele, mivel az elsőszámú kihívás a 

megosztottság.  

Például, az országaink közötti kapcsolat: Burundi és Ruanda nem beszél egymással, a 

kongóiak és a ruandaiak egymás ellenségei: ezért rendkívüli látvány volt, hogy egymás mellett ültek, 

beszélgettek, és felfedezték egymás értékeit. Ez volt az első kihívás. Aztán, hogyan válhatunk vezető 

egyéniségekké: ami azt jelenti, párbeszédet teremteni. Építeni kell a hidakat, és nem leverni. Így 

indult az idén ez a három éves projekt. (ének) 

Amandine Irakoze: Megértettem, hogy én is adhatom a részem, a gyakorlatban megélhetem 

azokat az értékeket, amiket tanítottak nekünk: az „ubuntu” 2 értékét, a meghallgatás értékét, hogy 

„bölcs ember” módjára viselkedjek – sokat beszéltünk a bölcsességről – megértettem, hogy ezekkel 

az értékekkel újfajta viselkedésformát teremthetünk egy új Afrika számára.  

Melchior Nsavyimana: Még az elején járunk, valamiképp már elértük a célunkat, de hosszú 

még az út. (ének és taps) 

 

Tamara: Esther Wambui, aki intézményi kommunikációs szakemberként dolgozik, részt vett 

az „Együtt egy új Afrikáért” találkozón. Megkérdeztük, mi volt a benyomása.  

Tamara: Esther, elmondanád, miért vettél részt ezen a szemináriumon?  

                                                 
2 io sono perché noi siamo 
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Esther: Azért vettem részt, mert természetemből fakadóan vezető egyéniségnek érzem 

magam, szeretnék utakat nyitni és mindent megtenni a környezetem megváltoztatásáért. 

Tamara: És most hogyan folytatódik tovább a felvállalt odaadás az új Afrikáért?  

Esther: Akik a különböző országokból részt vettek, mind azon igyekeznek, hogy hazájukban 

megvalósítandó projekteket, programokat és tevékenységeket dolgozzanak ki, és mindennapi 

tevékenységeken keresztül együtt munkálkodjanak ennek az álomnak a megvalósulásán, még a 

politikai vezetésben is, mely valóban nagyon káros hatással van az afrikai kontinensre.  

Tamara: Köszönjük, Ester! (Taps) 

 

 

9.  CO-GOVERNANCE: KÖZÖS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MA A VÁROSOKBAN  

 

Tamara: Váltsunk most témát, és próbáljunk egy pillanatra elgondolkodni azon, hogy ma 

milyenek lennének a városaink, ha nem csak a vezetők irányítanák, hanem jobban részt vállalnának 

benne a városlakók is. Ez valósult meg a következő összeállításban elhangzó történetekben.  

 

Paolo Balduzzi: Amikor az első motoros vitorlázó felrepült 1903-ban, a világ népességének 

20%-a élt városban. Ez az arány 2050-re 70%-ra emelkedik.  

(zene)  

Az urbanizáció tehát olyan tény, melynek megvannak a pozitív és negatív oldalai. De hogyan 

lehet ezeket kezelni, hogyan lehet szembenézni velük? Együtt kell dolgozni: a városvezetés, a 

vállalatok és a városlakók. (zene) 

Co-governance: közös kormányzás. Ennek a projektnek a keretén belül nemzetközi 

konferenciára gyűltek össze helyi képviselők, városrendezők, városlakók és diákok január 17-től 20-

ig a Róma közelében fekvő Castelgandolfóban. 

Fiatal férfi: Arzanoból jövök, Olaszországból, és az önkormányzati tanács elnöke vagyok.  

Fiatal lány: Bécsből jövök, Ausztriából, és politológiát tanultam. 

Férfi: Kővári János vagyok, és Magyarországon a pécsi önkormányzatnál dolgozom.  

