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Török Csaba: 

Az Eucharisztia: a lelkipásztorkodás forrása 

 

Kiindulópontul azt a zsoltárt vettem, amellyel már tegnap foglalkoztunk: a 87. zsoltárt. 

Nem szeretnék az elemzésébe belebonyolódni, csupán szeretnék két hangsúlyos elemet 

kiemelni.  

 

 
 

Van ennek a hatalmas menetnek, ahogy a világ összes népe északról és délről, keletről és 

nyugatról elzarándokol Jeruzsálembe egy liturgikus és egy eszkatologikus tónusa is. Így érünk 

el az egész zsoltár sajátos gyönyörű koronájához: „Körtáncban fogják majd énekelni: Minden 

forrásom tebenned fakad.” A Kongresszusunk jelmondatáról van szó, és hogy ez a forrás 

valójában az üdvjavakat jelenti, arról Kocsis Imre atya már nagyon mélyrehatóan beszélt 

tegnap. Erre nem térnék ki. Valamiképpen azt szeretném megéreztetni, hogy ez a zsoltár az 

Egyház küldetésének, missziójának gyönyörű képét rajzolja elénk. A végidős Jeruzsálem képe 

áll elénk, ami egészen pünkösdi karakterű, hiszen egybegyűjti a népeket, hogy a népek 

egységre jutva Isten körül az egy hitben találjanak rá az egyetlen forrásra. 

Elhangzott az Eucharisztikus Papi Rekollekción,  
2017. november 9-én Esztergomban, a Szent Adalbert Központban 
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Ez a forrás az Újszövetség távlatában természetesen Jézus Krisztus. Csak néhány 

újszövetségi igehely, amelyek mindenképpen ide kell, hogy kapcsolódjanak számunkra, 

amikor a témánkról beszélünk. 

A János evangélium prológusában van az egyik leggyönyörűbb mondat, amely rávilágít a 

lényegre: „Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4). Már tegnap is 

hallhattuk azt a zsoltárrészletet, amelyben a forrás és a fény, a forrás és a világosság gondolata 

összefonódik a 36. zsoltárban, de valójában tulajdonképpen az evangéliumi misszió 

kiindulópontjával állunk itt szemben: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben 

legyen” (Jn 10,10). Valamilyen szempontból a 10. fejezet amúgy is kiemelt hely a János 

evangéliumában, hiszen Jézusnak, a Jó Pásztornak a képében a messiási küldetéstudat 

csodálatos lenyomatát állítja elénk. Régebben szívem rejtekén szurkoltam annak, hogy egy 

jánosi mondat is lehetne az Eucharisztikus Kongresszus mottója, de lobbitevékenységet nem 

folytattam az ügyben. Valóban visszaadja azt a vágyat és evangéliumi elköteleződést, ami 

kell, hogy áthassa a szolgát, aki hirdet. 
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Az első János levél elején ugyanis olvassuk János apostol szavait: „…az élet Igéjét hirdetjük 

nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök 

életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk” (1Jn 1,1–2). Az a csodálatos életadási 

dinamika, ami a Szentháromság szívében, belső életében zajlik le az Atya és a Fiú 

kapcsolatában, kiárad a Fiú megtestesülésével a világba, és az apostoli szolgálat ennek a 

csodálatos misztériumnak, hitünk legmélyebb titkának továbbvitelét jelenti. Igen, az élet 

megjelent, és mi ezt hirdetjük. Ha tovább olvasnánk ezt a részt János első levelében, ott 

találnánk a konklúziót, hogy közösségben legyetek velünk, mint ahogy mi közösségben 

vagyunk az Atyával, és örömünk teljessé legyen. Ennél jobban, mélyebben összegezni, hogy 

mi is a szolgálatunk, lelkipásztorkodásunk célja, alig-alig lehet. Amikor tehát a szamáriai 

asszonnyal folytatott beszélgetésben látjuk ezt a mondatot – „Aki abból a vízből iszik, 

amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé…” – tulajdonképpen ráébredünk, hogy 

