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Kedves Testvérek! 

Az Országos Lelkipásztori Napok évrıl évre visszatérı programja többé-kevésbé 
ugyanazokat a paptestvéreket és lelkipásztori munkatársakat találja meg itt Egerben 
január utolsó hetében, mint az elızı években. Minden olajozottan mőködik, 
mindenki tudja a dolgát, van egy ritmusa az egész együttlétnek. Így szoktuk csinálni. 
Nagyon jó ez, hiszen segítséget, mankót jelent az, hogy megnézzük, tavaly hogy volt. 
Csak annyit változtatunk, amennyit éppen szükséges, és ahogy azt a tematika 
megkívánja. Szakemberei vagyunk a lelkipásztorkodásnak, elsajáttítottuk a 
fogásokat, ismerjük a problémákat és az azokra adható legjobb válaszokat is. Azt is 
tudjuk, hogy az elıadók közül kik beszélnek érdekfeszítıen, kik igényelnek nagyobb 
figyelmet, tudjuk, hogy kitıl mit várhatunk. Ugyanez történik lelkipásztori 
szolgálatunk során is. Ismerjük munkatársainkat, ismerjük híveinket, mindenkit 
elhelyeztünk a saját rekeszében. Szeretjük ezt a biztonságot, amikor nem kell 
újratervezni, amikor elképzeléseinket nem kell újra aktualizálni. Sıt egy bizonyos kor 
felett minden változás és változtatás valósággal idegesít bennünket, az új adóktól 
kezdve az autópálya-díjak változásain át a különféle megnyilatkozásokig. 

Egy-egy lelkigyakorlat vagy továbbképzés új kihívás, amikor alkalmat kapunk arra, 
hogy kilépjünk szokásos sémáinkból, elvárásainkat félretegyük, és új nyitottsággal, 
gyermeki egyszerőséggel üljünk oda Jézus lábai elé. Ilyenkor nem a szokásos 
rutinszerő feladatainkat végezzük, mint az evangéliumi szorgoskodó Márta, hanem 
úgy vagyunk jelen, mint Mária, akit Jézus azért dicsért meg, mert csak az egyetlen 
szükségesre figyelt, vagyis İrá. Ezért választották a Lelkipásztori Intézet 
munkatársai az idei összejövetel témájául Jézusnak éppen ezeket a szavait: „Csak egy 
a szükséges”. Csak az a szükséges, hogy teljes nyitottsággal Istenre figyeljünk, hogy 
Isten szeretetével találkozzunk, és ezt vigyük haza. E napok során is sok új 
gondolatot, indítást kapunk, ötleteket, amelyeket érdemes lesz beépíteni 
lelkipásztorkodásunkba. Mégis a legfontosabb az, hogy találkozzunk Isten 
szeretetével, hogy az újra lángra gyújtson bennünket. Ezért ebben a nyitó 
szentmisében nemcsak a lelkipásztori napokat nyitjuk meg, hanem önmagunkat is 
újra kinyitjuk a Szentlélek indításaira. 

Az idei napok témája szervesen kapcsolódik a korábbiakhoz, amikor az új 
evangelizáció állt figyelmünk középpontjában. Tudjuk, az új evangelizáció elsı 
címzettjei saját magunk vagyunk. Az elmúlt három évben elıször arra 
koncentráltunk, hogy mindenekelıtt nekünk magunknak kell befogadnunk és élnünk 
az evangéliumot, hogy aztán a második fokozatra kapcsolhassunk, vagyis hogy 
képesek legyünk a közvetlen környezetünk számára hirdetni az evangéliumot életünk 
példájával, tetteinkkel és szavainkkal, eljutva az egész világ evangelizálásáig. Ez volt 
tavalyi találkozónk témája.  
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Felmerül a kérdés, hogy mi a célja az evangélizációnak, ennek a hármas felosztásnak. 
Nem a széplelkek hobbija ez, hanem nagyon is konkrét, életet formáló változás. Az 
evangélium egyre mélyebb megismerése arra vezet bennünket, hogy jobban 
megértsük Isten országának természetét, azt befogadjuk, és engedjük, hogy 
életünkben kicsirázzon, szárba szökkenjen, gyümölcsöt teremjen. Az evangélium 
befogadása életünk teljes átalakítását eredményezi. Lehet, hogy gyors, lehet, hogy 
lassú ez az átalakulás, de az biztos, hogy idırıl idıre földrengéseket eredményez, 
miként a föld kéreglemezeinek lassú vagy gyors elmozdulása is. Ez utóbbi a föld 
arculatának, a kontinenseknek az átalakulását eredményezi. A mi átalakulásunk is 
okozhat megrázkódtatásokat. A célt soha nem szabad szem elıl téveszteni, hogy 
Krisztus vonásai egyre jobban kirajzolódjanak rajtunk. A cél Isten országa. 

