
Gáspár István atya beszéde a Te Deumon 

 

Kedves Barátaim, hadd mondjak pár gondolatot útravalóul. 

Ez a pár nap valóban a Lélek mőve volt. Volt egy tervünk, hogy mirıl szóljanak az elıadások, 

de valójában a Szentlélek hangolta össze az elıadókat. Úgy fogalmaztam meg, hogy: nem 

lelkesíteni akartak, hanem lelkesek voltak. Mindegyik elıadáson átjött valamiképpen a Lélek 

tüze, és ezért tényleg a Jóistennek tartozunk hálával. Rajunk a sor: ne egy lyukas tarisznyával 

menjünk haza; amíg hazaérünk el is hagyjuk az itt kapott dolgokat. Feladatot kaptunk. A 

többiekért, a többiek helyett voltunk itt. A mieinkrıl van szó, akiket a Jóisten ránk bízott. 

Hogy mi lesz más holnaptól, mi az, amit konkrétan teszünk a holnapi naptól; hogyan adjuk át 

az itt hallottakat. Akkor is, ha a plébánosom esetleg nem támogatja, nem annyira lelkes ettıl a 

dologtól. Kérdezték már tılem, hogy: „mit tegyek, ha a plébánosom ebben a dologban nem 

annyira támogat, vagy esetleg éppen befékez?” Azt gondolom, hogy ami segít, az az imádság 

és a böjt. 

A plébánossal való egységet nagyon-nagyon fontosnak tartom. Könnyő azt mondani, hogy 

vele nem lehet semmire jutni. Kérdés, hogy tényleg mennyit imádkozom érte, mennyit böjtöl 

érte a közösség. Kérni kell a Jóistentıl: „Uram, mi ezen nem tudunk változtatni, de Te ezt 

tudod. Könnyő, ha itt van az az atya, aki elhozott engem, és azért hozott el, hogy együtt 

fellelkesedve, otthon nekilássunk, és amit itt hallottunk, azt megpróbáljuk készpénzre váltani. 

De akkor, ha esetleg nem annyira támogat, akkor úgy kell építeni az Isten országát – lehet, 

hogy nem az elsı sorban, vállvetve, hanem esetleg hátul imádkozva, böjtölve. Meg kell 

találni, hogy ott mire hív a Jóisten. 



Mire kaptunk meghívást ezekben a napokban? Arra, hogy meghívó Egyház, megszólítható 

Egyház legyünk. Elhangzott az egyik elıadásban, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést: 

mit tenne Jézus a helyemben?  

Bábel Balázs érsek az Isten országával kezdte, aztán több elıadás is visszatért az Isten 

országához. Hadd fejezzem be ezzel a gondolatsorral: Jézus elindul meghirdetni az örömhírt – 

vasárnap ezt hallottuk. Meghív arra, hogy legyen öröm az életemben – ne Isten legyen öröm 

nélkül, és ne öröm Isten nélkül, hanem hogy valóban örömhír az örömhír. Az Egyház kétezer 

éve vasárnapról vasárnapra ezt az örömhírt ízleli, és a kezembe adja, hogy otthon is, én 

magam is ízlelhetem ennek örömét, a Jézus által meghirdetett Ország örömét. 

Elhangzott az elıadásokban, hogy a megtérésre való meghívás nekünk szólt. Tehát újra és 

újra – mint a napraforgó – Jézus felé kell fordítanom az életemet, hogy egyre inkább Rá 

irányuljon az életem, egyre inkább megtanuljak úgy gondolkodni és úgy látni, ahogy İ. Ez az 

Isten országa. Ahol elkezdenek úgy látni és gondolkodni, ahogy Jézus, ott elindult az Isten 

országa. 

Isten utánam jön, és hív: „jöjj, kövess engem!” A keresztény embernél ez a lényeg, hogy 

szíven ütött ember, akinek Krisztus elrabolta, megigézte a szívét. Jézus – mondtam a nyitó 

gondolatoknál – vagy azt mondja, hogy közeledik hozzátok az Isten országa, vagy azt, hogy 

megérkezett hozzátok az Isten országa. Van egy súly ebben a mondatában, hogy „megérkezett 

hozzátok az Isten országa” – ugyanúgy, ahogy súly van abban is, hogy „a szántóföldek már 

megértek”. Ahogy a molinón olvashatjuk: „Emeljétek föl fejeteket, és nézzétek a 

szántóföldeket, mert megértek már az aratásra.” (Jn 4,35). Már megértek. Már elérkezett 

