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Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Úgy tudom, hogy a mai 

nap kulcsszava a küldetés. Nem kell válogatni az evangéliumból, egy-egy 

lelkigyakorlat vagy lelkipásztori napok alkalmával szentírási részeket. 

Megfigyelhettük azt már többször is, megfigyeltem lelkigyakorlatot tartva, hogy 

mindig kapunk valami üzenetet aznapra, nem kell külön keresni szentírási részletet 

vagy evangéliumi szakaszt.  

A mai napon is kapunk ilyen üzenetet: a lámpát lámpatartóra teszik. Ez a mi 

küldetésünk. Elsősorban nem tenni, hanem lenni. A létünkkel hirdetjük az 

evangéliumot. Amilyenek vagyunk, akik vagyunk, amilyen keresztények vagyunk. 

Van egy mondás, mely szerint az utolsó keresztény Jézus Krisztus volt; voltak jó 

próbálkozások, de igazából Jézus Krisztus volt az utolsó igazi keresztény. Mi, akik az 

Ő követői szeretnénk lenni, tényleg törekszünk arra, hogy az Ő életét éljük, az Ő 

szeretetével szeressünk, az Ő fényét vigyük az emberek közé. 

A mai evangéliumban azt mondja Jézus: figyeljetek arra, amit hallotok. 

Figyeljünk arra, amit Ő ma üzenni akar nekünk, amit mondani akar. Akinek van füle 

a hallásra, az hallja meg; akinek van szíve, az fogja föl, hogy mit üzen ma nekünk 

Jézus, hogy mit kér tőlünk. A világosság, mely megvilágít minden embert, a világba 

jött.  

Nemrég ünnepeltük a karácsonyi ünnepkört, és elcsodálkozhattunk, hogy 

Jézus kicsiny gyermek lett, gyermekként jött közénk, nem hatalmas Istenként, hogy 

ne féljünk tőle, hogy ne kelljen tőle félnünk, ne rettegjünk. Egy kisgyermektől nem fél 

senki. Eljött szelíden, szeretettel, és azt kéri tőlünk is, hogy ilyen szelíd szeretettel 

menjünk és ragyogjunk és világítsunk. Nem azt mondta, hogy menjetek, és 

vitatkozzatok az emberekkel; menjetek, és hirdessétek minden népnek, hogy ilyenek 

vagytok, meg olyanok. Nem azt mondta, hogy panaszkodjatok, amerre csak jártok. 

Az evangélium hirdetése nem a sötétség szidása, hanem ragyogás. Éppen a 

sötétségnek van arra szüksége, hogy odamenjünk a sötétben világítani. A sötétségért 

teszünk mindent – ezért a sötét világért. Nem panaszkodunk, és nem szidjuk a többi 

embert: azok olyanok, mi meg ilyenek; hanem szeretettel, szelíd szóval, türelemmel, 

de valamiféleképpen mégis határozottsággal hirdetjük azt, amit meghallottunk, amit 

felfogtunk, amit befogadtunk a szívünkbe Jézustól, Jézusról. Azt mondjuk 

embertársainknak.  

Isten szeretetét nekünk is bele kell élnünk ebbe a világba. Úgy is mondhatjuk, 

hogy Isten szeretete rajtunk keresztül is megjelenik itt a földön. Az kell hozzá, hogy 



igent mondjunk rá. Hinnünk kell abban a jóban, amely akkor valósul meg, akkor jön 

el ebbe a világba, ha mellette döntünk; és hinnünk kell abban a jóban, amely 

meghalad bennünket, amely túlmutat rajtunk. Isten szeretete megjelenik a mi 

életünkben is. Ahogyan mi szeretjük a ránk bízottakat, ahogyan mi hozzájuk 

fordulunk, ahogyan tanítjuk őket, ahogyan nevelgetjük őket, ahogy valóban Krisztus 

szeretetével szeretjük őket.  

Önazonosságunk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Lámpásokká kell 

lennünk. De ez nem abból van, hogy a sötétséggel szemben meghatározzuk 

magunkat, hogy: mi jók vagyunk; hát van egy kis rossz, de mi azért jók vagyunk; mi 

a világosság fiai vagyunk, azok meg a sötétek. Önazonosságunk abból fakad, hogy a 

világosság, amely eljött ebbe a világba, amely megjelent itt a földön, bennünk is 

megjelenik, a szívünkben is megjelenik, a szívünk sötét homályait is beragyogja; és 

hogy nem a mi fényünket adjuk tovább, hanem az isteni fényt – az ragyog át, az 

ragyog rajtunk keresztül.  

