
MEGSZOLíT-E JÉZUS KRISZTUS?

(Fiatalok válaszai)

Megszólít-e Jézus Krisztus? Ha igen, hogyan? - Olyan keresztény fiataloknak
(14---40 éveseknek) tettük fel a kérdést, akiktől igenlő választ várhattunk: egyházi
középiskolák tanulóinak, vallásos kisközösségek tagjainak, ifjúsági lelkigyakor
latok résztvevóinek, papnövendékeknek. Igy aztán nem is annyira az igenlő és
tagadó válaszok arányára, hanem a megszóIítás hogyanjára, a megszóIítóról kiala
kult képre, a megszólító és a megszólított kapcsolatára és a megszólítás megyá
laszolásának módjára voltunk kíváncsiak. A kérdésünkre válaszoló másfél száz
fiatal a korosztály társadalmilag különböző csoportjait képviselte: általános és
középiskolás diákok, továbbtanulásra pályázók, főiskolások és egyetemisták; fia
tal fizikai munkások, adminisztrátorok, diplomások; orvosok, rnérnökök, taná
rok; világi kispapok és szerzetes növendékek; társkeresők, jegyesek és házaspá
rok; fővárosiak és vidékiek; katolikusok és reformátusok. Hogy az összesen két
ezer sornyi válasz mennyire tipikus, mennyiben modellezi a fiatal keresztények
törzsgárdáját, ennek megítélésére nemigen vállalkozhatunk. Egy biztos: ilyenek
is vannak, feltehetően sokszorta többen, mint másfél százan. A tipikusnak érez
hető válaszoknál nem kevésbé értékesek azok, amelyek érzékeltetni képesek egy
megismételhetetlenül személyes kapcsolatot.

Áttekintés

A sztereotipiék. Sematikus válasz nagyon kevés akadt, még a személytelenre si
keredett, a göcsörtös, az iskolás megfogalmazásokban is fel-felbukkantak olyan
szavak és kifejezések, amelyek vallomássá lendítették ezeket az eléggé földhöz
ragadt megnyilatkozásokat is. A visszatérő, a leggyakrabban ismétlődő, az
ismerőssé váló jelzők és fordulatok legalább annyit elárulnak az Isten és az em
ber közötti kapcsolatfelvételról, mint a legegyénibbek, annak ellenére, hogy a
sztereotípiák hitele, jelentése, töltése természetesen eléggé eltérő. O állandóan
szólít, mert állandóan velünk van, de mi nem mindig halljuk meg. Minden máso
dik-harmadik válaszban szerepelnek ezek a motívumok. Meg kell próbálni úgy
élni, cselekedni, viselkedni, hogy tetsszen ~eki, mármint Jézusnak (mert a vála
szok nagyobb részében Jézusnak nevezik Ot, és Istennek- is gyakrabban, mint
Krisztusnak vagy Jézus Krisztusnak). Ami a kapcsolat tartaimát és következmé
nyét illeti, a szenvedés, a szeretet és az öröm a leggyakoribb kulcsszó. A szeretet
mindenféle válaszban felbukkan; a szenvedő, a szenvedést értelmessé tevő

Krisztus és az öröm forrását jelentő Krisztus viszont csak eléggé eltérő változa
tokban.