Nő: Városom önkormányzatának képviselőtestületi tagja vagyok. (zene) 

Jo Spiegel, Kingersheim polgármestere - Franciaország: Az életünk különböző pillanatainak 

megvannak a sajátos területei: a tanulásnak, a sportnak, a munkának. De a demokrácia igazi 

gyakorlásához nem léteznek igazi központok. Tehát, be kell tölteni ezt az űrt. A demokráciát nem 

csak a választások alatt lehet élni, hanem minden nap és mindnyájan együtt.  

Létre akartam hozni a „lakosság házát”, mely a demokrácia számára az, ami a kovácsnak az 

üllő. A gyakorlat helye. A lakosság házát minden olyan szervezet látogatja, melyek részt vesznek a 

demokrácia megteremtésében, mert ezt nem lehet rögtönözni. (zene) 

Paolo Balduzzi: Federico Restrepo-Posada városmérnök. Több éven át a kolumbiai 

Medellínben dolgozott, majd rábízták a régió fejlesztési tervét.  

Federico Restrepo-Posada, „Compromiso ciudadano”, Medellín - Kolumbia: A régió 

legszegényebb, legkirekesztettebb területei voltak ezek, ahol a leginkább felütötte a fejét az erőszak. 

Négy éven keresztül dolgoztunk azon, hogy létrehozzuk az összeköttetést, és az állami egyetemmel, 

az Antiochiai Egyetemmel alapítottunk ott a zónán belül, nem Medellínben, egy egyetemi képzési 

központot. Más társadalmi szektorokkal, cégekkel, civil szervezetekkel pedig létrehoztunk egy olyan 

fejlesztési tervet, mely kiutat jelenthet a régió számára. 
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Paolo Balduzzi: Nem elég, ha a problémák láttán csak panaszkodunk. Minden állampolgár 

lehet a változás motorja. Így történt Anna Maria Panarottoval is.  

Anna Maria Panarotto, “no-pfas édesanyák csoportja” Vicenza - Olaszország: Amióta gen, 

a mozgalomhoz tartozó fiatal voltam, örökre a szívembe vésődött, amit Chiara mondott nekünk: 

„adjuk az életünket a népünkért”. Ezért mindig is természetes volt, hogy a helyi problémák 

megoldása érdekében tegyek valamit. 

TV-híradó részlet – TG Vicenza: A PFAS szennyezettség és a régiós felmérés döbbenetes 

adatai egyre nagyobb aggodalommal töltik el a szennyezett területeken élő kisgyermekes 

édesanyákat. 

Paolo Balduzzi: A szúrópróbaszerű szűrővizsgálat az ott élő fiatalok vérében nagy 

százalékban mutat ki a földalatti vízrétegben jelenlévő mérgező anyagot. 

Anna Maria Panarotto: Az anyukák egy csoportjával összefogtunk, hogy megosszuk 

aggodalmunkat, és felindulásunkat. De azért is, hogy tegyünk valamit.  

Most már több ezren vagyunk, és más csoportokkal, köztük közismert környezetvédő 

csoportokkal is összefogunk. De mi abban különbözünk másoktól, hogy a párbeszédet választottuk. 

Előtte felkészültünk. Először a polgármestereinkkel beszéltünk, majd a régióval, aztán több 

alkalommal a minisztériummal is. De elmentünk az Európai Parlamentbe is. Mert nem szeretnénk, 

hogy ebből a kezdeményezésből az maradjon meg, hogy minket csak a mi talajvizünk érdekel és kész. 

Nem akarjuk, hogy ez a minket érintő probléma másokkal is előforduljon. Meg kell előzni. 

Paolo Balduzzi: Gyakran szó esik a smart cities-ről, a legújabb városfejlesztési irányzatról, 

mely arra törekszik, hogy a technológia segítségével javítsa a városi élet minőségét. Ez a digitális 

korszak, de a dolgok talán sokkal bonyolultabbak, mint gondolnánk. 

