
 
 

 

Kedves Barátaim!  

 Bár még nem tudjuk, milyen intézkedések lépnek majd életbe áprilisban, a jelenlegi egészségügyi 
vészhelyzet és az összejöveteleink szervezésére vonatkozó jogi bonyodalmak arra kényszerítenek, hogy 
lemondjuk az ilyenkor szokásos valamennyi rendezvényünket: a Fraternitás lelkigyakorlatát, a dolgozók 
lelkigyakorlatát, a középiskolások húsvéti triduumát, az egyetemisták nagyheti összejöveteleit, a 
keresztutakat, az április elsejére tervezett interneten is nézhető közösségi iskolát. 

 Ez a szükséghelyzet által ránkparancsolt döntés nem tünteti el a koronavírus mindenhová beférkőző 
jelenlétét közöttünk, s nem is csökkenti az általa képviselt kihívást. Nem fordíthatjuk félre a fejünket, mintha 
bennünket nem érintene. Akár tetszik, akár nem, mindannyiunkat érint. És osztozunk a mindenkiben 
megfogalmazódó kérdésben is: hogyan vegyünk részt emberként ezekben a körülményekben? 

 Az ilyen alkalmakkor – amelyektől a Misztérium nem kímél meg minket – tudjuk még világosabban 
meglátni, hogy micsoda kegyelem a nekünk adatott karizma, amit épp abból veszünk észre, hogy képessé 
tesz bennünket az eseményekkel való szembenézésre. „Az egyetlen feltétel ahhoz, hogy mindig és igazán 
vallásosak legyünk: mindig és intenzíven a valóságban élni” (A vallásos érzék, Vigilia Kiadó, Budapest 1999, 
148.o.), mondta don Giussani. Akkor tudjuk felismerni, hogy minden körülmény hivatás, ha így fogjuk fel a 
vallásosságot. „Az életet hivatásként megélni azt jelenti, hogy a Misztériumra irányulunk, felé tartunk az 
Úrtól kapott körülmények révén és azokra válaszolva. […] A hivatás az, hogy úgy tartunk a végcél felé, hogy 
felvállaljuk az összes körülményt, amelyet a végcél helyez életutunkba” (Realtà e giovinezza. La sfida, 
Rizzoli, Milano 2018, 65.o.). Don Giussani pontosan tudta, hogy milyen szédítő dimenziót jelent ez az 
életünkben: „Az embernek és értelmes életének a pillanattól kellene függnie, ettől a látszólag múlékony, 
esetleges jeltől, amely azokat a körülményeket jelenti, amelyekkel az ismeretlen „úr” a maga terve irányába 
vonz és hív. És „igen”-t kellene mondani minden pillanatban, anélkül, hogy látnánk valamit, egyszerűen 
engedve a körülmények nyomásának. Ez az alapállás valóban szédítő”. (A vallásos érzék, idézett mű, 187.o.). 

 Ennél találóbb kifejezést nehéz lenne találni a jelenlegi helyzet leírására, amikor valóban 
szembenézünk azzal, ami történik: szédítő érzés az, hogy a pillanattól függünk, „ettől a látszólag múlékony, 
esetleges jeltől, amely a körülményeket jelenti”. Mégis ez az egyetlen ésszerű viselkedés, mert a 
Misztériumnak, az „ismeretlen ’úrnak’ a jelenléte ezeken a körülményeken keresztül szólít meg minket, 
mutatja meg a tervét, hív meg az élet beteljesedésére.   

Mégis, „Az értelem, türelmetlenségénél fogva nem tűri el, hogy egyetlen jelhez kell csatlakoznia, amelyen 
keresztül az Ismeretlent követheti. Ez a jel olyan homályos, olyan rejtett, olyan átlátszatlan és látszólag olyan 
véletlenszerű, mint amilyen a körülmények változása: olyan érzéshez hasonló a követése, mint egy folyóval 
sodortatni magunkat ide-oda”. (A vallásos érzék, idézett mű, 187.o.). Ezekben a hetekben mindenki meglátja 
majd, hogy melyik alapállás győz benne: a készség arra, hogy csatlakozzon a Misztérium jeléhez, hogy 
kövesse a valóság kihívását, vagy az, hogy hagyja magát sodortatni bármiféle „megoldás”, javaslat, 
magyarázat által, csak hogy valami elterelje a figyelmét erről a kihívásról, hogy elkerülje ezt a szédítő érzést. 
S azt is mindegyikünk látni fogja, mennyire szilárdak azok a „megoldások”, amelyekben menedéket keresett. 