,

Nehézségek a vétel ben. Hogy nem a megszólítóban, hanem a befogadóban, az ő

vevőkészülékében van a hiba, ,~zt azok is hangsúlyozzák, akik gyakorta tisztán
hallják Ot, akik beleépítették Ot az életükbe. Vannak azonban ~ ki tudja, mek
kora (tízezres? százezres?) csoportot képviselve -, akik egyszerre érzik Krisztust
közelinek és távolinak, akiknek még nem sikerült magukban kiépíteni vagy meg-. ~ -~
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találni az Ő hullámhosszát. "Tudom, hogy Krisztus folyton jelzéseket ad felém,
én azonban még sosem kapcsoltam igazán, tartósan vételre. Felületességem, lus
taságom megakadályozott abban, hogy érdemben reagáljak rá, így Krisztus sze
retete felém még egyoldalú" - írja egy 28 éves mérnök. "Nemrég kezdtem el gon
dolkodni Róla, milyen is Ő. Nagyon emberségesnek és ugyanakkor rettentő ke
ménynek képzelem. Még nem értem, hogy fér össze ez a kettő, és kicsit félek is
Tőle" - vallja be egy katolikus középiskolába járó diáklány. Akadnak, akiknek
Isten-képe meglehetősenhomályos vagy hiányos, és Jézus Krisztus az, aki legin
kább érzékelhető, megragadható számukra. "Hiányozna, ha nem lenne, de nem'
tudom, kiben hiszek, és azt sem tudom, mit jelent a hit. Pillanatnyilag inkább
vallásosnak hiszem magam, mint hívőnek. Ha valami bajom van, akkor Jézus jut
eszembe, mert ő rengeteget szenvedett, ha boldog vagyok, akkor inkább Isten,
elvégre Ő teremtette a világot, amiben boldog vagyok. De az egész Isten-Jézus
Szentlélek dolgot sem értem egészen, és azt sem tudom elmondani, hogy mit
nem értek rajta" - írja egy 15 éves gimnazista lány, egy katolikus kisközösség
tagja. "Nekem ez a kérdés idegen. Mikor kisebb voltam, közelebb állt hozzám,
most hitem m.egváltozott, és lehet, hogy már nem is hit, hanem csak egyfajta
életfelfogás. Már nem gondolkodom azon, hogy létezik-e Isten vagy sem, szá
momra már szinte mindegy. Hasonlít ez a hit a keletiek hitéhez, ahol mindegy,
hogy mit gondol az ember Istenről, csak az a fontos, hogy mit cselekszik. A ter
mészet csodálatos és lenyűgöző. Ha; látom, csodát látok. Ilyenkor furcsa érzé
seim vannak, ilyenkor kételkedem. Ugy.érzem, az a fontos, hogyan élek, milyen
tettekkel. Jézusnak mintha köze lenne ehhez, de hogy mi is, ebben is bizonyta
lan vagyok" - olvashatjuk egy 19 éves matematika szakos menyasszony tépelődő

válaszában.

A közvetítők. A közvetítőeszközt, Jézus Krisztus szócsövét a legtöbben a Szetit
írásban látják. Minden ötödik válaszoló idéz is a Bibliából, elsősorban a négy
evangéliumból ("Miképpen az Atya szeretett engem, én is így titeket", "Ahol
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlneka nevemben ...", "Atyám házában sok
hely van .. ", "Osszad szét míndened . ..", "Vedd fel kereszted", "Teremjetek
gyümölcsöt", "Hirdessétek az evangéliumot ..."), továbbá Szent Pál leveleiból, a
Jelenések könyvéből, az Ószövetségből pedig a tízparancsolatot, az 55. zsoltárból
és Sámueltől ("Te vagy, Uram, a mécsesem"). A közvetítők sorában a második
helyen az emberek, az embertársak állanak. Olykor nagy erővel töri át a sztereo
típiákat az Ő szemével Őt meglátni az emberekben élménye: "Bárkivel találko-'
zom, legyen az fiú vagy lány, fiatal vagy idős, úgy fogadom, mintha barátom, tár
sam lenne. Nincsenek gátlásaim, hogy jaj, mit fog szólni hozzá. Minden ember
ből tanulni akarok. Megérteni bennük azt, ami csak az övék, ami jézusi, és ezek
szerint alakítani magamat is" - hangoztatja egy katolikus gimnáziumba járó 17
éves lány. A mise, az ima és a természet következik (csaknem egyenlő súllyal) a
közvetítők sorában. (A mise a nők, a természet a férf~ak, az ima a papi és szer
zetesi pályára készülők körében szerepel leggyakrabban.) Többször felbukkant
mint közvetítő a vallásos kisközösség, a lelkigyakorlat (többeknek a nagymarosi

, találkozó), a barátok, a templom, a könyvek, az irodalom, a csend, a hitoktatók és a
szerzetes tanárok. Minden tizedik válaszban a határhelyzetek (az üresség érzése,

- a bűn rabsága, sorsuk szerencsétlen alakulása). Az ő számukra Krisztus szólí
tása egyben a megtérést (vagy az újbóli megtérést) is jelentette. Két-három eset
ben a gyónás, az egyházi iskola, a szülők, a szentek példája, a táborozás, a terem
tett mindenség, a liturgia szerepelt közvetítőként. Egy-egy esetben egy el nem

. mondható csodás esemény, a nagycsütörtöki virrasztás, a nagymama, a kedves,
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egy tanítvány, a zene, egy diaképvetítés (Jézus életéről), a szépség, az alkotás volt
Krisztus tolmácsa, követe, jele. Szent Ágoston és Pascal gondolatai, Ady Endre,
Puszta Sándor és Sík Sándor versei, Zeffirelli filmje, Sillye Jenő dalai és a Jézus
Krisztus szupersztár című rockopera is sikerrel közvetítette egy-két esetben
Krisztust.

