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Beer Miklós (1943) váci megyéspüspök. Esztergomban szentelték pappá 1966.
június 19-én. Tanulmányait a budapesti Központi Papnevelő Intézetben foly-
tatta. A Hittudományi Akadémián avatták teológiai doktorrá. Lelkipásztori
tevékenységét Kőbányán, Szobon, Márianosztrán végezte, majd 21 éven át Pi-
lismaróton volt plébános. Közben teológiai tanárként teljesített szolgálatot az
Esztergomi Hittudományi Főiskolán. 1988–1997 között a dömösi plébánia ve-
zetését is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban lett plébános. Két évvel ké-
sőbb rektorként átvette a szeminárium vezetését. 2000-ben szentelték püspökké.
Három éven át Esztergomban segédpüspök, általános helynök. II. János Pál
pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci egyházmegye megyéspüspökévé.

A szegények, az elesettek, a hátrányos helyzetűek problémája papi hi-
vatásom kezdetétől a szívügyem volt. Hiszem, hogy az Úristen mind -
azokat a megpróbáltatásokat, nehézségeket betervezte az életembe,
ami feltétele annak, hogy az átlagosnál érzékenyebben viszonyuljak
az emberi tragédiákhoz, szenvedésekhez. Idén februárban volt édes-
apám halálának hetvenedik évfordulója, Budapest ostromának ide-
jén az oroszok elvitték őt a többi férfiakkal ágyút tolni, ütegállást épí-
teni. Az ostrom utolsó napjaiban a Villányi úton találat érte ezt az üteget.
Vele együtt huszonnégy ember halt meg. Nem egészen kétévesen te-
hát félárván maradtam, édesanyám és anyai nagyanyám neveltek fel.
Néhány évvel később, 1951-ben kitelepítettek bennünket, Gégénybe,
egy Nyíregyháza melletti faluba. Az ottani, mindenfajta komfortot nél-
külöző, szegényes körülmények, a falusiak nyomorúsága mély nyo-
mot hagyott bennem. Innen aztán Zebegénybe kerültünk, nagyanyám
kis családi házába, itt nőttem fel. Nyolcadikos voltam már, amikor az
első hosszú nadrágomat kaptam, addig a rokonságtól megörökölt ru-
hákban jártam. Nagy nélkülözések között nőttem fel, ezért mindmá-
ig szívügyem a szegények, a társadalom perifériájára sodródott em-
berek sorsa. Mindszenty József bíboros, hercegprímás a példa előttem,
aki zalaegerszegi plébánosként minden tőle telhetőt megtett, hogy a
falun élő embereken segítsen, népfőiskolával, helyi pénzzel, gazda-
körökkel. Puritán emberként élt bíborosként is, együtt érzett minden
szenvedővel, és vallotta: „Amíg Magyarországon éhező ember van,
addig az én asztalomon ne legyen luxusétel.” Ferenc pápa is folyama -
tosan figyelmeztet bennünket arra, hogy legyen érzékeny a lelkünk
a szegényekkel, betegekkel szemben. Voltam káplán Zuglóban, Kő-
bányán, láttam sokféle nyomorúságot, aztán később vidéki plébá-
nosként is, Márianosztrán, Pilismaróton, Dömösön. Gyönyörű idő-
szakok voltak ezek számomra lelkipásztorként, miközben közelről
tapasztalhattam meg a leszakadó rétegek — köztük a cigány ság — nyo-
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Püspök atya tavaly ka-
rácsonyi szentbeszé -
dé nek országos vissz-
hang ja volt. Többek
között beszélt az egy-
re jobban elharapódzó
korrupcióról, a kiszol-
gáltatott helyzetben
lé vők megsegítésének
szükségességéről, Jó-
zsef Attilát idézve ar-
ról, hogy „fortélyos fé-
lelem igazgat”. Milyen
események váltották ki
Önből, hogy ezekről
beszéljen, karácsony
szent éjszakáján?
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morúságát. Tavaly karácsony kor úgy éreztem, ki kell mondanom azt
az egyébként evidensnek látszó tényt, hogy egyikünk sem maga vá-
lasztja meg, hová szülessen. Nagyfokú önteltség, beképzeltség és va-
lamiképpen szánni való magatartás is a nem létező előjogokra hivat-
kozni, hogy jogosan jár az elegáns autó, a luxusnyaralás, a hatalmas
ingatlan. Ugyan miért járna? Csak mert az Úristen kegyelméből jobb
helyre születtek, mint sokan mások? Ugyanígy az sem választotta a
saját életkörülményeit, aki cigányként, putriban jött e világra. Az anya-
gi nyomorúság mellett ugyan úgy bánt az a rettenetes szellemi nyo-
mor is, amiben ma élünk. Mind ez összesűrűsödött bennem tavaly ka-
rácsony éjszakáján, a Megváltó Jézus születésének ünnepén. Jézus volt
az egyetlen, aki maga választotta meg, hogy hol szülessen. A Terem-
tő Isten Egyszülött Fiaként hajléktalan létbe született. Üldözöttként
menekült szüleivel Egyiptomba. Jézus az egyetemes testvériség üze-
netét hozta el közénk, sorsközösséget vállal kivétel nélkül minden em-
berrel. Ezt kellene tőle eltanulnunk. Szent Pál írja, hogy Jézus Krisz-
tus „kiüresítette önmagát… Ő, aki gazdag volt, értünk szegénnyé lett,
hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk.” Ezt várná el minden
egyes embertől, de elsősorban a keresztény hívőtől, hogy ne parancs -
szóra, hanem önként osszuk meg egymással a kincsünket. Kereszte-
lő Szent János azt mondja, „akinek két ruhája van, adja oda az egyi-
ket annak, akinek egy sincs”. Ez a Jóisten által elgondolt, szolidáris
életszemlélet. Ezt akartam kihangsúlyozni.