Fadi Chehadé, Panello di Alto Livello per la Cooperazione Digitale főtitkára, ENSZ - USA: 

Minél inkább azt hisszük, hogy összeköttetésben vagyunk a neten keresztül, annál kevésbé vagyunk 

azok emberileg. Úgy gondolom, hogy a „smart cities”-eknek „élő városokként” kell megújulniuk, nem 

csak technikailag összeköttetésben lévő városoknak lenni. Ehhez az értékek új mechanizmusára van 

szükség. Az új digitális világ építésének minden fázisába értékeket szeretnénk ültetni. Egyfajta 

„technokratikus esküre” van szükség, hogy bármelyik fiatal, aki játékot ír, bármelyik mérnök, aki egy 

nagy cégért dolgozik, és adatellenőrző algoritmust tervez, bármelyik tudós, aki a jövőbeli 

találmányáról álmodozik, közös értékekkel legyen felszerelkezve. 

Paolo Balduzzi: Mi és mások; a jobb és a bal; egymással ütköző felek, akik talán soha nem is 

találkoznak egymással; ezzel van teli az életünk, ezzel vannak teli a napjaink, a kapcsolataink; és a 

parlamentjeink is. 

Kil Jeong-Woo: Kil Jeong-Woo vagyok a kormánypártból.  

Park Soon-Hyon, Chief Secretary to the Speaker – Koreai Köztársaság: Az én nevem Park 

Soon-Hyon, ellenzéki vagyok. Úgy gondolom, a parlament a konfrontáció helye. A konfrontáció lehet 

ugyan heves, de soha nem fajulhat erőszakos támadássá.  

Kil Jeong-Woo, a Nemzeti Nagygyűlés volt tagja – Koreai Köztársaság: Szeretném 

hozzátenni, hogy Koreában a Politikai Mozgalom az Egységért megalapította a „Korrekt politikai 

nyelvezet” díjat. Ezzel arra ösztönzi a politikusokat, hogy erkölcsileg korrekt nyelvezetet 

használjanak. Minden évben átadjuk ezt a díjat, hogy kiemeljük, mennyire fontos a politikai 

nyelvezet ’megtisztítása’.  

Park Soon-Hyon: Ha elvárom, hogy a másik az én véleményemen legyen, úgy gondolkodjon, 

ahogy én, abból csak veszekedés lesz, elbizonytalanodunk és széthúzást észlelünk. Ezért jó, ha 
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tudatában vagyunk, hogy a másik különbözik tőlünk, és apró lépésekkel az egység felé haladjunk. 

Úgy gondolom, a Politikai Mozgalom az Egységért nagy részt vállal ebben. (zene) 

Sergio Previdi, MPPU - Brazília: A különbözőség nem szegénységet jelent számunkra. A 

különbözőségek gazdagságunkká válnak. A demokrácia párbeszédet igényel. Tehát, amikor 

párbeszédet teremtünk, mindenki része fontos. 

Luiz Carlos Hauly, szövetségi képviselő - Brazília: A tolerancia, a megértés az alap. Mindig 

nagyon harcias típus, kemény, kategorikus voltam. De az elhagyott Jézusban, Chiara 

megfontolásában megértettem: meg kell bocsátanom az ellenségnek, az ellenfélnek. „Te jó ég! 

Mennyire nehéz!” De azon a napon ez volt a támpontom. Elűztem ezt a terhet a szívemből, és 

megkönnyebbültem. 

Emilce Cuda, teologa, Buenos Aires - Argentína: A modern világban a spiritualitás fogalma 

tartalmát vesztette, és csak a valóságtól való menekülésre, az erényességre, az érzelmeink feletti 

uralomra utal. Ha modern és politikai nyelvezettel kellene meghatároznunk, azt mondanánk, hogy 

a spiritualitás a nép, a város: mert emberekről van szó, akik kapcsolatban állnak egymással, 

összeköttetésben vannak egymással és az élettel. (zene) 

Letizia De Torre, MPPU: A Co-governance egy folyamat, és nem kongresszus. Egy nagy 

elképzelés, és mindannyiunk munkájának nagy öröksége. 