Kit és mit látnak benne? Legtöbben a szeretetet, sokan az értünk szenvedöt,
mások az öröm forrását. Figyelemre méltó, hogya barát háromszor gyakrabban
szerepel, mint az apa. Két középiskolás lány bátyjának érzi, egy társuk pedig' (aki
egyébként jó légkörű családban él) nemcsak apjának, hanem anyjának is. Egy
diáklány barátjának nevezi, de ugyanakkor magasan felette levőnek is érzi, és ez
zavarja is a kapcsolatot. A teológusok bizonyára gyakran használnák a piros ce
ruzát, amikor Krisztus és az Isten kapcsolatára vonatkozó sorokat olvasnák.Ez a
tematika azonban eléggé ritka. Egy református mérnök "Isten kinyilvánított kö
zeledésének", egy katolikus gimnáziumba járó diáklány Isten fiának, egy katoli
kus gyógyszerészhallgató istenembernek nevezi. Többen arra.. hivatkoznak, hogy
Jézust közelebb érzik magukhoz, mint Istent. Kérdésünk persze nem provokált
Isten-definíciót, így ebben a tekintetben" nem vonhatunk le messzemenő követ
keztetéseket, de tucatnyi jel árulkodott eléggé egyértelpűen az Isten-kép megle
hetős pontatlanságáról még ebben az átlagosnál buzgóbb és műveltebb körben
is; vagyis arról, hogy sem Krisztus, sem az Isten nincsen a helyén a transzcen
dens dimenzióval is rendelkező világképükben. Legtöbbjük számára O a segítő,

sokaknak a biztos pont, a megbocsátó, a megviHtó, az erő, az élet, az igazság, az
örök élet. Elgondolkodtató, hogy az út, igazság és élet hármasságából hiányzik a
válaszokban az út. Mindössze egy pannonhalmi diák hangoztatja, hogy számára
fontosabb a keresés, mint a megtalálás. Elő hitekról és valódi kapcsolatokról ta
núskodhat az, hogy hányféleképpen nevezik meg Ot. Találékonyságuk a szerel
mesekéhez hasonlítható: ajándék, bátorító, cél, csoda, bölcsesség, eszmény, élet,
erő, formáló, forrás, fény, hűség, kegyelem, megértés, megbocsétés, megváltás, irá
nyító, irgalom, példa, szépség, szelidség, rugalmasság, remény, sugallat, szigorúság,
szabadság, a véletlen oka, az utolsó kötél (ha elszakad minden kötél), az üdvösség
előíze, az, akinek kimeríthetetlen a jelentése, az, aki van.

A kapcsolat tartalma. Legtöbbjük számára Krisztussal való kapcsolatuk az örö
möt és a szeretetet, sokaknak a biztonságot,. a bűntől megtisztulést; a Vele együtt
lélegzést, a mégiérést jelenti. Jellemző, hogy ebben a körben sokkal többeknek
jelenti Krisztus az élet értelmének megtalálását, mint a vágyak teljesülését; töb
beknek életstílust, mint boldogságot. Nem túl sokuknak az állandó kihívást és az
újrakezdést jelenti Krisztus. "Beszélgetünk" - válaszolja egy 16 éves középisko
lás lány és egy 32 éves adminisztrátornő. Néhányan - valamennyien tizenéves
diákok - kijelentik, hogy Ő a bajban, a rosszban, a pokol legbelső körében is ve- .
lük van. Egy egyetemista fiú számára az önismeret forrása Krisztus: O vezeti őt

- miként Dantét Vergilius - saját maga labirintusában.

Hogyan válaszolnak? A szeretetre szeretettel, méghozzá másoknak továbbadan
dó szeretettel. Ez a leggyakoribb választípus. Ezután azima, a tanúságtétel, a kiil
detés felvállalása a leggyakoribb válasz. Ezenkívül még a következők fordulnak
elő; adni, hálát adni, gondolkodni, dicsőíteni Őt, gondjaikat megosztani Vele, job
ban hinni Benne, engedelmeskedni, egyszerűnek lenni, gyermeknek maradni, to
vább keresni Őt, kötelességeinkben felismerni hívását, dolgozni "pontosan, szé-
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pen" és hittel, figyelni mindenre és.mindenkire: az Ő jeleire, felvállaini az Őhoz
zá tartozással járó másságot, jelének lenni, önzetlennek lenni, önmagunkat átadni
másoknak, alakulni, átalakulni és újrakezdeni.