Krisztus minden ígéret beteljesülése. Krisztus minden ószövetségi várakozás célja, Krisztus 

minden emberi kérdés válasza, és az embernek szó szerint az élete. Nem egyszerűen vallásos 

többlet, az élet utólagos földíszítése, hanem maga a létezés. Ezzel az evangéliumi hellyel 

kapcsolatban hadd utaljak még Szent Ágoston nagyon szép értelmezésére, ami egy furcsa 

kapcsolatot mutat ki Isten és az ember között ennek a szomjúságnak az alaptapasztalatában. A 

szamáriai asszonyra tekintve Ágoston azt mondja: Jézus szomjazott rá, hogy az asszony 

szomjazza őt. Amikor az Isten szeretete kiárad a világba, szó szerint forrássá válik az ember 

számára, akkor Isten szomjúsága és az ember szomjúsága, az Isten éhsége és az ember éhsége 

találkozik. Ennek a találkozásnak a pontjában áll ott az, aki a papi szolgálatot fölvállalta. 

Ennek a találkozásnak a pontjában állok én ott, aki vállalom, hogy éhező, szomjazó 

emberként Krisztus szolgája, alter Krisztus legyek, aki ott áll a két világ határán, maga is 
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szomjazik, de állandóan azokkal az emberekkel törődik, akik szomjaznak, miközben egész 

benső lényét áthatja a szomjúságunkra szomjazó Istennek a Szentlelkes dinamikája. 

 

 
 

Az evangéliumokban az Igének, aki a világba jött, az életforrásnak a gondolata szorosan 

összekötődik a kenyér gondolatával. Nemcsak azért, mert már az Ószövetség is beszél úgy az 

Isten Igéjéről mint kenyérről. A bölcsességi irodalomban ez a szép szimbólum megjelenik. 

Egy egészen konkrét szentírási helyre szeretnék utalni, hogy megértsük miről is van itt szó. 

A kenyérszaporításnak a Márk evangéliumában leírt változatára gondolok. Ha az egész 

perikópát nézzük, ami a kenyérszaporítást tartalmazza, ezzel a mondattal kezdődik: „Az 

apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak” (Mk 

6,30). Előttünk állnak ezek a friss élménnyel megrakott apostolok. Éppen az előadás előtt 

újmisés atyákkal találkoztam, akik jöttek a plébániai élményeikkel… Hazajönnek Jézushoz az 

apostolok, és beszámolnak neki: igen, szót adtál a szánkba, ezt a szót mi újra szóvá tettük az 

emberek között, és ennek a szónak ereje volt, betegek meggyógyultak, a gonosz lélek 

engedelmeskedett a te erődnek, nevednek. A szó valóban élet lett.  

Majd pár verssel lejjebb, hogy folytatódva a történet, Jézus újra találkozik azzal a néppel, 

akikhez az apostolokat küldte: „Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a 

szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani” (Mk 

6,34). Megint a tanítás szó köszön vissza ebben a mondatban, ahol teljesen nyilvánvalóvá 

válik, hogy mielőtt a kenyérszaporításban a kenyérre való éhség gondolata megjelenne, ott 

van az Igére, a Szóra való éhség tapasztalata.  

Megrázó volt az az élmény, amiről egy protestáns lelkész kolléga számolt be: a boszniai 

háború idején segélyszervezetükkel egy kamionnyi élelmiszert vittek egy horvát faluba. Ez 
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egy olyan település volt, ami 3 hónapon át el volt zárva a harcok miatt a külvilágtól, tehát 

semmilyen segélyszállítmány nem jutott be. 3 hónap után ott a kamionnyi élelmiszer. Kinyitja 

a kamion hátulját, odaáll, kezdené osztani az ennivalót a falusiaknak, amikor egy idős asszony 

odalép hozzá és megkérdezi tőle: – Te pap vagy? Mivel tudta, hogy katolikus a falu, próbálta 

neki magyarázni, hogy olyanféle, de nem a te papod, nem a te klasszikus katolikus 

lelkipásztorod. Az asszony azt mondta: – Nem baj, te az Isten embere vagy, mielőtt a kenyeret 

kiosztanád, prédikáljál! Ez egy annyira döbbenetes tapasztalat, hogy pont azokban a 

helyzetekben, amikor azt hinnénk, hogy semmi sem előzheti be az élet fizikai 

szükséghelyzeteit, megmutatkozik, hogy a lélek tud éhesebb lenni, mint a test. Az embernek 

van egy mélyebb vágyakozása, ami túlnő a fizikai, vagy a biológiai szükségleteinek szintjén. 