Mi a feltétele annak, hogy hirdessük az evangéliumot? Úgyis kérdezhetném, 

hogy van-e valami feltétele? Van-e valami feltétele annak, hogy beszéljünk Jézusról? 

Olyan helyzet kell hozzá, olyan eszközök kellenek hozzá, olyan lelkiállapot kell 

hozzá? Azt kell, hogy mondjuk: semmilyen feltétele nincs annak, hogy hirdessük az 

evangéliumot. Úgy is mondhatjuk, hogy nincs semmilyen állapot vagy helyzet, 

amelyben ne tudnánk hirdetni az evangéliumot, vagyis ne tudnánk szeretni. 

Tudomásul kell vennünk, hogy az evangélium hirdetése egyet jelent a szolgálattal, a 

többiek, az emberek szolgálatával. Nem lehet úgy hirdetni az evangéliumot, hogy 

uralkodunk. Nem lehet úgy hirdetni az evangéliumot, hogy odamegyünk és felülről 

„leszólunk” nekik, kioktatjuk őket. Közéjük kell menni.  

A világosság a világba jött, de a sötétség nem fogadta be. De a világosság 

éppen azért jött, hogy mégis beragyogjon olyanokat, akik a sötétségből esetleg mégis 

befogadják, vagy valamennyire befogadják, és aztán azokon keresztül megy tovább a 

világosság. Éppen ez a világosság természete, hogy átjárja a sötétséget, hogy 

megszűnteti a sötétséget. Mi ennek lettünk szolgái, ezt szeretnénk szolgálni. 

Egyik paptestvér mesélte, hogy püspöke egy olyan helyre, olyan faluba küldte, ahol 

csak pogányok vannak; nincs esély sem arra, hogy megtérítse őket. Egy bölcs idős 

pap azt mondta neki: ha esetleg nem pogánynak tartanád őket, jobban meg tudnád 

szólítani őket, talán jobban hallgatnának rád. Talán még meg is térnének, hogyha 

nem pogányként kezelnéd őket, hanem testvéreidként. Ha úgy figyelnél rájuk, mint 

akik rászorulnak a te világosságára, a te szeretetedre.  



Nem mindegy, hogy hogyan figyelünk Jézusra; nem mindegy, hogy hogyan 

figyelünk arra, amit üzenni akar nekünk a mai napon. Nem mindegy, hogy 

megérinti-e a szívünket. Figyeljetek arra, amit az Úr mond!  

Figyeljetek arra, hogy az Isten szeretete azokban munkálkodik, akik 

megnyitják a szívüket. Nyitott szívvel befogadják Isten Igéjét, Isten szavát, mely 

átformál, átalakít, és amely rajtunk keresztül, túlmutatva, másokat is átformál és 

átalakít. Egészen más szemlélettel kell mennünk az emberek közé. 

Gáspár István atya nyilatkozatát olvastam a Magyar Kuríron. (Sajnos nem 

tudtam itt lenni közöttetek a napok során, csak a nyitó, meg a záró napon.) István 

atya azt mondja, hogy talán nem is új dolgokat kéne kitalálnunk, hanem arra 

figyelni, hogy mire indít bennünket az az Isten, Aki megjelenik közöttünk, Aki 

azáltal akar változást hozni a világba, hogy bennünket átváltoztat, bennünket 

átformál, és rajtunk keresztül munkálkodik a szeretete.  

Bíztassátok egymást – ahogy a zsidókhoz írt levélben hallottuk –, bíztassátok 

egymást, hogy szeretetben, hitben, reménységben éljetek! Összejöveteleinkről ne 

maradjatok távol, mint egyesek – mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben. 

Valószínűleg már akkor is probléma volt, abban a korban, hogy néhányan nem 

vették eléggé komolyan, hogy a keresztény ember nem lehet egyedül; mindig 

közösségben kell megélni a szeretetet, közösségben kell megélni az evangéliumot. Az 

evangélium hirdetése nem működik az emberek szolgálata nélkül. 

Hogy ebben a közösségben megerősödve, tudjuk aztán valóban hitelesen 

hirdetni Jézus tanítását, ehhez kérjük Urunk Istenünk kegyelmét. Ámen. 