Betekintés

Különféle nyelveken szólnak. Különböző típusú tapasztalatokat, különböző fo
kori megélt, feldolgozott és értelmezett élményeket érzékeltetnek. A teológiai
pontatlanságokat sok esetben feledteti hitelük és erejük. Olykor a hiányok a
meggyőzőbbek, mint a kincsek. Olykor inkább szerencséjükről,mint érdemeik
ről tanúskodik vallomásuk. Akár így, akár úgy: nem kevésbé értékes és felemelő

az ezekből a Krisztus-képekből összeállított ikonosztáz, mint a szentek, tudósok,
művészek vallomásaiból szerkesztett.

.
Egy kisegítő iskolába járó református leány írja: "Egyszer igazságtalanul meg- .

vertem az öcsémet, és kiderült, hogy én felejtettem el a füzetemet hová tettem,
mikor elfelejtettem megcsinálni a leckém, akkor kérték be a füzetet és egyest
kaptam, és akkor tudtam meg, hogy Jézustól ez egy üzenet, hogy ne legyek igaz
ságtalan és hanyag. Jézus énszeríntem órizóm, megváltóm, szabadítóm és nekem
a legjobb és legkedvésebb Edesapát jelenti."

14--17 éves kstolikus kisközösségi tagok: "Néha sokat, néha keveset jelent ne
kem Jézus. Vannak napok vagy időszakok. amikor sokat. Szoktam kételkedni
Benne és az egész hitemben. De én örülök neki, hogy sokat tudok Rá gondolni,
és megpróbálom követni, Ha rossz passzban vagyok, akkor olyan ronda dolgokat
mondok, hogy »persze, O az isten fia, Neki könnyű volt«, Van, amikor azt érzem,
hogy bennem van, és akkor öröm tölt el. Azokat, akik még nem durvultak el hi
tetlenségükben, elvinném egy olyan vetítésre, amely bemutatja Jézus életét, ze
nével komponálva. Beszélgetni is kellene velük, bebizonyítani nekik a dolgokat,
aztán elvinni őket egy éjféli .misére. Es úgy. viselkedni velük, mint egy keresz-
tény." (14 éves általános iskolás fiú.) ,

"Nekem Jézus támaszt, barátot jelent. Erzem Isten figyelmet, amivel gondos
kodik rólam, csak az a baj, hogy én ezt nem eléggé viszonzom. Még akkor is ér
zem Isten szeretét, ha valami rossz történik velem, de csak egy kis ídó múlva.
Gondolkodom, mit is' kéne tennem. Talán ha nézeteimet soha nem titkolnám
(nem arra gondolok, hogy mindenkit meg akarnék téríteni), és ha ennek megfe
lelően élnék is, akkor csodálkoznának, és persze hülyének is néznének. Nem
arra gondolok, hogy úgy élni, mint egy szent, hanem úgy, ahogy Jézus tanította.
Ez nekem eddig inkább nem sikerült, mint igen. Sajnos!" (16 éves, egészségügyi
szakközépiskolába járó lány.)

"Mindig mást jelent, vagyis állandóan változik számomra. Segítő vagy vigasz
taló, amikor szükségem van rá. Nemrégenegy nagyméretű hullámvölgyben vol
tam, de á lelkigyakorlat és a táborozás hatására kezdek belőle kimászni. Amikor
harmonikusnak mondható a kapcsolatunk, akkor barátomnak nevezhetem. aki
vel mindent meg lehet beszélni. Kialakuló értékrendemet megpróbálom Ohozzá
viszonyítani. Szerintem a nihilizmust kellene megszüntetni a mai fiatalok között,
a teljes elidegenedést, az elmagányosodást. Ahhoz, hogy belső tartásom legyen,
az kell, hogy állandóan lássam a célt magam előtt. Ha megértem, és ki is próbá
lom a nyolc boldogságot, akkor találtam valamit, amiért érdemes élni és talán
még meghalni is." (17 éves pannonhalmi diák.)
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Egy katolikus leánygimnázium növendékei: "Ha elveszek, Jézus megkeres, a
nyakába vesz és hazavisz. Azt szeretné, ha olyanok lennénk, amilyennek az Atya
elgondolt. Jó, hogy Jézus szeret. Nagyon jó. Nem tudnék úgy szeretni, ha engem
nem szeretne senki. Jézus elmondta, hogy kik a boldogok. Azt mondja: legyünk
boldogok. Ezért én egyszeruen Jézusnak akarok tetszeni."