 

 Hogyan éljük meg társaságunkat ebben a helyzetben? Milyen társaságra van igazán szükségünk? 
Hányszor keresünk úgy választ, hogy kiüresítjük a minket elérő eseményt, leszűkítjük egy olyan 
kapcsolathálózatra, amely védelmet nyújt a dolgok hatása ellen és megkímél a körülményektől jövő 
kihívástól ahelyett, hogy annak megélésére buzdítana! De egy ilyen társaság nem tud választ adni, s ez a 
napnál is világosabbá válik a mostanihoz hasonló helyzetben, amikor kikerülhetetlenül és erősen jelentkezik 
az élet iránti vágy.  

 Egy fiatal barátom lediplomázott és életének egy új szakaszába lépett, ezért nem tudunk olyan sűrűn 
találkozni, mint amikor még egyetemre járt. Nemrégiben panaszkodott is nekem emiatt. Eszébe juttattam az 
evangélium egyik részletét. Egy nap a tanítványok hajóba szálltak Jézussal, és észrevették, hogy elfelejtettek 
kenyeret vinni magukkal. Bár már láttak két hatalmas csodát – két kenyérszaporítást, amilyen a 
történelemben még sosem volt azelőtt –, elkezdtek veszekedni egymással azért, mert elfelejtettek kenyeret 
szerezni. Felhívtam fiatal barátom figyelmét arra, hogy Jézus ott volt a tanítványok mellett a hajóban! De ők 
tovább panaszkodtak! Nem az volt a baj, hogy magukra voltak hagyatva, hiszen Jézus ott volt velük; 
számukra azonban Jézus mintha nem is létezett volna. Olyannyira, hogy azon tanakodtak egymás között, 
hogy nem volt kenyerük! Ahhoz, hogy a problémára rámutasson, Jézus nem tesz egy újabb csodát. Mire lett 
volna jó még egy csoda, mindazok után, amit már láttak? Hogyan segíti tehát őket Jézus? Három kérdést tesz 
fel nekik. Az első: „Mennyi maradék kenyeret szedtetek össze az első kenyérszaporítás után?”. A második: 
„Mennyi kenyér maradt a második kenyérszaporítás után?”. S végül: „Még mindig nem értitek?” (lásd Mk 
8,19-21). Jézus úgy segíti barátait, hogy nem kíméli meg őket a kérdésektől! Nem ad újabb magyarázatokat, 
nem visz végbe újabb csodákat, hanem tapasztalatukon belül szólítja meg őket és arra biztatja őket, hogy 
használják értelmüket, hogy így ráébredjenek, kivel találkoztak (vagyis hogy velük volt a „pékség” 
tulajdonosa!). Vigyázat: ha a tanítványok ezt nem fogták fel, az nem azért volt, mintha egyedül maradtak 
volna vagy nem állt volna rendelkezésükre elegendő adat, hanem mert még nem jól használták az értelmüket. 
Jézus ugyanis sokféle, olykor drámai helyzetben mutatott számos jelen keresztül fedte fel magát nekik, 
amelyek mind egy kivételes válaszra mutattak, amely végre megfelelt a szívüknek, az ő és minden ember 
szükségletének. Ők azonban még nem ismerték fel, hogy ki Ő azzal a felismeréssel, amelynek a neve hit, s 
amely „az ésszerűség dinamikájának végső határán bontakozik ki a kegyelem virágaként, amelyhez az ember 
csatlakozik a szabadságával”. (Nyomaink a világ történelmében, Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék 
2019, 42. o.). 

