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Elõszó

A „válság” azon fogalmak egyike, mely
mintegy 30 éve robbant be zaklatott korunk
addig megszokott szóhasználatába. Azóta
egyre-másra emlegetjük a hit, a házasság,
az élet, az egyház, a kereszténység és a
kultúra válságát. Mindez a lelkigondozás te-
rületén óriási változáshoz vezetett. Kérdése-
inkkel már nem a gyóntatóhoz fordulunk,
hanem pszichológushoz vagy spirituális kí-
sérõhöz. Figyelmünk nem a bûnre irányul,
hanem arra, hogyan bánjunk önmagunkkal
vagy a környezetünkkel. Az embereket már
nem az egyház parancsa készteti gyónásra,
hanem a belsõ nyomor, amely az illetõt
pszichológushoz vagy más hiteles szakem-
berhez hajtja. Az egyházi hagyomány szem-
pontjából sérült bûntudatról beszélünk; ezt
tekintjük a gyakran bekövetkezõ válságok
mélyebb okának. Kérdés azonban, hogy el-
érjük-e így a válságtól sújtott embert. Hely-
telen lenne ugyanis azt állítani, hogy min-
den zsákutcába jutott ember maga tehet
mindenrõl. Életük történései annyira össze-
kuszálódtak, hogy végsõ soron lehetetlen ki-
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bogozni, mi vezetett el odáig. Az érintettek
a maguk számára egyértelmûen úgy oldják
meg a kérdést, hogy másokat hibáztatnak.
Ahelyett azonban, hogy éreztetnék velük
neheztelésüket és elutasító magatartást ta-
núsítanának, sokkal célravezetõbb, ha teljes
mértékben vállalják a felelõsséget a saját
lelkiállapotuk miatt. Egyedül ez eredmé-
nyezhet tartós és kielégítõ megoldást; nincs
más kiút.

Messze elõnyösebb helyzetben van, aki
kész tanácsot kérni másoktól, mint az, aki
elutasítja azt. Belátja, hogy segítségre szo-
rul, s azt is, hogy a helyzet alakítása rajta
áll. Elmondhatja, hogy bár a körülményeket
nem tudja megváltoztatni, senki sem gátol-
hatja abban, hogy önmagát megváltoztassa.

Mindaddig, amíg a megoldás kulcsát má-
soknál keressük – a házastársnál, az elöljá-
rónál, az ellenfélnél, a társadalomban vagy
az egyházban –, és fölöslegesnek tartjuk,
hogy magunkkal foglalkozzunk, csupán „el-
szenvedjük” a sorsunkat. Nem csoda, ha is-
mételten, akár többször is ugyanabba a ve-
rembe esünk.

A válság a vele járó szenvedésen túl ar-
ra is esélyt nyújt, hogy megtanuljuk értel-
mesen alakítani az életünket. Ajánlatos te-
hát, hogy komolyan szembenézzünk a kelle-
metlenségekkel és határozott lépést tegyünk
a mélyreható változás irányába.
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A következõkben azokra a belsõ adottsá-
gokra és történésekre irányítjuk a figyel-
met, amelyeket „válság”-nak nevezünk. Cél-
szerû megszabadulni attól a felfogástól,
amely a válságot csupán a normális élet
„zavarának” tekinti. Sok embernél vezetett
fordulathoz, amikor addigi nyugodt élete vá-
ratlanul és elõnytelenül megváltozott. Az õ
életükben egy új, minden korábbinál kielégí-
tõbb és gazdagítóbb fejezet kezdõdött. A vál-
ság nem a remény végét jelentette, hanem
az élet új, önmagától alakuló dinamikájának
a kezdetét.
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A mélyben következik be a fordulat

Jézus-hívõként feltételezhetjük, hogy Jézus a
mi elhagyatottságunkat, kilátástalanságunkat
és kétségbeesésünket is kikiáltotta magából.
Ez az elképzelés továbbsegíthet minket. Ha
ugyanis az érzelmi sivárság, félelem és bel-
sõ bénultság kilátástalan helyzetében va-
gyunk, minden azon áll, megmozdul-e végre
valami, hogy aztán bekövetkezzen a fordu-
lat. Nem kell szó szerint kikiáltani, általában
elég, ha kimondjuk a kellemetlen lelki tar-
talmakat, a sérelmeket, a szégyent, a gyü-
mölcsözõ kapcsolat útjában álló elképzelése-
ket és képzelõdéseket. Az a fontos, hogy
mindig átéljük és néven nevezzük valódi ér-
zéseinket, s rosszul felfogott kíméletbõl ne
hallgassuk el õket. 

Minden attól függ, hogy elérjük-e lelkünk
mélyén a fordulópontot, azaz mélyebb érzel-
mekre bukkanunk-e, olyanokra, amelyek hor-
dozzák és felszabadítják feszült és megha-
sonlott énünket, ahol olyan erõk jelenlétét
érezzük, melyekben megbízhatunk, mert a
belsõ egység, szabadság és béke forrásai, és
ahol a régi, mindeddig kínzó sérelmeket nyu-
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godtan elfelejthetjük. Itt lesz a válság for-
dulóponttá. 

A jerikói vak mint a makacs és erõsza-
kos kérés jelképe történelmet írt kiáltásával:
„Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Ez a
mondat lett a keleti egyházban, különösen a
szerzetesség körében általánosan elterjedt
úgynevezett Jézus-ima alapja, amelyet napja-
inkban különbözõ meditációs házakban és
monostorokban Nyugaton is gyakorolnak.
Ajánlható minden válságba került embernek.

Ha sikerül figyelmünket teljes mértékben
erre az egy mondatra irányítani, ezt a mon-
datot a légzés ütemében ismételgetni és ma-
gunknak kimondani, beindul a lélek mélyének
öntevékenysége.

A Jézus-imáról tartott lelkigyakorlatok
résztvevõi arról számolnak be, hogy rendsze-
res gyakorlás mellett bizonyos idõ múlva az
ima magától szól bennük: „Jézus, Dávid fia,
könyörülj rajtam!”, vagy egyszerûen „Jézus
Krisztus” vagy csupán „Jézus”. Hozzátehet-
jük, hogy a kereszténység kezdetén „Jézus”
volt az az erõt sugárzó név, melytõl a bénán
született ember lábra tudott állni (ApCsel 3,7
sk.), s mely által sok csoda történt. Az elsõ
idõkben még a keresztséget is Jézus nevére
szolgáltatták ki, azaz a hívõt Jézus légköré-
be és erejébe merítették bele (vö. ApCsel
2,39; 8,16). Ugyanezt mondhatjuk azokról,
akik elmélyülnek a Jézus-imában. Õk is Jé-
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zus élményvilágába merülnek bele. Az ember
megkönnyebbül, bizalom és életöröm tölti el.
Olyan, mintha hosszú belsõ szárazság után
egy belsõ forrás fakadt volna fel.

Az imádkozó biztos talajon áll, ahol min-
den mást elengedhet; ott, ahová a lélek nehéz-
ségi ereje vonzotta. Jólesõ higgadtságra jut
el, arra a szenvtelenségre (de nem közöm-
bösségre), ahol el tudja fogadni Isten mûkö-
dését, bármi legyen is az.
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