Igen, az ember akkor megszólal. 

Milyen szép a kenyérszaporítás leírásának ívében, hogy szinte a szentmisének, a liturgiának 

képét állítja elénk. Krisztus tanít, átadja az Igét, majd liturgikus gesztusok kíséretében hálaadó 

imádsággal átadja a kenyeret az apostolok közvetítésével a népnek. Tipologikus előképe ez a 

mi liturgiánknak, ahogyan az Egyház életében ezt végezzük.  

 

 
 

A János evangélium 6. fejezetében, a jól ismert nagy eucharisztikus beszédben, amely szintén 

a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódik, ugyanezt a dinamikát meglátjuk. „Bizony, bizony, 

mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az 

igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a 

világnak” (Jn 6,32–33). Megint csak a jánosi teológia kulcsszava: az életet adás, mint a végső 

forrás, ami miatt az Ige a világba jön. De ha tovább olvassuk a teljes eucharisztikus beszédet, 

látni fogjuk a struktúrájában, hogyan domborodik ki megint a szónak a szerepe. Mert hinni 
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kell a szónak, hogy az ember oda járulhasson az élet kenyeréhez. Mert ez a szó testként, 

kenyérként áldozza magát értünk, ajánlja fel nekünk önmagát. Ilyen értelemben a hívő ember 

számára a mindennapi kenyér gondolata, amely a Miatyánk imádságában százszor és ezerszer 

fölszakad a szívünkből, elnyeri az igazi mélységét.  

A jánosi szövegekben ott van ez a kétszintűség. Az éhség. Az éhség mit jelent? Ahogy 

Júdásnál is mit jelentett az éjszaka? Mit jelent a szó és mit a kenyér? Mit az átadás és mit az 

áldozat? Papként éppen ezért nagyon megrendített az, amikor az egyik újmisés képen egy 

nagyon furcsa jelmondatot láttam: „Kezébe vette, megáldotta, megtörte…” Ez a három szó 

volt fölírva a szentképre, de minden szóban az utolsó magánhangzó dőlt betűvel volt szedve, 

és a magyar nyelv sajátosságait kihasználva olvashattam így is: „Kezébe vett, megáldott, 

megtört…” Tulajdonképpen egy papi hitvallás, ars poetica. Mit jelent számomra papnak 

lenni? Belépni a kenyérszaporítás csodájának az éhség emberi és ember feletti tapasztalatának 

dinamikájába. Az Isten kézbe vesz, engem is megáld és megtör. Ebből a forrásból éppen ezért 

misszió származik, fakad.  

 

 
 

Hiszen – ahogy említettük és Jézus is nagyon erőteljesen hangsúlyozza – ahhoz, hogy valaki 

igyon ebből a forrásból, egyen ebből a kenyérből, hit kell. Pál is ezért figyelmeztet rá, hogy 

lehet, hogy ugyanazt a kenyeret vesszük, de van, aki kárhozatára, van, aki üdvösségére. Itt 

hitre van szükség. A János evangéliumban ott vannak a szép mondatok: „Aki hisz bennem, 

még ha meghal is, élni fog”; „Aki hisz a Fiúban, örökké él.” Innen értjük meg, hogy a Római 

levél 10. fejezetének a Deutero-Izajásra építkező érvelése miért lesz annyira fontos, hiszen Pál 

akkor jogosan veti föl a kérdéssort: „Hogyan hívhatják segítségül, amíg nem hisznek benne? 
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S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha nincs, aki 

hirdesse? S hogyan hirdesse az, akit nem küldtek?” 

Az emberi őstapasztalatból eljutunk az isteni küldetés forrásáig, a Szentlélek kenetében az 

Egyház küld. E nélkül nem tudom beteljesíteni azt a célt, amelyre az Isten kiválasztott. 