 Jézus minden körülményt felhasznál ahhoz, hogy megmutassa tanítványainak, Ő hogyan áll hozzá 
ahhoz, ami történik, legyen az bármennyire váratlan vagy fájdalmas. Teszi ezt azért, hogy tanítványai 
megtapasztalják, hogy az Ő jelenlétének, a Vele való kapcsolatnak (vagyis a hitnek) köze van az élet 
vágyaihoz. „A hit tartalma – az emberré lett Isten, a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus – egy találkozásban 
jelenik meg, vagyis a történelem egy adott pillanatában, és átöleli annak minden percét és aspektusát. 
Örvényként szippantja őket magába és az Ő nézőpontjából kell velük szembenéznünk, a belőle támadó 
szeretet szerint, aszerint, hogy a végcélunk és az ember végcélja szempontjából hasznosságot sugallnak-e.” 
(Nyomaink a világ történelmében, idézett mű, 37.o) Ha a találkozás, amelyben részesedtünk, nem válik 
számunkra örvénnyé, amely magába szippantja életünk minden percét és aspektusát, akkor az újabb és újabb 
váratlan helyzetekben és kutyaszorítókban teljesen megzavarodunk, elveszünk. 

  



 

 Körülményről-körülményre, annak váratlan megtapasztalásában, hogy „megéri”, „…a természete 
szerint mindent magába foglaló találkozás, amelyben részünk volt, idővel [hangsúlyozom: idővel] minden 
kapcsolatunk igazi formájává válik: annak igazi formájává, ahogyan a természetet, saját magamat, másokat 
és a dolgokat nézem. Ha egy találkozás mindent magába foglal, akkor a kapcsolatoknak nem egyszerűen 
helyévé, hanem formájává lesz: nem csupán létrehoz egy társaságot, mint kapcsolatok színhelyét, hanem a 
kapcsolatok felfogásának és megélésének formájává válik.” (Nyomaink a világ történelmében, idézett mű, 
37.o) 

 A kérdésnek ezen a szintjén – ami a találkozás mindent magába foglaló természetének felismerése, 
amely minden kapcsolatunk igazi formájává válik – jönnek segítségünkre igazán „baráti” jelenlétek, melyek 
tanúságot tesznek számunkra arról az útról, amelyen járva meg tudjuk élni a jelenlegi helyzetet is. Ezek 
váratlan jelenlétek, s a hétköznapi helyzetekben is olyannyira kivételesek, hogy eláll a szavunk. „Váratlanul 
az első vonalban találtam magam a fronton. Olyan, mintha háborúban lennénk. Hétköznapi életem a 
munkában és a családban megváltozott. Orvos vagyok, anya és feleség, és most külön kell aludnom a 
férjemtől, két hete nem látom a gyerekeimet, nem érintkezhetem közvetlenül a betegekkel. Köztem és a 
betegeim között ott a maszk, az arcvédő, a védőruha. Gyakran idős emberekről van szó, akik egyedül élik 
meg helyzetüket. Félnek. Egyedül halnak meg. És az otthonmaradásra kényszerült rokonok nem tudnak 
segíteni szeretteiknek, és éjjel hívom fel őket, hogy családtagjuk haláláról értesítsem őket: köztük és köztem 
ott a telefon. Mit tehetek én értük, mint ember, mint keresztény? Bemegyek a kórházba és keresem 
valamelyik ápolónő barátnőm mosolyát, ölelését: a karantén idején szükségem van arra, hogy fizikai 
közelséget is érezzek. És csak őket ölelhetem át. Ebben a helyzetben nagy segítség minden nap újraolvasni 
Carrón levelét a   Corriere della Sera-ban («Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura», 2020. 
március 1., 32.o.). Segít engem abban, hogy mindig és újra nyitottan nézzek az eseményekre és hogy 
feltegyem magamnak a kérdést: végsősoron mi az, ami nem dől össze, ami megmarad. Arra hív ez a helyzet, 
hogy felismerjem a lényeget, az igazat. Aztán itt van a közösségi iskola szövegén végzett munka: a bizonyíték 
az, hogy hogyan növekszik a hit, amikor felvállaljuk szabadságunk kockázatát a minket szerető és tőlünk 
mindent kérő Isten színe előtt. És mindez szédítő. Bíznunk kell és felvállalni ezt a kockázatot. Az életünket 
fenntartó bizonyosság egy kapcsolat, és meg kell tennünk egy utat ahhoz, hogy eljussunk erre a szeretetteli 
bizonyosságra. A körülményeket azért kapjuk, hogy egyre jobban kapaszkodjunk Istenbe, aki titokzatos 
módon hív bennünket. Hinni azt jelenti, hogy bízunk abban, hogy Ő hív minket. ’Csak akkor tudunk 
elmenekülés helyett szembenézni a körülményekkel, amikor egy megalapozott remény uralkodik.’ Most még 
inkább arra vagyunk meghívva, hogy válaszoljunk annak, Aki titokzatos módon hív bennünket. Én ezt a 
bizonyosságot tudom átadni a betegeimnek és rokonaiknak, túl az orvosi ellátáson”. 

