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Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! 

Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, 

csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a 

szívetek, amit hazavisztek. A találkozás egymással és Istennel akkora élmény, amely 

lendületet, töltetet ad ahhoz, hogy a hétköznapokat is ünneppé tudjuk változtatni. 

Amióta Ferenc a pápa, azóta sokat beszélnek a jezsuitákról. Én is egy jezsuitát szeretnék most 

idézni, akinek nagyon sokat köszönhetek a hivatásom felismerésében, fejlıdésében – Pálos 

Antal jezsuita atyát, aki már odafentrıl néz ránk. Sokat ült börtönben, kilenc évet; és azt 

mondta, hogy – bár semmi nem sikerült úgy az életében, ahogy eltervezte, de – nem cserélne 

senkivel. „A Jóisten mindig a tenyerén hordozott engem. Gyakran tapsolt, de azért mindig ott 

voltam a tenyerén” – mondta. İt szeretném idézni. A diakónusszentelés elıtti nyáron egy 

nyolcnapos lelkigyakorlatot tartott nekünk. Ezzel kezdte: „azt gondoljátok, hogy nagyon 

fontosnak tartom azt, amit én mondok majd nektek. Biztos az is fontos, de igazából azt tartom 

fontosnak, hogy imádkozom értetek. Hónapok óta mindig ott vagytok a kis paténán, amit 

fölajánlok Istennek”. 

Azt gondoljuk, hogy jó, és jó is, hogy van bennünk ilyen szándék, hogy valami nagyot 

szeretnénk tenni Istennek, ahogy Dávid: szeretnék építeni egy házat Istennek, valami nagy 

dolgot szeretnék tenni – és akkor üzen Isten, hogy: jó és szép ez, de azért mégiscsak az a nagy 

dolog, amit én vittem végbe és viszek végbe az életedben. Ekkor Dávid imádkozik, csodaszép 

imádságot mond. Csodaszép ez az imádság, mert semmi másból nem áll, csak abból, hogy 

mennyi mindent tett Isten az ı életében. Újra és újra megszólítja: „Ó, Uram, Istenem! Uram, 

Istenem!” Minden mondatában van egy ilyen megszólítás. Átolvastam az egészet. Meg sem 



számoltam, hogy hányszor szólítja meg Istent, de olyan, mint a lélegzetvétel – rendszeresen, 

szépen, nyugodtan, minden bekezdésben vagy minden mondatban megszólítja Istent, 

kapcsolatba kerül Istennel. Ahogy megszólítja Istent, „Uram, Istenem”, nem azt jelenti, hogy 

van házam, autóm, ruhám, könyvem, meg van Istenem. Nem İ az enyém, hanem én vagyok 

az Övé. Rábízhatom és rábízom az életemet. Az a nagy dolog, amit İ tesz az életemben, és 

nem az, amit én. 

Seregély István érsek kedves hasonlata, hogy egy kisgyerek rajzol egy embert, és azt mondja: 

„édesapám, lerajzoltalak”. Mit mond az édesapa? Nem azt, hogy: „kisfiam, mégiscsak, hát ez 

lennék én?” Hanem örül neki, mondván: „jaj de jó, az én kisfiam lerajzolt engem!” Mi is 

valahogy így küszködünk: próbáljuk lerajzolni az életünkkel Istent – ahogy egy óvodás 

lerajzolja az édesapját.  

Milyen nagy dolgokat tesz az életünkben Isten! „Ki vagyok én, hogy te ennyi mindent adtál 

nekem ajándékba?” – szól Dávid. Ki vagyok én? Szent Ferenc, egy éjszakát végigimádkozva, 

így fordul Istenhez: „Ki vagy Te, Uram, Istenem; és ki vagyok én szegény bőnös?” 

Hogy mire méltat, mire emel, mire tesz képessé bennünket Isten – ez az evangelizáció, az 

evangelizálás forrása és témája. Hogy találkoztam Istennel, hogy Isten fölemelt engem; arra 

méltatott, hogy odaállhatok a színe elé, és szolgálhatok Neki; arra méltatott, hogy beszélhetek 

Róla, hogy az életemmel tanúságot tehetek. Így végezzük az evangelizálás szolgálatát. Tudva, 

hogy nem én vagyok a fınök, nem körülöttem forog a világ; nem rólam szól, hanem Istenrıl 

szól az életem. İ az, aki képessé tesz mindendre: hogy itt én beszéljek nektek, hogy 

elmenjetek és erısítsétek egymást, testvéreiteket ott, ahol éltek; hogy elmondjuk, hogy milyen 

nagy dolgokat tett velünk az Isten. 

Amikor Jézus meggyógyítja az ördögtıl megszállottat, a gerázai ember így szól: hadd menjek 

veled, hadd kövesselek téged. Jézus azonban ezt válaszolja: nem, menj haza, és mondd el 



testvéreidnek, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten! Azt hiszem, ez az evangelizálás: 

elmondjuk, hogy milyen jó az Isten, és hogy milyen nagy dolgokat tett. Amikor úgy szólítjuk 

meg: „Uram, Istenem”, nem azt jelenti, hogy birtokba vesszük İt, hanem, hogy odaadjuk 

magunkat Neki. İ a mi Urunk, Istenünk. Tapasztalataink, életünk tapasztalata, élményeink 

felszabadítanak az eljövendı szolgálatra. 