Az a nagy baj, ha az ember úgy jár, mint én, hogy elveszíti a kulcsot. Én szerencsére 
csak a lakásom kulcsát veszítettem el tegnap, és ma reggel már meg is találtam. De 
mi van, ha az ember a mennyország kulcsát, Isten országának a kulcsát, az egyetlen 
szükségest veszíti el. Valóban életünk kulcskérdése bejutni ebbe az országba, 
amelynek nincsenek határai. Polgárai pedig a megtérés, az új élet szabályainak 
elfogadása, az evangélium befogadása által lesznek az ország polgárai. 

Mi tehát az az egyetlen szükséges, amire Jézus Mártát emlékeztette? A mai nap 
evangéliuma adja meg a választ. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott 
másik hetvenkét tanítványt, és elküldte ıket kettesével maga elıtt. Isten országa 
terjedésének munkatársai lehettek ık is és mi is. Ez az a nagy isteni projekt, ami 
végighúzódik az Ószövetségen, ott van Keresztelı Szent János munkásságában és 
Jézus Krisztus fellépésének és egész munkásságának is a célja. Isten országát építeni 
az emberiség történelmében. Kicsiben indul, és végül nagy fa lesz. Az Isten egész 
népét, az Egyházat foglalja magában, amelyet örök Fıpapunk győjt magának 
napkelettıl napnyugatig. 

Az Isten országa és az annak elérkeztérıl szóló tanítás Jézus igehirdetésének a 
kulcsszava volt. Ez az ország azonban nem szociális vagy politikai struktúra. Ez az 
ország maga az Isten. Jézus meg akarta nyugtatni Pilátust, amikor világossá tette 
elıtte, hogy nem tör e világi hatalomra: „Az én országom nem ebbıl a világból való” 
(Jn 18,36). Ez az ország mégis itt van közöttünk, bennünk él. Isten országa azt jelenti: 
Isten van, Isten él, jelen van, és pedig tevékenyen van jelen a világban, az én 
életemben, a mi életünkben. İ nem egy távoli „végsı ok”, nem a teizmus „nagy 
építésze”, aki összerakta a világ gépezetét, de most már nem törıdik vele. 
Ellenkezıleg: Isten életünk minden cselekedetében és a történelem minden 
mozzanatában a leginkább jelenlévı és sorsdöntı valóság. 

Az örök életrıl szóló tanítás központi eleme az evangelizációnak. Jézus 
igehirdetésének egy, ma gyakran elhanyagolt szempontjára szeretnék utalni: Isten 
országának hirdetése nem más, mint a jelenlévı Isten hirdetése, azé az Istené, aki 
ismer bennünket, aki meghallgat bennünket, azé az Istené, aki belép a történelembe, 
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hogy igazságot tegyen. Azt állítja, hogy az embernek nem szabad azt tennie, vagy 
nem tennie, amit akar. Mert a világra ítélet vár. Ezt számításba kell vennie. Ez 
érvényes mindenkire, a hatalmasokra és a közemberekre egyaránt. Isten tesz majd 
igazságot, és végül is csak İ tudja ezt megtenni. Hitünknek ez a végítéletrıl szóló 
tanítása az evangélium központi üzenetéhez tartozik. Olyan bizonyosság, amelynek a 
lelkiismeret formálásában döntı szerepe van. Jó hír ez mindazok számára, akik 
igazságtalanság miatt szenvednek a világban, és jó hír mindazok számára, akik 
keresik az igazságot. Így válnak érthetıvé a Hegyi Beszéd boldogságai: a szegények, 
a szomorúak, a szelídek, az igazságra éhezık, az irgalmasok, a tiszta szívőek, a 
békességben élık és azok boldogsága, akik üldözést szenvednek az igazságért (vö. 
Mt 5,3-10). İket védelmezi a bizonyosság, és végsı soron ennek a tanításnak az igazi 
tartalma: Isten országának egyik fı jellemzıje, hogy van igazság.  