(Dolhai atya tegnap olyan szépen hangsúlyozta az Eucharisztia egyházi karakterét. Úgy 

gondolom, hogy ebben a páli kérdéssorban is visszajutunk az egész misszió egyházi 

karakteréhez is.)  

 

 
 

Ez a hirdető egy csodálatos személyiség. Az Izajás közismert helyét hadd idézzem: „Milyen 

szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a 

szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: »Királlyá lett a te Istened.«” (Iz 52,7) 

Ha csúnya kommunikációelméleti szavakkal játszom, akkor azt kell mondani, hogy ez a 

performatív beszéd klasszikus tipikus esete. Amikor a szó kimondása beteljesíti a kimondott 

szó tartalmát.  

Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valahol a városfalaktól messze történt egy nagy csata, 

arról jön egy küldönc és elmondja nekünk, mint a híradóban, hogy valahol messze az Isten 

győzött. Ez a hírnök azért lép be a városba, hogy abban a pillanatban, amikor kimondja a 

városfalak között, hogy az Isten királlyá lett, az Isten valóban királlyá legyen, és ebben a 

pillanatban béke lép be ennek a közösségnek az életébe. Ha ez az üzenet elfogadást talál, 

akkor ott az Isten, akkor ott fölfakadnak a források. Izajás a béke szót használja, de az 

ószövetségi hagyományban akár az üdvösség, a megváltás szavak gondolatkörét is ide 

kapcsolhatnánk. Itt van az a csodálatos pillanat, ami egyébként minden szentségi történésben 

lejátszódik. Püspök atya mondta, hogy nem szabad túlverbalizálni az imádságok szövegeit, de 
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magának az imádság gesztusának és a kimondott szavainak ugyanez a performatív ereje van. 

Nem a vesszőkön vitatkozunk, de azt igenis ki kell mondani a gyóntatásban, hogy én 

föloldozlak téged. Ebben a pillanatban beköszönt az Isten kegyelmi ideje egy ember életébe. 

A keresztelésben el kell hangoznia annak a szónak, hogy én megkeresztellek téged (mennyire 

erős ez az egyes szám első személyű névmás a szentség kiszolgáltatásában). Mert a széplábú 

hírnök (bocsánat, hogy így hívom magunkat) megérkezik a nép körébe. És azáltal, hogy 

kimondja a szót, megszülethet a hit, fölfakadhat a forrás, elérkezhet az élet oda, ahol e nélkül 

csak élettelenség lenne. 

 

 
 

Átkapcsolnék egy tegnap már előfordult példához, a szikla példájához. Azonban kicsit 

másként indulnék el, mint ahogy azt Imre atya tette.  

Az Iz 51-ben van egy érdekes szövegrész, ezt választottam kiindulópontul: „Hallgassatok 

rám, akik az igazság után jártok, és az Urat keresitek! Emeljétek tekintetetek a kősziklára, 

amelyből kivágtak benneteket, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket! Nézzétek 

atyátokat, Ábrahámot és Sárát, aki a világra hozott titeket; mert egészen egyedül volt, amikor 

meghívtam, de megáldottam és megsokasítottam” (Iz 51,1–2). Itt a szikla és a betömődött kút 

Ábrahám és Sára, aki meddő, az Isten kegyelmének érintése által termékennyé válik. Annyira 

erős ez a kép a sivatagi népek körében: a kiásott kút, ez egy betemetett szárazság volt, és az 

Isten kiásta, hogy víz fakadjon belőle, Sárából anya lett. Ábrahám egy szikla volt, ott állt 

magában, de terméketlen, haszontalan és meddő volt. Az Isten megérintette, és egy egész nép 

hasadt ki belőle. Előbb Izsák, majd a történeti út során a teljes választott nép. Gyakorlatilag a 

szikla és a beásott száraz kút életre támad az Isten keze érintése nyomán. 
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Ez a sziklakép az Újszövetségben negatív tónussal is visszaérkezik, hiszen hivatkozhatna a 

választott nép arra, hogy én vagyok az Ábrahám sziklájából kihasított értékes darab. Jézus 

megnyugtatja a kortársakat: ha Ábrahám meddő sziklájából fiat hasított ki magának az Isten, 

akkor ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani. Itt egy arámi nyelvjáték is közrejátszott a 

bén és az ében, a fiú és a kő közötti áthallás a köznyelvben. 
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De éppen ezért Meriba sziklája próbatétel és hűség helye is lesz.  