hozzátok az Isten országa. Ez nem a „talán”, meg a „majd meglátjuk” és hasonlók. Már 

megérkezett. Már megértek. Ez a súly nem nyomaszt, hanem küldetést ad. Felemelkedni a 

tisztességes ember világából a jézusi ember világába. Otthon lenni Isten dolgaiban – ahogy 



egy kisgyerek otthon van a családban, ugyanúgy otthon lenni Isten dolgaiban. Olyan jó tudni, 

hogy ott, ahol járok, Jézus elıttem járt, már elıkészítette a helyet. Amikor elkezdek 

imádkozni, amikor elkezdem a beszélgetést Vele, vagy leülök a lábaihoz – olyan jó tudni, 

hogy Jézus már ott volt, és várt engem.  

Jézusnak két tanítása van az Isten országáról. Az egyik az Atya iránti magatartás: minden az ı 

„Abba, Atya” tapasztalatából indult ki. Mindent, amit mondott, Tıle tanulta, Tıle kapta – 

ahogy hallottuk az egyik elıadásban. Másik tanítása az Isten országa és az emberi kapcsolatok 

– az Atya szeretetével szeretett mindenkit. Ezt láttuk a ma délelıtti elıadásban Ferenc pápa 

mozdulataiban: azzal a mozdulattal öleli át, amit az Atyától ı maga is kapott. Jézus egész 

élete, minden vágya, minden rezdülése ez volt: átadom magam az Atyának.  

És talán ha ezzel elindulunk, hogy ugyanezt teszem: átadom magam az Atyának, átadom 

minden szegénységemet, ügyetlenségemet, alkalmatlanságomat, átadom és leteszem az İ 

kezébe – ott indul el az Isten országa, mert az már nem az én erımön múlik. Az Isten országa 

ott kezdıdik el, ahol elkezdenek Jézus látásmódjával élni. Ebben talán nagyon sok segítséget 

kaptunk ezekben a napokban. Ha ketten vagy hárman – akik itt voltatok egy plébániáról – így 

indultok haza, hogy: ezzel a látásmóddal akarunk élni, az Isten országának látásmódjával, az 

İ szeretetével szeretni a többieket – akkor ez az Ország elindul. Itt a földön sose lesz 

tökéletes, de elindul. Jézus azt szeretné, ha az İ szentháromságos szeretete már itt közöttünk 

megvalósulna, hogy elinduljon ez az Ország. Ez az egy elrejtett kincs. Amikor Jézus az 

elrejtett kincsrıl beszél, a megtalált kincsrıl, azt mondja: az egy. Ez a kulcsszó, az egy – és ez 

az Isten országa.  

Erre kaptunk meghívást, hogy ezt az Országot építsük.  

Amikor az Egyház hatalmas volt, és hatalmasok pártján állt, nagyon keveset értett meg az 

Isten országából. Törekedni erre, hogy a plébánia az a hely legyen, ahol Isten országa 



növekszik, ahol virul. Nem az a cél, hogy többen legyünk, hanem az, hogy meghívó 

Egyházként Isten szíve szerinti közösség legyünk, ahol megszólítható az Isten, ahol tapintható 

az Isten.  

Jézus ebben az országépítésében nagylelkőséget kér tılünk. Szent Ignác azt mondja, hogy a 

lelkigyakorlatok nyúlszívő embernek nem valók. Az Isten országának építése nyúlszívő 

embernek nem való. Úgy is mondhatnám, hogy aki nem mer kockáztatni az Isten országáért, 

annak nem való építése. Isten kreatívnak akar bennünket ennek az Országnak építésében, 

ezért nem szabad félni a kudarcoktól sem. Engedni kell a másikat akár hibázni is. Van egy 

angol közmondás, amely szerint: tudom, hogy mi az a jó, amit tennem kell; akkor is érdemes 

tennem, ha nem tudom tökéletesen megvalósítani.  

Tehát tennem kell a jót. Ez a jó: az Isten országának építése. Jézus számára tehát sürgetı, 

elsırendő feladat; nem tőr halasztást, és minden más lényeges teendı felülvizsgálatára 

kötelez. Fontossági sorrendet ad az életemben. 

Erre kaptunk meghívást ezekben a napokban, hogy hirdessük ezt az Országot, hirdessük ezt az 

örömhírt. Így induljunk el, ezzel a vággyal, ezzel a tőzzel, amit tıle kaptunk.  

Idehozzuk Jézus elé mindazt, amiért hálát szeretnénk adni, amelyek gyümölcsei voltak 

ezeknek a napoknak.  