"Mint személy akkor jelent meg Jézus életemben, amikor a falunkba érkezett
egy apáca, és hittant tanított nekünk. Ot figyeltem, apró mozdulatait is utánozni
kezdtem. Aztán ide kerültem, ebbe az iskolába, ahol tanítványa lettem. Ebben a
környezetben Jézus kézzelfoghatóan jelen van. Számomra O testvér, barát és apa
egy személyben. O a szabadság, a fenséges öröm, a megnyugvás, a béke. Az idén
nyáron történt velem egy csodálatos esemény, amit nem akarok elmondani, mert
az csak Jézus és énköztem történt. Azóta nem akarok mást, csak Jézust sze
retni.'

Egyetemisték: "Ahhoz, hogy meghallhassam Krisztus szavát, nyitottnak kell
lennem. Es figyelmesnek. Nyitottnak a világra, a természetre. Krisztus szól hoz
zám a napfelkeltében, a zenében, az irodalomban, az élő anyag kimeríthetetlen
rejtélyén keresztül: Figyelmesnek kell lennem, hogy befogadhassam a Jnásik em
bert, akiben Krisztus van jelen, akin keresztül Krisztus kiált hozzám. O szól hoz
zám a Biblián keresztül is. Ő szól hozzám, amikor gondjaim viseli. Hogy mit je
lent számomra? Adyval válaszolok: »Te voltál mindig mindenben minden ...
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm. S hogy te leszel a halál, köszönöm«.' (Refor-
mátus orvostanhallgató fíú.) ,

"Hogyan szólít meg? A kedvesemen keresztül. A tanítványon keresztül. Néha
egy-egy frissen megismert emberen keresztül. Jó könyveken, szép verseken, igaz
élményeken keresztül. Összehangolódott, őszinte, figyelő, nyílt közösségen ke
resztül. A tartalmas magányban. Minden új érzésben és gondolatban, minden
nagy nehezen megtalált szóban, értelmes feladatokban." (Katolikus matematika
fizika szakos fiú.)

"Természetesen szól. A keresztény pedig attól keresztény, hogy meghallja Jé
zust, aki azt kéri, kövesse őt. Legerélyesebben életével, a puszta létével szólít
meg minket. Ha egyszer észrevettük, észre kell vennünk a kihívást is. Egy élet
ideált adott. Azt merném mondani, hogy pimaszul szépen csinálta azt az egészet.
Nem lehet nem követni annak, akit megszólított, bárkinek a közvetítésével is."
(Katolikus biológia szakos fiú.)

"Ugy gondolom, Jézus Krisztus személyisége annál többet mond és jelent szá
momra, minél jobban közeledem saját magam legbelsőbb lényének megismeré
séhez. A hit, az önismeret és az emberismeret által fogom egyre jobban megér
teni Jézus Krisztust. Jézus Krisztus az istenember, akit nekem minél jobban meg
kell ismernem. A lehető legjobban magamévá kell tennem az Ő lelkületét. Vég
célt jelent, életküzdelmem célját és értelmét." (Katolikus gyógyszerészhallgató
fiú.)
"Ő az egyetlen remény, akibe kapaszkodni lehet. Feltámadásával bizonyította,

hogy sokkal több, mint a mulandó lét. O a biztosíték arra, .hogy nem pottyanhat
ki egyetlen megismételhetetlen személyíség sem a létből." (Katolikus orvostan
hallgató lány.)

Munkások: '"Igen, megszólít, Imádkoznunk kell hozzá, és Ő megmutatja, mit
cselekedjünk. Ha hiszünk Benne, vezetni fogja életünket. Ha figyelünk Rá, csak
jó. lehet, amit cselekszünk. Krisztus nekem minden. JS az, aki bűnös életünket
már előre magára vállalta. Meg kell próbálnunk az O megítélése szerint csele-

, '-
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kedni, imáinkban megkérdezni afelől, mi a jó, mi a rossz." (18 éves református
géplakatos.) .

"A hétköznapjaim során a munkahelyemen állandóan meg kell küzdenem. Eh
hez nagy erőt ad a hitem, hogy átsegitsen problémáimon. Reggel hattól este fél
kilencig dolgozom és tanulok, ami óriási energiát és hitet követel. Munkatársai
mon és tanulótársaimon veszem észre, hogy mennyire hitetlenek: feladják küz
deni akarásukat a jobb és nemesebb felé." (20 éves katolikus varrónó.)