„Mózes és Áron a szikla elé hívták egybe a népet, majd Mózes megszólalt: »Halljátok hát, ti 

lázadók! Tudunk nektek vizet fakasztani ebből a sziklából?« Ezzel fölemelte Mózes a kezét és 

kétszer ráütött a sziklára. Bőséges víz fakadt belőle, s ivott a közösség jószágával együtt” 

(Szám 20,10–11). 

Itt látjuk meg, hogy a hitre nem induló, kicsinyhitű, zártszívű nép a szikla csodájában saját 

hitét is meg kell, hogy találja. Azt is mondhatnám szimbolikus olvasattal, hogy nemcsak a 

terméketlen, élettelen sziklát nyitja meg az életadó víznek Mózes, de a nép kemény szívét is 

megnyitja ezzel a kettős ütéssel, az isteni kegyelem érintésével.  
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Ezért emlékeztet a zsolozsmában az invitatórium zsoltára bennünket: „Ne keményítsétek meg 

a szíveteket, mint egykor Meribánál, mint a pusztában Massza napján! Atyáitok ott 

megkísértettek, bizonyítékot követeltek, jóllehet látták tetteimet. Negyven évig viszolyogtam 

e nemzedéktől. Így szóltam: Tévelygő szívű nép ez, nem ismeri útjaimat. Ezért esküdtem meg 

haragomban: Nem mennek be nyugalmam (országába)!” (Zsolt 95,8–11) 

A sziklának itt van az igazi próbatétele, mert Imre atya elmondta a rabbinikus értelmezés 

gyönyörű olvasatát, ott vándorol a szikla a vándorló néppel és amikor csak vízre van szükség, 

megáll, ad egy kis vizet és másnap újra szedi sátorfáját, a hátizsákját a szikla és megy tovább. 

A másik olvasati sík is megjelenik: a terméketlenség és a meddőség problémája és a hitnek, a 

hűségnek a próbatétele. Lehet, hogy vannak olyan vándorló sziklák, amiket a nép egyszerűen 

csak vonszol magával, és soha egy pillanatra egy csepp víz tán ki sem fakad belőlük. De csak 

ott vonszolja és viszi előre. 
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Így jutunk el a papi forrásaink kérdéséhez. A hivatásunk szüntelen a hűség és hit mérlegén 

van próbára téve, de állandóan szembesíti a rábízottakat a hűségnek és a hitnek a kihívásával.  

Ha a Bibliát nézzük, látjuk, hogy a forrásból felfakadó vizet hívhatom a Lélek vizének is, 

Isten ruah-jának teremtő ereje kinyilvánulásának is. Hiszen amikor majd Izajás jövendöl arról, 

hogyan fog visszatérni Babilonból a választott nép az ígéret földjére, szinte megismétlődnek 

ugyanazok a csodák, mint az egyiptomi kivonulás idején, kiemelten a víz csodája. Hogy a 

terméketlen sivatag gyümölcsössé lesz, és ehhez Izajás a 43. fejezetben hozzákapcsolja a lelki 

értelmezési szintet, a hűtlen nép pedig igaz Izraellé változik. Ahogy a hazatérő nép újraéli a 

kivonulás vízcsodáját, úgy kell a hitében is megújulnia. De ez a víz az Újszövetség távlatában, 

de már az Ószövetségében is, az Igének is a vize. Mert az Isten Igéje olyan, mint az eső, 

amely megtermékenyíti a földet, a harmat, amely alászáll és életet hoz. A bölcsesség által 

szétosztott tanítás olyan, mint az éltető víz – olvassuk nemcsak Izajásnál, de Sirák fiánál is. 

