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SZEKENDY FERENC teológia.i hallg,ató,
a Központi Szeminárium' növendéke:

- A felelet. agen könnyű, de egyben
nagyon nehéz is. M i n d e n t. Élő sze
mély, aki velem van. A szeritírás olva
sása közben találkeztam Vele: "Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, mint aki
életét adja barátaiért ..." (Jn 15,13). Ű

mindegyikünkkel akar találkozni, mind
egyikünknek egyedül kell találkozni Ve
le. Furcsa és zavarba ejtő ez a találko
zás, mínt ahogyan furcsa és zavarba
ejtő maga Krüsztus is. Egy közülünk
és mégis egészen más. Mások az esz
méí, más a gondolkozása, más az élet
módja, mások a módszereí, mások az
ítéletei. És mégis mándenkinél jobban a
miénk. Ezért marad eszményképe min
den kor emberének. Benne az Isten
ajándékozta, az Isten tárta fel magát
nekünk: "Arról ismertük meg az Isten
szeretetét, hogy életét adta értünk" (l
Jn 3,16).

Benne az Isten vállalt' el mmket, em
bereket. Benne maga az Isten mutatta
meg, hogy miért és hogyan érdemes
élni. Hogy érdemes embernek lenni.
Szeretett engem, és önmagát adta ér
tem. Példakép? Nem, annál sokkal
több. a az az Úit, amelyen járva em
ber, teljes ember lehetek. Öérte szép ez
a világ. Ömíatta érdemes: szeretní az
embereket. Nélküle "nem lennék bol-·
dog. Öróla nem elég beszélni, érte élni
keH.

Most látom csak, milyen dadogás ez
az egész, amit mondtam róla. Fellini
Nyolc és fél című filmjének zárójele
nete jut az eszembe. A film főszereplő

je Guido már megértett míndent. De el
akarja mondaní ezt a boldogságot, ezt
az érzést a többieknek is, mindenkinek.
De nem talál szavakat, és látszólag ösz
szefüggéstelen szavak tolulnak az ajká
ra : "Igen, igen, így igaz. Megértettem,
hiszen olyan egyszerű. A mindenki az
annyi . ~. mintha mindenkd együtt. Én,
ti . . . Ür-ísten, hogyan magyarázzam..
meg? Csak annyi kell, hogy nem lefé
kezn:i, nem ellenállni! Olyan egyszerű."

TOLNAY KLARI színmúvésznő, a Ma
dách Színház tagja:

- A kérdés számomra túlságosan frli
volnak tűnik. zavaxba hoz: hogyan le
het a választ úgy megfogalmazni, hogy
pontosan fedje azt, amit őrzők és éilek
magamban.

Ezért csak néhány szót tudok mon
dani, de mögötts világok vannak, VÍz
esések és szakadékok, Északi-sark és
Egyenlítő. Jézus a titkom, erőm, bűn

tudatom, kegyelmem és feltámadásom.

VAS ISTVAN költő, műjordító:

- Gyermekkoromban semmit sem
tudtam Jézusról. És előbb lettem mar
xísta, mint keresztény. Marxistának
egyébként meg is maradtam a világ
dolgainak; vagyis a társadalomnak, az
általam is végigélt történelemnek a
megítélésében.

Jézust megismerni aránylag későn

kezdtem, huszonkét éves koromban. At
tól fogva tudom, hogy Jézus élete a
legnagyobb dolog, ami az emberiséggel
történt. Attól fogva életern minden fon
tos eseményében és gondolatában jelen
volt.

Velem kapcsolatban sokszor emlege
tik, mint valamilyen polgári rendelle
nességet, a személyes költészetet, és ál
talában a szernélyíséget, Mindebben sok
a félreértés. Az én szememben mánden
nek, ami személyíség, Jézus személye
ad értelmet, jogosultságot, reményt. Én
azért lehetek én, mert Jézus a volt. Él
ni azért nem szégyen az embernek,
mert Jézus élt. Fls szenvedni csak azért
nem gyalázat, mert Krisztus kínhalált
halt.

WEÖRES SANDOR költő, műjordító:

- Számomra csak egy ember létezik:
Jézus. Jézus létezik - és ő létezik
míndazokban, akli.k benne és általa lé
teznek. Azért írok, mert jobban, pon
tosabban ki akarom fejezni az azonos
ságot Jézussal bennem és másokban.
Fütyülök rá, hogy hányan olvassák,
vagy hányan nem olvassák a verseimet.

Egyetlen célom: egy fokkal közelebb
hozni a jó akaratú, érzékeny olvasót
ehhez az azonossághoz. a Jézussal valé
egységhez.

Arra kell tanítanom lelkiismeretemet, hogy azt akarja törhetetlen akarattal, ami
az élet előtt igazságos, wem pedig azt, amit az embere,k tartanak annak.

G. da Verona
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