Paolo Balduzzi: A találkozó az új kormányzásról szóló megállapodás összeállításával és 

aláírásával zárult. De ez nem egy márványtáblába vésett dokumentum, hanem inkább cselekvésre, 

építésre, kapcsolatháló szövésére ösztönöz. Közös kormányzás tehát, mely tőlem, tőled és 

mindannyiunktól függ. 

(Taps) 

 

 

10.  BESZÉLGETÉS MARIA VOCE EMMAUSSZAL ÉS JESÚS MORÁNNAL  

 

Tamara: Emmaus, Jesús, Isten hozott benneteket!  

Jesùs: Köszönjük. 

Tamara: Visszakanyarodunk veletek az elejére, ahonnan elindultunk, Jeruzsálemhez, az 

utatokhoz.  

Jesús, mit jelentett neked ez a tapasztalat?  

Jesùs: Gondolom, már mindent elmondtak a videófelvételek és Joseph és Francisco 

felszólalásai, de először is az imát említeném meg – ahogy Francisco is mondta -, mert 

Jeruzsálemben minden Istenről beszél, tehát a kövek is beszélnek. Nem tartottunk külön imákat, 

hanem azzal, hogy ott van az ember, imádkozik, folyton imádkozik. Én éjszaka is megpróbáltam 

imádkozni a szabadban, és elképzeltem, hogyan imádkozhatott Jézus.  

Amikor Jeruzsálemben vagyunk, a Szentföldön, de főként Jeruzsálemben, tisztán érezzük, 

hogy onnan indult ki a történelem, onnan indul el az emberiség és Isten, Isten és az emberiség 

kapcsolatának történelme, a társadalomra, a politikára és a kultúrára gyakorolt minden kihatásával 

együtt.  

Ez a Szentföld, Jeruzsálem paradoxona, hogy bár minden megosztott – ahogy láthattuk is -, 

de az egység egyedülálló lehetősége rejlik ott, óriási horderejű kulturális, vallási és spirituális sűrűség 

tapasztalható, ezért mindennek, legyen az akár jelentéktelennek tűnő is, rendkívüli jelentősége van. 

Különösen az maradt meg bennem, amit Pizzabella püspök mondott, amikor találkozott 

velünk, és egyfajta stílusról, az ottlét stílusáról beszélt. Azt mondanám, hogy ott, Jeruzsálemben 
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azon igyekszünk mi, és sokan mások is, hogy a párbeszéd életstílussá váljon. Erre van szükség, és 

ezen az alapon minden lehetséges.  

Tehát, valóban egyedülálló tapasztalat volt, mert maga Jeruzsálem egyedülálló.  

 

Tamara: Emmaus, te nem először jártál a Szentföldön.  

Emmaus: Nem, harmadszor.  

Tamara: És volt valami, ami most különösen is megragadott? És miért?  

Emmaus: Igyekszem két mozzanatot kiemelni, kiválasztok kettőt a sok közül: az egyik a 

Getszemáni kertben, Jézus szenvedésének templomában, a másik pedig az Utolsó vacsora termében 

tett látogatás.  

A Getszemáni kertben nagy hatással volt rám az a gondolat, hogy amikor Jézus ott volt, látta, 

ahogy ránehezedik minden rossz. Ott imádkozott, imádkozott az Atyához, és relatíve ott voltak a 

közelében az apostolok, mert magához hívta őket, hogy együtt imádkozzanak. De ahogy az Atyához 

imádkozott, egyszer csak érezte, hogy oda kell mennie a barátaihoz, az apostolaihoz, hogy 

megnézze, mit csinálnak. És aludtak, aludtak, miközben ő imádkozott és készült a rá váró borzalmas 

pillanatra. Felébresztette őket. Nekem úgy tűnt, hogy ez volt a legnagyobb szeretet, amit 

megtehetett feléjük: mert az emberekért élte át ezt az egészet, és az emberekkel, a barátaival együtt 

akarta megélni. 