Karácsonykor ünnepeljük Jézus születését, a téli napforduló idején, ami-
kor a leghosszabb éjszaka után kezdődnek hosszabbodni a na pok. Ezért
mertem azt mondani, hogy eljátszunk ezzel egy kicsit. Azért ünnepeljük
most a Megváltó Krisztus születését az északi féltekén, egyébként bár-
mikor ünnepelhetnénk. Mit értünk sötétség alatt? Egyrészt a fizikai nyo-
mort, a testi éhezést, aminek mértéke világviszonylatban is szörnyű,
másrészt a hamisság, a hazugság sötétségét is. Ezzel összefüggésben
említettem meg a korrupciót. Ez „hívószó” volt sokak számára. Azt szűr-
ték le belőle, hogy biztos az amerikai kitiltási ügyre gondoltam, pedig
eszembe sem jutott. A korrupció szót őseredeti értelmében használtam,
a korrumpálás, az el értéktelenedés, a hazugság, a hamisság devianciája
értelmében. Borzasztó, hogy ez átjárja a mindennapok gondolkodását,
a legtöbben fel sem tételezik a másikról, hogy becsületes. Eszembe ju-
tott József Attila is. Gyönyörű a Betlehemi királyok című verse is, de a
Hazám is az. „Fogadj magadba /, hadd legyek hűséges fiad.” S ott van
benne az is, hogy „fortélyos félelem igazgat”. A közvetlen szomszé-
dunkban, Ukrajnában polgárháború dúl. A sátán szüntelen fortélyos
mesterkedése, hogy mindenütt zavart kelt, viszályt szít. Vagy ott van
a szíriai, az iraki válság, a keresztények üldözése, fizikai létükben is.
Az egész világban — sajnos az Európai Unióban is — uralkodó gaz-
dasági hamisság, ami kevesek hatalmas vagyoná nak még nagyobb meg-
növekedéséhez vezet, miközben az emberiség többsége szegénység-
ben, nyomorban él. Ezek a gondolatok vibráltak bennem karácsony előtt,