Diplomások: ""Igen, megszólít. Szelíden, határozottan, következetesen. Ho
.gyan kezdődött? Pár éve több hónapon keresztül mindennap beültem egy temp
lomba.: Semmi mást nem csináltam, csak ültem, sokszor fáradtan, már-már az
elalvás határán. Egyszer csak hirtelen többet láttam meg az engem körülvevő vi
lágból. Többet és érzékenyebben. S most már azt is látom, hogy mi a feladatom
itt és most. Es ezt nap mint nap újra megtalálom." (26 éves katolikus orvosnő.)

"Gyermekkorom óta folyamatosan. Kezdődött a napsugárban, füvekben, fák
ban, a Teremtés csodáiban: a tó tükrében, a tó lelkében. Folytatódott az embe
rekben, a lelkekben. Egyre magasabbak a lépcsők: a magasságok. A lépcsőfokok

megálmodhatatlanok, elképzelhetetlenek előre. Láthatatlan kapuk. Ajándék.
Nemegyszer földbe gyökerezett a lábam, amint a hívás új lépcsőjét megláttam.
Megadta ... Most már arra hív, hogy tanuljak. Gondolkodni hív: aktívan, élően

gondolkodni erről a világról, erről a társadalomról, ahová küldött minket. Mag
ja: a csöndes élet, az elmélyülés, amit egyelőre még - még csak tudok, még nem
élem igazán. E nélkül, tudom már, eltolódik az ingerküszöb, nem hallom meg a
hívását a kicsiben: a napsugárban, füvekben, fákban, az emberekben. Talán itt
kell- itt is - gyermeknek maradnunk." (26 éves katolikus mérnöknő.) .

"Úgy érzem, Isten jelenlétének felismerése a csendben, egy csodálatos tájban
egyben kihívás is, válaszra késztet. Minél jobban próbálok benne élni - aminek
az ízét még csak sejtem -, annál jobban meghallja az ember ezeket a felszólításo
kat, önközléseket. Minél jobban átjárja egész életemet Isten, annál szélesebb te
rületen kapcsoihatom be »világi« életvitelembe is. Másképpen tanári hivatásom
nak se látnám értelmét. Másképpen nem érezném, hogy óriási szükség van ép
pen énrám a mai iskolában. Köszönöm a kérdést!" (31 éves katolikus általános
iskolai tanárnó.)

"Legelőször is kamaszkoromban szólított meg azzal, hogy kitágította és elmé
lyítette a csöndemet, de csak később tudatosodott bennem, hogya csönd O maga
volt. Tíz év múlva vált szóvá a csendje, és ez már hívássá testesült: legyek egé
szen az Övé. Nem parancs volt, de mágnesként húzott, és nem is lehetett volna
más választásom. Csak ez a legnagyobb szeretet elégítheti ki szeretetvágyamat."
(33 éves katolikusgimnáziumi tanárnó.)

"Tudom, hogy O szólított születésemmel, a keresztségben, szentségeivel, be
tegségemmel. A szeretettel, amit kaptam, és amivel rosszul gazdálkodva tizen
nyolc éves koromra kátyúba jutottam. Hiszem, hogy ő szólított hét évvel később,

amikor egy téli hajnaion rá kellett jönnöm: csak O emelhet ki céltalan, fölösle
ges, hazug éveimből. Hiszem, ő szólít azóta szentségeivel, testvéreimben, a közös
ségben, a világban, mindenben ... Tudom, hihetem, hiszen »Nem ti választotta
tok engem, hanem én választottalak titeket«." (30 éves katolikus könyvtáros.)

"Foglalkozásom és hivatásom is emberekkel kapcsolatba kerülni. Erzem, fel
adataim által hív: Segíts, válaszold meg, oldd meg! Hosszú évekig nem volt ez tu
datos bennem, néhány éve látom csak, hogy nem mindegy, hogyan felelek hívá
sára. A másik ember elégedettsége, öröme, sikeres teljesítménye (amelyhez
ugyan csak kicsit, de hozzájárulhattam) nyitotta ki a szemem, hogyNeki teszem,
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amit tettem, és ezért okoz nekem ez nagy örömöt, növeli és javítjateljesítmé
nyem minőségét. Nem érzek kisebb örömöt akkor sem, amikor azok a kicsinyek,
akiknek a nevelését részben rám bízták, szemmelláthatóan gyarapodnak tudás
ban.vcsiszolódnak viselkedésben, stílusukban. Az ő viszontszeretetükben is ér
zem Isten megnyilatkozását." (34 éves katolikus oktatásszervezőnő.)