Ezért önkéntelenül azt kértem Jézustól: ébressz fel bennünket, amikor azt látod, hogy 

elalszunk, vagy már el is aludtunk. És mintha azt válaszolta volna: igen, felébresztelek titeket azzal, 

hogy szembesítelek benneteket az emberiség szükségleteivel. Ha odafigyeltek, akkor minden 

szenvedő testvérben, minden fájdalmas helyzetben én jövök hozzátok, én szólítalak meg titeket és 

azt mondom: „Segíts nekem, legyél itt velem”.  

Úgy éreztem, ez a legnagyobb szeretet Isten részéről, aki az életét adta az emberiségért.  

Aztán a másik rendkívüli pillanatot az Utolsó vacsora termében éltem át, mert ez az egyik 

olyan hely, mellyel kapcsolatban az evangélium kifejezetten azt mondja, hogy jelen volt Mária. Ezt 

különleges mozzanatnak éreztem, mert ekkor nyilatkozott meg a világ előtt ez a család, amit Jézus 

hozott létre itt a földön. Egy családhoz pedig édesanyára van szükség, Máriára volt szükség abban a 

pillanatban. Mária ott volt a félelemmel eltöltött, ijedt apostolok mellett. Még a fülükben hallották 

a tömeg kiáltozását, ahogy a Mesterük ellen kiáltoztak, akit keresztre feszítettek, hamisan vádoltak, 

tehát el lehet képzelni, hogy nagy félelmet keltett bennük az a tömeg.  

De ott, az Utolsó vacsora termében egyszer csak egy magával ragadó természetfölötti erő 

árasztotta el őket, mert belépett a Szentlélek, és átalakította őket. Ezért úgy indultak el a tömeg 

felé, hogy nem megszidni, nem visszavádolni akarták őket, hanem hirdetni. Mit? Azokat a csodákat, 

amiket Isten művelt.  

Az evangéliumok azt mondják, hogy erre a hírüladásra 5000-en csatlakoztak hozzájuk. Úgy 

éreztem, hogy az az 5000 ember az egyetemes testvériség kezdeti csoportja volt, ott kezdődött az 

Egyház története – mert az emberiség története Ábrahám idejében kezdődött, de az Egyház 

története, az Egyházé, melyet Jézus az egyetemes testvériségért, az ut omnes [Legyenek mindnyájan 

egy] megvalósításáért hozott létre.  

Ezért, ha elmondhatom, mit hoztam magammal Jeruzsálemből: teljesen megújult 

meggyőződéssel tértem haza, hogy az ut omnes teljesülni fog, és nagy szenvedéllyel adom én is a 

részem ennek megvalósulásához.  

Ez a legmélyebb. Most majd halljuk Chiara gondolatát, ő is erről fog beszélni, és azt mondja, 

hogy ne féljünk. Amikor a munkánk haszontalannak tűnik, amikor mindenre képtelenek vagyunk, és 



 CCH-00-20190223-CH2448Mit – p.16 di 17 

 

 

az emberiség fájdalmai túl nagynak látszanak, amikor minden, amit teszünk, értelmetlennek 

bizonyul, Jézus ott van, és azt mondja: „Vesd ki a hálót, légy bátor, kezdd újra, sikerülni fog, mert én 

veled vagyok”.  

Ez a legnagyobb ajándék, amit én Jeruzsálemtől és a Szentföldtől kaptam, és remélem, 

mindenkit ezzel ajándékoz meg, akik most hallgatnak minket.  

Tamara: Köszönjük! 

Emmaus: Én köszönöm nektek. (Taps) 

 

 

11.  CHIARA LUBICH: „…A TE SZAVADRA KIVETEM A HÁLÓT"  

 

Tamara: Most nem marad más hátra, mint hogy meghallgassuk Chiara gondolatát. 1983-ban 

mondta, és egy „Életigéről” van szó, arról a magyarázatról, melyet hónapról hónapra a Szentírás 

egy-egy mondatához fűzött.  