Ráébredünk, hogy a hívőnek, aki önmagában csak egy terméketlen szikla és beásott kút lenne, 

a létforrása maga az Isten. Az Istenben kell a forrásainak fölfakadnia, mert e nélkül nincsen 

szeretet, nincsen hűség. E nélkül az ember a kiaszott és halálra ítélt földhöz hasonlít, ahogy a 

143. zsoltár fogalmaz.  

Amikor a gyönyörűszép zsoltárt olvassuk: „Miként a szarvas vágyódik a forrásvizekre…” Az 

ókeresztény templomi szimbolika egyik kulcseleme ez. Gondoljunk akár a római San 

Clemente mozaikjára. Pontosan itt köszön vissza az emberi tapasztalat: nincs életem, nincs 

termékenységem, száraz sivatag vagyok, vizet már nem adó kút, gyermeket nem nemző 

szikla, ameddig meg nem érint az Isten, aki átalakíthat engem egy olyan kertté, amelynek 

forrása van (Iz 58 gyönyörű szép próféciája). 
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Innen lépünk át előadásom utolsó blokkjához, amivel kicsit lassabb leszek: papi mivoltunk 

lelkiismeret-vizsgálatához. Hiszen ha fölvetem a legelső kérdést: milyen küldetéstudat is van 

bennem, akkor apránként meg kell értenem, amit VI. Pál is hangsúlyozott már és Ferenc pápa 

az Evangelii Gaudium-ban hivatkozott erre, hogy a küldetés, a misszió, az nem valamiféle 

többletmunka, amit az egyéb tevékenységeim mellett végzek. Az tulajdonképpen maga a 

létezésem. Nem egyszerűen tanítványok vagyunk, akik néha misszionálnak, hanem a 

tanítványiság lényege szerint misszionáriussá tesz engem. 

Van 1Péter levélben egy gyönyörű mondat: „Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten 

népe vagytok. Régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok.” Ez a mondat 

nagyon jól átköt bennünket egyébként a 87. zsoltárhoz, ahonnan a mottónk van, hiszen ott az 

utolsó előtti versben azt láttuk, hogy az összes idegen nép neve bele lesz írva a népek 

könyvébe, ez is meg az is Jeruzsálemben született. Aminek az az egyik csodálatos finomsága, 

ami a magyar szövegben tán erőteljesen nem is mutatkozik meg, hogy a Septuaginta laos-ról, 

a héber szöveg pedig am-ról beszél. Itt nem egyszerűen a sok nemzetségnek összegyűjtéséről 

van szó, hanem a misszió által végbevitt kegyelmi mű révén, akik egykor nem voltak nép, 

néppé lesznek, akik egykor távol voltak, most közel kerülnek, anyjuk lesz Jeruzsálem, ott lesz 

a forrás mellett a helyük. 

Amikor a Városmisszió kapcsán egy-egy körben elbeszélgettünk erről, akkor újra és újra ezért 

merül fel a kérdés: fölfogjuk, hogy mit csinálunk, amikor bárkinek Krisztust akarjuk hirdetni? 

Nem tagot toborzunk a klubba, és nem az az elsődleges célunk, hogy majd bíboros atyáék az 

ad liminán jobb statisztikákat adhassanak le a Szentszéknek. Itt pontosan arról van szó, hogy 

ki voltam és kivé lettem. Mit művel az Isten kegyelme velünk? Ennek hatalmas örömet kell 

kiváltania belőlünk. És ez a jó – ahogy Szent Tamás mondja – szükségszerűen közölni akarja 
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magát, communicativum sui. Nem tud elhallgatni. Az nem lehetséges, hogy én, aki 

terméketlenből termővé, nem népből néppé lettem, megelégedjek azzal, hogy nekem ez már 

megvan, a többiek maradhatnak ott, ahol akarnak. 

És a missziónál visszajutok a kérdésig, amit fölvetettünk: Tényleg akarom, hogy akit jól 

„megmisszionálok” a testvérem legyen, a családtagom legyen? Ahogy az egyik diakónus 

fogalmazott: komolyan gondolom azt, hogy akár vasárnap odaüljön az asztalomhoz? Vagy 

este becsöngessen hozzám, mert kérdése van? A küldetésnek van egy nagyon mélyre nyúló 

szintje, ami végül az én saját hívő identitásomat is mérlegre teszi. 