Kispapok: "Krisztussal találkozni, Tőle megszólítottnak lenni számomra azt je
lenti, hogy találkozom Isten szeretetével, hogy megszólít a kereszt oktalansága,
ami erősebb és bölcsebb saját emberi okosságomnál és erőmnél. Vele találkozni
annyi, mint új-szívet kapni, amely meglátja a szegénységemben a gazdagságot, a
gyengeségben az erőt, a kereszt és a szenvedés botrányában ' Isten csodálatos
bölcsességét." '.

"Ugyanazt üzeni, amit kétezer évvel ezelőtt. Ugyanolyan súllyal és erővel. Leg
feljebb egyik-másik kijelentését, parancsát, bátorítását ma fontosabnak érezzük.
Ilyen például az, hogy: Ne féljetek! Merjetek bátran mellettem dönteni! Keressé
tekegymást! Egyszerűen és .személyesen szólít meg. A közösségben, a testvér
ben, a ma élő szentekben. Allandóan, életem minden percében szólít. Egysze
rűen. A csendben. A Szentírásban. Személyesen."

"A reménytelenségben egy nagycsütörtöki virrasztáskor megerősített.A sötét
be hívást sötétbe ugrás követte. Anélkül, hogy tudtam volna, mit is akar ponto
san. A teremtett mindenségben, a felebarátomban Krisztus elrejtőző arcát fel
ismerni és kibontani, ez a feladat. Jézust, a Krisztust még alig ismerem, és ezért
istenszeretetem még nem éget. De megszólíthatóan formált a Szentlélek! Dicső

ség legyen neki mindörökké!"

Szerzetesnövendékek: "Még nem volt olyan istenélményem. amikor szinte test
közelben érezhettem volna a jelenlevő Istent: Bencés szerzetesnövendék vagyok,
de hogy milyen élmény indított erre a pályára, nem tudom pontosan megfogal
mazni. Annyi bizonyos, Krisztus és az Atyaisten lénye egyaránt izgat, valamint
a mennyország és az üdvösség is. Gyermekkoromban apám így magyarázta el a
mennyországot: olyan, mintha minden jót megkapnál. Képzeld el, hogy elfo
gyaszt a család egy nagyon finom vasárnapi ebédet, utána kapsz valami nagyon
nagy ajándékot, mondjuk, egy medveölő puskát, aztán elmégy a Sziklás Hegység
be, ahol még magával Winnetouval is találkozol, Na, még ennél is jobb a menny
ország. Azóta is elevenen él bennem ez a kép. Es fejlődik tovább. Senki sem tud
lemondani arról a vágyról, hogy boldog legyen. Minden, ami jó, akár anyagi,
akár szellemi szinten, az már az üdvösség előíze. Krisztussal kapcsolatban a
szenvedés és a boldogság együttléte tűnik még rejtélyesnek számomra. Minél in
kább elmerülünk az O követésében, és ez szenvedéssel is jár, annál nagyobb bol
dogságot és belső békét remélhetek. Krisztus egészen új útjátígéri a boldogságnak.
Ez lenne a kereszt botránya, amitől annyira húzódozunk? Azt hiszem, ha hajlandó
vagyok valakiért életemet feláldozni, akkor végül is jól járok, mert mindent
visszanyerek. Ha ez így van, akkor az ember természeténél fogva krisztusi."

"Bennünket sokat faggatnak hivatásunk felől. Akkor tudunk ezekre a kívülről

jövé kérdésekre hiteles választ adni, s nenicsak frázisokat kiizzadni, ha a belűl

ről felhangzó kérdésekre is válaszolni tudtunk. Megszólítottál-e, Uram? Es én
követlek-e Téged, ahogy Te akarod? Es ha újra megszólítasz, miért nem hallom?
Es ha szeretsz, miért vagyok újra hűtlen Hozzád? Sokszor kiemelt bűneim sötét
ségéből a Te világosságod. Minden gyónás egy megszólítás, és élj. mégis hányszor
gépiesen, tompa füllel hallgatom a Te szabadítást ígérő szavaid! Az imádság
csöndjében, sokszor az ének diadalában, máskor a testvérekkel találkozásban
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néha már éreztern valamit a Te közelségedből. De még mindez nem az igazi,
mert még nem gyökerezett bele az élétem abba az eljövendő nagy találkozásba.
Add, hogy égő türelemmel várjam a Te életre szólító szavad!"