Sokakat megkötöznek tapasztalataik. Körülnézünk a világban, és azt mondjuk, hogy semmi 

sem jó: nem jó a politikai élet, a gazdasági élet; az euró már 310 forint, terjed a bőnözés, 

csökken az Egyház tagjainak száma, katasztrofálisak a statisztikai adatok, a fiataloknak csak 

négy százaléka gyakorló hívı… Oly’ sok rossz dolog van. 

Miskolcról jövök. Aki ismeri Miskolcot, tudja, hogy van ott egy-két dolog, amirıl érdemes 

lenne beszélni; azonban mindig el szoktam mondani, hogy Miskolc sokkal jobb, mint amilyen 

a híre. Vigyétek nyugodtan hírét, hogy nagyon sok szép és jó indul, mert Isten nagy dolgokat 

tesz és visz végbe. Neki mindenki fontos. Neki fontos az, amit teszünk. Szeptemberben 

Miskolcon lesz a KATTÁRS – ha nem is napok, de egy nap – ami szeptemberben 

Budapesten, a Múzeumkertben volt. Oly jó volt hallani az elıkészítı megbeszélésen, hogy 

nem a negatív dolgokról szeretnénk beszélni a Katolikus Társadalmi Napok során. A 

katolikus társadalmi tanítást szeretnénk megismertetni az emberekkel: hogy minden 

élethelyzetben van reménységünk és van jövınk. Mert velünk van, jelen van Isten. Ezt 

szeretnénk megmutatni politikamentesen, mindenféle felhangtól mentesen. Szeretnénk 

megmutatni a világnak, az embereknek, hogy bármily nehéz is az életünk, Isten itt van 

közöttünk. Bárhová megyünk a világban, mindenütt Istennel találkozhatunk, és mindenhová 

magunkat visszük. Ha valahol nem érzem jól magam a bırömben, Istenemmel, saját 

magammal, akkor bárhova mehetek. 



Meghívtak a Fráter-gimnáziumba, a szalagavatóra. Az egyik osztály bemutatta, hogy melyik 

diák hová szeretne menni tanulni: egy nagy földgömbön Miskolcról elindult egy nyíl, és 

odaírták a neveket, hogy az egyik diák New Yorkba szeretne menni tanulni, mások Londonba, 

Párizsba, Budapestre. Az volt a szomorúságom, hogy senki nem tette meg azt a nagy kört, 

hogy elmenne körben a világba, és visszaérne Miskolcra. Pedig ez lenne a jó. Nem véletlen, 

hogy oda születtünk, ahova születtünk; nem véletlenül élünk ott, ahol élünk. Ott kell 

tanúságot tennünk arról, hogy Isten milyen sok jó és nagy dolgot tett velünk, és hogy bárhová 

megyünk, bármit teszünk, Isten szeretete jelen van. Nagyon fontos, hogy kapcsolatban 

legyünk Istennel, vagyis imádkozzunk. 

Dietrich Bonhoeffer mondta, hogy az imádság nem helyettesítheti a tettet, de az imádság 

olyan tett, amit, semmi mást nem helyettesít. Imádkozni, Istennel kapcsolatban lenni, és ebbıl 

a kapcsolatból élni, létezni.  

Lámpát azért gyújtanak, gyertyát azért gyújtanak, hogy világítson, hogy föltegyék a tartóra. 

Létével szolgál, a létével világít. A keresztény ember is a létével világít. Az Istenhez tartozó 

ember a létével tesz tanúságot Isten szeretetérıl – vagyis evangelizál. Megismertetni 

másokkal az igazi valóságot, az igazi értékeket: hogy a valóság Krisztusban van, és nem az 

elképzelt vagy virtuális világban, nem az elképzelt földi jólétben, hanem Krisztusban, Aki 

életét áldozta értünk, Aki képes volt arra, hogy szeressen bennünket minden gyarlóságunk, 

gyengeségünk, emberségünk ellenére, sıt pont azért, mert emberek vagyunk. És nekünk az İ 

szeretetét kell képviselnünk a világban – ezt jelenti az evangelizáció. 

István atya és csapata olyan szépen fölépítette az elmúlt három év találkozóinak tematikáját: 

evangelizálni magunkat, evangelizálni a környezetünket és a világot. Ma reggel arra 

ébredtem, hogy milyen jó ez a gondolat, de ezt a hármat nem lehet elválasztani. Egyszerre 

folyik, egyszerre mőködik: egyszerre kell saját magunkat is újra meg újra odafordítani, 



ráhangolni Istenre, megszólítani Istent; és egyszerre kell a környezetünket – családtagjainkat, 

azokat, akikkel nap mint nap találkozunk – evangelizálni, vagyis tanúságot tenni Isten 

szeretetérıl. Ezzel tudjuk az egész világnak megmutatni, hogy Isten itt van velünk, itt van 

közöttünk, itt van bennünk. 

Azt kívánom nektek, hogy – megerısödve azoktól az élményektıl, amiket itt kaptatok; 

megerısödve az istenkapcsolatban, imádkozva – tartsátok fontosnak azt, amit tesztek, de még 

fontosabb az, amit Isten tesz bennetek és általatok a világban. Így teremjetek gyümölcsöt, 

nagyon sok jó gyümölcsöt, a szeretet gyümölcseit, és létetekkel, keresztény krisztusi 

létetekkel világítsátok be a bőn sötétségét a világban, így építsétek Isten országát. Ámen. 


