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„Soha nem szálltam szembe a
pápával” – Sarah bíboros első
interjúja távozása óta
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Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
nemrégiben visszavonult prefektusa március 10-én interjút adott az Il
Foglio című olasz újságnak, amelyben visszautasította azokat az
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állításokat, miszerint ő és Ferenc pápa ellenségek lettek volna. Ez volt az
első interjú, amelyet a bíboros a lemondása óta adott.
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A guineai származású Sarah bíboros kijelentette, hogy ő mindig arra törekedett,
hogy az Evangélium igazságának lojális, engedelmes és alázatos szolgálója
legyen.
„Noha némely újságírók egyfolytában ezt a nonszenszet ismételgetik, én soha
nem szálltam szembe a pápával. Vannak, akik minden ok és konkrét bizonyíték
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nélkül arra célozgatnak, azzal gyanúsítgatnak, hogy ellenségek voltunk. Ez nem
igaz! Ferenc pápa szereti az őszinteséget. Közvetlen egyszerűséggel dolgoztunk
együtt, az újságírók mindenféle kitalációi ellenére.”
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Az interjúban Sarah kitért arra is, milyen felelősséget jelentett az Istentiszteleti és
Szentségi Kongregáció munkájának irányítása. A liturgia minden mást felülmúló
szent cselekmény, ahogyan ezt a második Vatikáni Zsinat Sacrosanctum concilium
c. dokumentuma is leszögezi.
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„Az Egyház azért van, hogy az embereket Istennek, Istent pedig az embereknek
adja. Pontosan ez a liturgia szerepe: imádni Istent és az isteni kegyelmet átadni
a lelkeknek. Ha a liturgia gyengélkedik, az egész Egyház veszélybe kerül, mert
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Istennel való kapcsolata nem csak elgyengül, hanem súlyosan károsodik is”
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– magyarázta a bíboros, aki emlékeztetett XVI. Benedek szavaira is, miszerint az
Egyház válsága lényegében a liturgia válsága, mivel az Istennel való kapcsolat
krízisét mutatja.
A kardinális beszélt arról, miért tartja fontosnak a liturgiában a csendet.
„Ha az ember csendben marad, helyet, teret hagy az Istennek. Ha viszont a
liturgia egyfolytában beszél, megfeledkezik arról, hogy a kereszt áll mindennek
a középpontjában, és a mikrofon köré szervezi meg magát.”
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Említette azt is, hogy az Egyházon belüli csatározások szenvedést okoznak neki.
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„Nem hiszem, hogy a progresszívek és a konzervatívok közötti küzdelem
értelmezhető az Egyházon belül. Ezek politikai és ideológiai kategóriák, az
Egyház pedig nem politikai csatatér. Az egyetlen dolog, ami számít, hogy még
mélyebben keressük Istent, megtaláljuk őt és alázatosan térdeljünk le, hogy
imádhassuk.”
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Szerencsétlen dolog, hogy egyes „ideológusok” a zsinat előtti Egyházat
szembeállítják a zsinat utáni Egyházzal.
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„Ezek az emberek megosztóak, a sátán munkáját végzik. Az Egyház egységes,
törés nélküli, irányultságát nem változtatja meg, mert alapítója, Jézus Krisztus
ugyanaz volt tegnap és ma, és ugyanaz marad örökre. Szent Péter hitvallásától
kezdve a II. vatikáni zsinaton át Ferenc pápáig, az Egyház Krisztus felé fordít
bennünket”
– mondta a bíboros.
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Robert Sarah 2014 novembere óta állt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció
élén, ő volt a legidősebb afrikai főpap a Vatikánban. Mivel 2020 júniusában
betöltötte 75. életévét, a szabályok szerint benyújtotta lemondását, amit a pápa
idén február 20-án el is fogadott.
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„Amikor meghallottam a hírt, azonnal válaszoltam rá, és elmondtam, mennyire
örülök és hálás vagyok a pápának a döntéséért”
– mondta a bíboros.
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„Boldog és büszke vagyok, amiért az elmúlt 20 évben a római kúrián három
pápát – Szent II. János Pált, XVI. Benedeket és Ferencet – is szolgálhattam.”
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Tervei szerint visszavonulása után is folytatja a munkát, tagja marad a Szentek
Ügyei Kongregációjának, utazásokat, előadásokat tervez, írni akar, és örül, hogy
több ideje lesz imádkozni és olvasni.
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