Egy diplomás házaspárokból álló katolikus kisközösség tagjai: "Krisztus szá
momra a leghétköznapibb valóság. Nincs is mit magyarázni ezen. Megszólít min
denkiben: otthon, az utcán, a munkahelyemen. Sík Sándornak a Mindennevű ci
mű verse szépen kifejezi ezt az élményt."

"Kétféleképpen szólít meg. Az egyik közvetett: a társaimon, a környezetemen
keresztül szól hozzám. Nem a szó elcsépelt értelmében, hanem érezhető módon,
az életük által. Ezt a fajta jelenlétet egyébként úgy is érzem, hogy a közösség tag
jai bennem is felfedezik Jézust. A másik annyira intim, hogy közölheÚ~tlen."

"Amikor értelmetlennek érzem a tetteimet, nincs erőm, energiám, időm a fel
adatok elvégzésére, ha - mint Puszta Sándor írja - fáj a magány, akkor magától
megnyílik az ég. Ez a »magától« amegszólítás. Amikor az alkony csendjében
gyermekeim szuszogását hallgatva, a napi feladataimat elemezve, férjemmel
egyezkedve megszólal a belső hang: »Fiam, bízzál!« - ez Jézus hívása. Amikor
nagylányommal és férjemmel együtt áldozunk, tudom, Tőle vidám a ház. Amikor
a betegnek nem tudok gyógyszert adni, és nem felelek sértegetéseire, tudom, Ő
kér rá: »Viseljétek el egymás gyengéit!«." .

"Eletünket a társadalomban, éljük le. Oda kell figyelnünk testvéreinkre, gyer
mekeinkre, mert általuk is az Ur szólít meg minket. Az egyre rohanóbb életben a
nyüzsgés, a televízió, a rádió, a többletmunka, a hajsza elvonja figyelmünket egy
mástól és az Urról, Vigyázni kell, hogy el ne kapjon a gépszíj, mert megsérülhe
tünk. Néha szeretnék remeteként kivonulni a világból, hogy ne kelljen másokra
figyelni, csak Istenre. Persze tudom, nem tehetem. Talán többet ér így, a társa
dalom nyüzsgésében észrevenni, meghallani Jézust."

Kitekintés

Dokumentumok és imák is egyszerre, de leginkább jelek. Hogy valami történt,
hogy valami létrejött. Hogy még létrejöhet a kapcsolat. A leírhatatlan lenyoma
tai megformáltságukat tekintve különfélék. Akad, aki kijelenti: ő nem a szavak
embere, ő két kezével és viselkedésével válaszol. Elhihetjük neki: új munkahe
lye - az egyetemmel, az értelmiségi pályával cserélte fel - Ipolytölgyes, ahol
ezután értelmi fogyatékos gyerekek bamba' és mégis sokatmondó tekintetéből

próbálja kibontani Ot. Es akad, aki "fülünk hallatára" elhallgat: "Szólít Krisztus,
aki van, az élő. Én ugyan már létezem, de még nem vagyok, és így az életem sem
igazi élet." Az értéket, kincset jelentő sokféleséget átjárja az egyneműség és az
egyetemesség, az egynyelvűség: a hasonló érzések, megtalálások, megfogalmaza
sok, légyen a' válaszoló családanya vagy szerzetesnövendék.Jdsegító iskolás vagy
doktorátusra készülő diplomás, katolikus vagy protestáns. Erzékelhető az is, ho
gyan osztja meg a sokféleséget az állapotbeli kötelesség különössége: hivatásuk,
feladatuk nyelvén szólnak. Eckhart mester és a Mester tanítványaként felisme
rik, hogy a jelen pillanat nem szakítható ki a jelenből, hogy a szeretet nem azért
ad szárnyakat, hogyelrepüljünk vele a nyüzsgésből. Mégsem szerepekben visel
kednek Krisztus szavára válaszolva" hanem személyesen, így lesz a sokféleség a
sokféle személyesség kincsesháza. Erzékelhettük: megtörtént nemegyszer a sa
ját nyelvükön szólás csodája. Egészet sejtető - ezért olykor művészi - hites és hi
teles töredékek ezek, mozaik állítható össze belőlük: az Ő arca. Érdemes gyűjte
ni, cserélgetni, nagy csend közepére tenni, és hallgatni ezeket a válaszokat.
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