 

(zene) 

Chiara Lubich: Jézus Simon bárkájában ült, és miután befejezte a tanítást, megkérte őt és 

társait, hogy vessék ki hálóikat a tengerbe. Simon, habár azt állította, hogy egész éjszaka hiába 

fáradoztak, mégis hozzátette: „A te szavadra kivetem a hálót”.  

Így is tett, és a háló annyira megtelt hallal, hogy szakadozni kezdett. […] 

Egy eredménytelen éjszaka után Péter, a tapasztalt halász, kinevethette és visszautasíthatta 

volna Jézus felhívását, hogy nappal, egy még kevésbé alkalmas időpontban, kivesse a hálót. Azonban 

túltette magát az okoskodáson és Jézusba vetette bizalmát.  

Ez pedig egy olyan tipikus helyzet, mely ma is minden hívőtől, […] hasonló cselekvésmódot 

követel. Hite ugyanis ezernyi módon próbatétel alá kerül.  

Krisztus követése határozottságot, elkötelezettséget és kitartást jelent, miközben ebben a 

világban, amelyben élünk, szinte minden lanyhaságra, középszerűségre, naplopásra csábít. A feladat 

meg úgy tűnik, túl nagy, szinte lehetetlen megvalósítani, s mintha eleve bukásra lenne ítélve.  

Ilyenkor erőre van szükség, hogy folytassuk az utat, ellenálljunk a környezetnek, 

közvéleménynek, barátoknak, tömegtájékoztatási eszközöknek.  

Kemény próbatétel ez, melyet (…) meg kell vívnunk. De ha szembenézünk vele, és elfogadjuk, 

akkor arra szolgál (…), hogy megtapasztaljuk, Jézus rendkívüli szavai igazak, ígéretei beteljesednek 

(…) Isten eltölti minden jóval azt, aki követi: a százszorosát adja ebben az életben, ráadásul még az 

örök életet. Ismét megtörténik a csodálatos halszaporítás.  

„… a te szavadra kivetem a hálót”.  

Hogyan váltsuk hát tettekre ezt az igét?  

Tegyünk mi is ugyanúgy, mint Péter: “… a te szavadra”. Bízzunk az ő szavában! Ne 

kételkedjünk abban, amit ő kér tőlünk! Sőt viselkedésünket, tevékenységünket, életünket alapozzuk 

az ő szavára!  

Így majd létünket arra építjük, ami a legszilárdabb, legbiztosabb, és majd elcsodálkozva 

szemléljük, hogy Ő éppen ott lép közbe, ahol minden emberi lehetőség megszűnik, és ott születik meg 

az élet, ahol emberileg nézve lehetetlen.3 

(Taps) 
                                                 
3 Rocca di Papa, 21 dicembre 1982 - dalla registrazione di Chiara Lubich del commento alla Parola di Vita per febbraio 

1983 (cf. Lc 5,5). 
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12.  BEFEJEZÉS  

 

Tamara: Mi is bizalommal, félelem vagy kétség nélkül kivetjük szavára a hálót.  

Mielőtt még elköszönnénk egymástól, van egy meglepetésünk, mert a közvetítés alatt a 

Szerbiában találkozó genek küldtek egy üdvözletet. 70-en vannak egész Kelet-Európából. Hallgassuk 

meg az üzenetüket.  

Gen: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit Szerbiából. Gen-kongresszuson veszünk részt az egész 

Violetto zónából, és szeretnénk üdvözölni titeket.  

(A genek különböző nyelveken üdvözölnek - taps) 

Tamara: Mi is üdvözöljük őket. (Taps)  

Mielőtt elköszönnénk, elmondom, hogy a következő kollegamentónk időpontja 2019. április 

27, déli 12 óra. Viszontlátásra! (Taps)  

 
 