A második pont: a pap mint szikla. A sziklának nagyon sok pozitív olvasata van, de én itt arra 

az izajási képre utalnék vissza: én a közösségemben egyfajta péteri szikla vagyok? A néppel 

vándorló vízfakasztó szikla vagyok? Vagy esetleg a holt súly, amit vonszol maga után az 

egész közösség? Olyan szikla vagyok a plébániámon, amelyből fölfakadnak a források? Vagy 

esetleg az az iszonyatos több tonnás tömb vagyok, ami agyonnyomja a közösségem életét? 

Hol vagyok én a plébániám életében? 

Nem felejthetem, hogyha bármi miatt elhallgatna körülöttem minden, érvényes lesz Jézus 

virágvasárnapi figyelmeztetése: a kövek is elkezdenek majd kiáltozni előbb-utóbb. Mert nem 

az én művem ez, hanem az Istené. És az Isten egy élő világot akar, nem pedig terméketlent. 

És a kegyelem művét végbe akarja vinni ebben a világban, és nekem ebben kell Meriba vizet 

adó sziklájává válnom.  

Így jutok el a harmadik kérdésig, Meriba papjainak problémáihoz. Világos, hogy a 

vízfakasztás a mi pásztori szolgálatunkban mindig a Szentlélek műve. Erről szól a 

fölkentségünk, fölszenteltségünk, nem egyszerűen jól képzett, előkészített evangéliumi 

munkatársként dolgozunk az Isten országán, hanem az egész életünket áldoztuk, és az Isten 

szentségi szinten ragadta meg ezt az életet.  

Akarok-e még egyáltalán vizet fakasztani a sziklából? Azt mondják, hogy a világunk 

individualista, atomizált, elidegenedett, elmagányosodott. Igen, az. De ez csak annyit jelent, 

hogy ott van előttem a szikla, el kellene kezdenem ütögetni, mint Mózesnek. Mózesnek elég 

volt kétszer ráütni, lehet, hogy nekem 42 évig kell ütögetni. De nem hagyhatom abba. Ez a 

hűségem próbatétele. Ez az én lelkiismeret-vizsgálatom nagy kérdése: föladtam már a harcot 

és azt mondom: ez van? Templomom is sziklából épült, híveim is kavicsdarabkák, mostantól 

majd a műemlékvédelem gondozza őket.  

Az éltető víz misszionáriusainak kell lennünk. Ehhez föl kell tennünk néhány roppant 

egyszerű kérdést: Miért tesszük, amit teszünk? A sikerért vagy az Istenért? Az Isten alatt hadd 

értsem oda az Isten látható és láthatatlan népét, akik már láthatóan ott vannak az Isten 

Egyházának keblén, és azokat is, akiknek ott kellene lenniük, de még nincsenek ott. 

Az Evangelii Gaudium 82. pontjában ezt írja a pápa: „Napjaink közvetlen sikerekre való 

törekvése azt eredményezi, hogy a lelkipásztorkodásban munkálkodók nehezen tűrnek 

bárminemű ellentmondást, látszólagos sikertelenséget, kritikát, keresztet.” 

Ha végiggondolom a saját papi életemet, különösen is a szentelés utáni első éveket, amikor az 

ember még a húszas évei második felében a hiperaktivizmus ezer formáját mutogatja, ez a 

sikertelenségi problematika az egyik legborzalmasabb kereszt tud lenni. Ha elindítasz egy 

közösséget és nem akar sehogyse beindulni, fölépítesz valamit és ahogy egy méterrel 

messzebb mész, rögtön összedől. Hatalmas energiákat áldozol be, fölkészülsz egy nagyszerű 

lelkigyakorlatra, amiről magad is azt mondod, hogy a saját szavaidtól megtérnél és zokognál a 

zárómisén, és erre eljönnek hárman a templomba, a legfiatalabb 92 éves. Ezek a pillanatok 

pontosan ezzel a kérdéssel szembesítenek.  
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Ez a kereszt és ebben van valahol az elrejtett evangéliuma a sziklából fakadó víznek. Ki 

vagyok én, aki ezt a szolgálatot hordozom? Hivatalnok vagy próféta? Ez az oka annak, hogy 

VI. Pált idézve már Ferenc többször megerősítette, hogy itt a kérdés nem adminisztratív 

jellegű. Nem egyfajta strukturális reform, nem egyfajta jól adminisztrált plébániai 

menedzsment a nagy kihívás, hanem hogy leszek-e az Isten embere a nép körében vagy sem. 