 Ez a kihívás vár mindannyiunkra. A jelenlegi helyzetben, a semmi terjedése közepette, az, hogy mi 
felismerjük Krisztust és igent mondunk Neki már hozzájárul mindenki üdvösségéhez, még ha mindezt egy 
esetleges karanténban tesszük is. Ez megelőz minden – egyébként jogos – próbálkozást arra, hogy társként 
segítsük a többieket, amit persze a lehetőségek adta kereteken belül meg kell tennünk. Ennél az én-tudatnál 
nincs semmi sürgetőbb.  

A Ftraternitás-lelkigyakorlatot ugyan nem tudjuk megtartani, de semmi sem akadályoz meg minket abban, 
hogy folytassuk utunkat, hogy megszilárduljon a bizonyosság, az a „megalapozott remény”, amelyre 
szükségünk van a jelen körülmények megéléséhez. Ezért elküldöm nektek azt a kérdést, amelyet a 
lelkigyakorlat előkészítésének szántam, s amely a leghelyénvalóbb a mostani helyzetünkben: Mi szakít ki 
minket a semmiből? 



 

 Tavaly láttuk, hogy a lelkigyakorlat kapcsán feltett kérdés milyen hasznos volt ahhoz, hogy figyeljünk 
a tapasztalatunkra. Idén ez még fontosabb lehet. Mindenkit biztatok, hogy ossza meg velünk tapasztalatát az 
alábbi emailcímen: comunicazionifrat@comunioneliberazione.org. 

 Aztán majd meglátjuk, hogyan válik mindannyiunk számára hasznossá a következő hetekben ránk 
váró út és hogy hogyan tudunk legjobban válaszolni a felmerülő kérdésekre. Legyünk nyitottak a váratlanra. 

 Szokatlan és drámai időket élünk. A számunkra oly kedves dolgok micsoda jelentőséget bírnak most 
kapni: a napi háromszori Úrangyala-imádság, az elalvás előtt elmondott Memorare, a naponta személyesen 
és a családban végzett munka a közösségi iskolán, a Veni Sancte Spiritus fohász a reggeli ébredésnél és a nap 
minden olyan pillanatában, amikor a körülmények szorításának elviseléséhez fel kell kiáltanunk! 

 Forduljatok egymás felé testvéri szeretettel, figyeljetek a sorainkban felmerülő szükségekre, tartsátok 
a kapcsolatot, ahogy lehet, használjátok ki a lehető legjobban a korunkban rendelkezésre álló technológiai 
eszközöket. 

 Végül pedig, Ferenc pápa buzdítása szerint „imádkozzunk továbbra is a betegekért, az egészségügyi 
dolgozókért, a járványban szenvedő emberekért”. 

 Szeretettel ölellek mindannyiatokat. Ez a nagyböjt döntő fontosságú abban, hogy megtérjünk a halált 
legyőző Krisztushoz. 

 Segítsük egymást, engedjük, hogy ez a helyzet kihívássá váljék számunkra, hogy ne maradjunk le erről 
a lehetőségről, amelyet a Misztérium ad nekünk!  

  Milánó, 2020. március 12. 

      Baráti üdvözlettel:                                                                 
    

don Julián Carrón 

 

 


