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Kedves Testvérek! 

Ma reggel azt mondtam magamban: azért jó köztetek, mert itt csupa olyan ember van, aki 
akar valamit csinálni; aki nem elégszik meg azzal, ahogy megy a munkája, hanem szeretne 
többet tenni, előbbre lépni, valami jobbat tenni; akinek vannak tervei, esetleg benne van 
valamilyen nagy kezdeményezésben, intézményben, és nekiáll, és csinálja. 

És ahogy mi, ilyen emberek itt együtt vagyunk, Isten igéje ma azt mondja nekünk, hogy ez 
nagyon jó, csak vigyázzunk, nehogy úgy járjunk, mint Dávid! Dávid király is nagy 
buzgóságában szeretett volna tenni valamit; egyetlen hibát ejtett: valahol megfordult a dolog, 
elfelejtette, hogy ki a munkaadó, és ki az alkalmazott. Megvolt a nagy terve, és „megengedte” 
Istennek, hogy közreműködjön benne. Ő tesz szívességet Istennek, hogy lakást, templomot 
épít neki. Megfordult a dolog. 

Velünk ez ne forduljon elő! Tartsuk Istent mindig Istennek. Soha nem kerüljünk olyan 
helyzetbe, hogy „van egy projektem, és támogatókat keresek hozzá” – többek között a 
Jóistent. 

Azt hiszem, hogy egy lelkipásztori találkozó legalapvetőbb gesztusa az, ami ma reggel 
történik a szentmisében, hogy mindezeket a nagy projektjeinket együtt odatesszük az oltárhoz 
imádságban, és leborulunk Előtte, Akié az egyetlen nagy terv: a világ üdvözítésének 
nagyszerű misztériuma – amely Krisztusban belépett a világba, és amire Szent Pál azt mondja, 
hogy „ennek lettem szolgája Isten kegyelmi adományából”. 

Ennek van egy mércéje, hogy ezt képesek vagyunk-e megtenni. Amikor ugyanis valaki úgy 
jön ide, hogy „nekem van” egy kezdeményezésem, egy tervem, egy teljesítményem, akkor 
biztos, hogy mindig nézi, hogy a másiké nagyobb-e vagy kisebb, gazdagabb-e vagy 
szegényebb, jobb-e vagy rosszabb, és nem tud igazán testvérként tekinteni a másikra. De ha 
mindezt odatesszük az oltárhoz, akkor most mind ugyanúgy üres kézzel állunk Isten előtt, 
hogy: „tiéd, Uram, a vezetés, az irányítás; Te vagy az, aki minket alkalmazol” – és így 
szabadon, jókedvvel és elfogadással tudunk tekinteni egymásra. Nem lesz veszélyes a másik, 
azért mert esetleg jobban csinál valamit, több lehetősége van, többen vannak, vagy hasonlók. 

Amit Nátán próféta rá akar bízni Dávidra, szintén nagyon lényeges: építsen templomot. Dávid 
számára ez nagy feladat, sok eszközzel és ráfordítással – jól tudják, akik már csináltak ilyet –, 
holott az Ószövetség és az Újszövetség egy hatalmas templomépítési terv leírása. Isten 
szeretné elérni, hogy ebben a világban lakhasson; és ehhez rávezet minket arra, hogy nem 
ráfordítások és anyagi, külső munka kell, hanem hogy elfogadjuk, hogy Ő bennünk lakjon. 
Krisztusban ismét befogadja azt az új templomot, amit épített és épít. Ehhez mi kellünk, 
önmagunkat kell odaadnunk, nem spórolhatjuk ki belőle magunkat. Ezt akarjuk megtenni a 
szentmisében is, hogy Isten építsen belőlünk is – egyre inkább és újból – templomot. Így 
vegyük körül imádással a húsvéti áldozat asztalát. Ámen. 