Amikor minket diakónussá szenteltek, a szentelő érsek háromnegyed órát késett, mert 

eltévedt, nem tudta, hogy hol van a szentelés és csak harmadszorra talált meg minket az Il 

Gesu-ban, addig ott szépen gondolkodtunk, hogy mi lesz. De gondoltuk, Rómában van elég 

püspök, hogy valaki beugorjon.  

Mielőtt megindult a szentelési menet, a sekrestyében még három mondatot mondott nekünk: 

„Legyetek Isten emberei! Legyetek az Egyház emberei! Legyetek Szűz Mária emberei!” És 

mindegyik mondathoz egy apró személyes kommentár. 

Mit jelent, amikor egy keresztelési anyakönyvi kivonatot kérnek tőlem? Vagy mit jelent, 

amikor a gázárakról tárgyalunk, küszködünk? Mit jelent, amikor meg kell alkotnunk egy 

intézményes keretet, amelyben az Isten ügye haladhat előre az Egyház embereként betartva 

mindent, amit betartanunk hivatott, de mégis szüntelenül azt a prófétai karaktert megőrizni, 

amire szükség van ebben a világban. 

Az utolsó kérdés hadd legyen egy kicsit elvont: tényleg szép lábú hírnöke vagyok én még az 

Istennek? Amikor megérkezem, a lábaim tényleg a jó hírt hozzák el az emberek közé? Nem 

azt jelenti ez, hogy egy állandó tökéletes 120%-os szinten kell léteznem. Varga püspök atya 

tegnap délutáni előadásában nagyon megkapott az a rész, amikor arról beszélt, hogyan tudok 

bűnös emberként pap lenni. Hogyan tudok a saját már elkövetett bűneim tudatában tovább 

haladni előre a szolgálatban? Akár egyre magasabb megbízatásokkal, hivatalokkal. Az ő 

szájából ez egy saját személyes élettanúság volt, amikor nagyon őszintén beszélt erről a 

kihívásról. Mert elfáradunk, tökéletlenek, alkalmatlanok vagyunk. 

Az Evangelii Gaudium 277. pontjában ott van egy lelkiismeret-vizsgáló kérdés ehhez:  

„Nem mindegy, hogy valaki fáradtságból ereszti-e le a kezét egy időre vagy pedig krónikus 

elégedetlenségből a lelket kiszárító lustaságtól uralva végleg leengedi azt. Megesik, hogy a 

szív belefárad a küzdelembe, mert lényegében önmagát keresi az elismerésekre, tapsra, 

díjakra, státuszokra szomjazó karrierizmusban. Ilyenkor az ember nem ereszti le a kezét, de 

nincs többé lendülete, hiányzik belőle a föltámadás. Így az evangélium, amely a legszebb 

üzenet ezen a világon sok mentegetőzés alá temetve marad.” Nagyon szép ez a gondolat. 

Végül éppen ezért csak ezt az egyet szeretném megfogalmazni, amikor ebben az évben 

tematikusan esélyt kaptunk arra, hogy keresztény hívő és papi identitásunk forrásvidékeiről 

elmélkedjünk készülve az Eucharisztikus Kongresszusra, kívánom mindannyiunk számára, 

hogy valóban visszataláljunk a forráshoz. Valóban megtaláljuk a forrást, és lehet, hogy az 

beásott kút, mert rajtunk van az élet fáradtsága, terhe, de az Isten képes azt a kutat kiásni. És 

lehet, hogy most terméketlen szikla, de tud abból az Isten vizet fakasztani, fiakat támasztani. 

Ennek a hitét, reményét, örömét és lendületét kívánom mindannyiunknak. Nemcsak a 

készületi években, de egyáltalán egész életünkre. 

Köszönöm szépen! 