 
Ha komolyan vesszük az ítéletet és annak felelısségét, ami ebbıl következik, 
könnyebben megértjük az igehirdetésnek egy másik szempontját, vagyis a 
megváltást, hogy Jézus a kereszten magára veszi bőneinket. Hogy a Fiú 
szenvedésében maga Isten válik a mi ügyvédünkké, és ily módon lehetıvé teszi a 
bőnbánatot és azt a reménységet, amely Szent János szavaiban csodálatos kifejezést 
talál: nyugtassuk meg a szívünket, mert „ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten 
fölötte áll szívünknek, ı mindent tud” (1Jn 3,19k). Az İ jósága végtelen. Persze nem 
szabad ezt a jóságot leegyszerősíteni valamiféle, minden igazságalapot nélkülözı, 
szirupos frázisra.  

 
Csak, ha hiszünk Isten igaz ítéletében, csak, ha éhezzük és szomjazzuk az igazságot 
(vö. Mt 5,6) csak akkor nyitjuk meg valóban a szívünket és életünket az isteni 
irgalmasságra. Nem igaz, hogy az örök életbe vetett hit jelentéktelenné teszi a földi 
életet. Éppen ellenkezıleg, pontosan ez teszi fontossá. Isten ugyanis nem 
vetélytársunk, hanem nagyságunk garanciája – emlékeztett egyszer XVI. Benedek 
pápa. Így visszatérünk a kiindulópontunkhoz: Istenhez. Ha jól megfontoljuk, a 
keresztény üzenet valójában nagyon egyszerő. Istenrıl beszélünk, és az emberrıl, és 
így elmondunk mindent. 

 
A pápák minden évben üzenettel fordulnak az egész Egyházhoz a missziós világnap 
alkalmából. Ferenc pápa tavalyi üzenetében egy szó engem különösen szíven talált. 
Többek között ezt írja: „Az emberiségnek nagy szüksége van arra, hogy merítsen a 
Krisztus által elhozott üdvösségbıl. Azok válnak tanítvánnyá, akik engedik magukat 
egyre jobban megragadni Jézus szeretetétıl, engedik, hogy megperzselje ıket az Isten 
országa iránti szenvedély, s így válnak az evangélium örömének hirdetıivé.“ 

A Szentatya szenvedélyrıl szólt ebben az üzenetben: „Azok válnak tanítvánnyá, 
akiket megperzsel az Isten országa iránti szenvedély.” Elgondolkodtat bennünket ez a 
kifejezés, sıt talán egy kicsit vissza is rettent. Mintha félnénk mindentıl, ami 
szenvedély, ami túlzás. Ez a félelem képes arra, hogy az Isten ügyéért való 
lelkesedésünket is egyfajta Prokrusztész-ágyba kényszerítse. Ez azonban oda vezet, 
hogy vallásosságunk elpolgáriasodhat. Pedig ha valaki egy igazságról nagyon mélyen 
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meg van gyızıdve, ha szellemét, akaratát és érzelmeit is ugyanaz a meggyızıdés 
hatja át, akkor képes szenvedélyesen szeretni, dolgozni, energiáit egy irányba 
összpontosítani. Valakit szenvedélyesen szeretni pedig azt jelenti, hogy érte mindenre 
képesek vagyunk. Idıt, pénzt, fáradságot, áldozatot nem kímélünk. Pontosan ezt 
jelenti a szenvedély. Ma az a kérdés, hogy tudunk-e mi Isten országáért olyan 
szenvedélyesen lelkesedni, mint Szent Pál vagy tanítványai, a mai nap szentjei, Szent 
Timóteus, Szent Titusz tették. 

Szent Pál szenvedélyes misszionárius volt, aki Krisztus ügyéért mindent feláldozott. 
Azt írja a filippiekhez szóló levélben: „Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges 
ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sıt szemétnek 
tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam” (3,8). A 
tesszaloniki híveknek pedig azt írja, hogy ı az evangéliumot nemcsak szóval hirdette, 
hanem „er ıvel, Szentlélekkel és mélységes meggyızıdéssel.” 

Csak akkor lesz meg bennünk és tud növekedni az Isten országáért való szenvedély, 
ha megértjük és megrendít bennünket, hogy Isten milyen szenvedélyesen szeretett 
bennünket, és mekkora áldozatot hozott értünk. Csak Isten közelsége képes szeretetre 
hangolni, lángra lobbantani bennünket. Csak, ha szenvedélyesen tudjuk szeretni az 
Istent, akkor tartjuk majd fontosnak azt is, hogy szeretetének üzenetét másokkal is 
megosszuk. Ámen. 