Beszélt a bennünket kö-
 rülvevő sötétségről is.
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ezeket öntöttem szavakba az éjféli szentmisén. Mindez tönkreteszi az
életet, a Jóisten gyönyörűen teremtett világát. S ebbe a világba jön Jé-
zus az ő szeretetének a fényével, a szolidaritás, az önként vállalt kín-
halál, az odaáldozott élet hősi példájával. Azt a mondatomat már csak
kevesen hallották meg: „annak a születését ünnepeljük, aki a halálból
való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult”. Ha hisszük, hogy
Jézus Krisztus az Isten Fiaként jött el közénk, akkor higgyük el neki,
hogy a szolidaritás az emberhez méltó magatartás.

Az én életem valamivel több mint hetven esztendeje alatt elképesz-
 tő változásokon ment keresztül a világ. Az emberiség létszáma meg-
 háromszorozódott. A kommunikációban korábban elképzelhetetlen,
hatalmas robbanás következett be. Ma az internet, a mobiltelefon, a
tabletek világát éljük. Ferenc pápa többször is beszélt az információk
globalizációjáról. Mindenről azonnal tudni akarunk, de közben sem-
mit sem tudunk, a ránk zúduló információtömeg beborít bennünket,
a lényeg fölött átsiklunk. Az információáramlásnak kilúgozó hatása
van. Az embereknek nincs saját véleményük, a legtöbben könyvet már
nem is vesznek a kezükbe, menekülnek a komoly gondolatok elől, és
ez a mentalitás sajnos az oktatás-nevelés területén is jelen van. Pe-
dagógusok panaszkodnak, hogy a gyerekek nem tudnak idézni egy
versből, órán előveszik az okostelefonjukat, játszanak rajta, sms-eznek.
Többségüket semmi nem érdekli, céltalanul csavarognak, nem látják
az értelmét semminek. A mi kis városunkban is hétvégeken éjszaka
százával csellengenek a tinédzser fiatalok az utcán. Fájó élmény, hogy
a költőt idézve: „a szellem napvilága nem világít be minden ház ab-
lakán”. Az az igazán tragikus, hogy a technikai fejlődés, illetve a lel-
ki-erkölcsi, kulturális dimenzió fordítottan arányos egymással.

Az egyházunk küldetésére szeretném ezt a kérdést kihegyezni. Jé zus
azt mondta: „Ti vagytok a föld sója, világ világossága.” Még min dig
nem jutottunk el odáig, hogy a keresztény értékrendű vallásosságunkban
megértsük azt, hogy nekünk ezt a világot, ezt a társadalmat kell az Úr-
isten szándéka szerint szolgálni, gyógyítani, talpra állítani. Fájóan
ön kritikusan szoktam mondogatni, hogy meg maradunk a templom
falai között, és magánügyként kezeljük a vallásosságunkat, vagy gye-
rekes szinten, kötelességszerűen gyakoroljuk, de Krisztus tanítása nem
járja át a lelkünket. Nem érezzük az Úristen bizalmát, aki azt akarja,
„hogy életünk legyen, hogy bőség ben legyen”. Ez vonatkozik a csa-
ládi életre, a társadalmi kapcso latokra, a közéletre, a kultúrára, a nem-
zetek egymás közötti viszonyára, mindenre. Az egyház küldetése a hit-
ben felnőtté vált emberek élő krisztusi közösségének a megteremtésében
valósul meg. Ezt saját magunkban kell először látnunk. Ebben van a
papságunknak, szerzetességünknek különleges felelőssége, hogy a hi-
tüket megvalló embereket segítsék erre az öntudatra. Ferenc pápa
hívekhez intézett kulcsmondata, hogy lépjetek ki a zárt falak közül, a
megszokottságnak a biztonságából, és „ne csak önmagatokért, ha-

Említette a szellemi
nyomort. Mire gondol
konkrétan?

Mégis, hogyan lehet-
séges ezen legalább
némiképp változtat-
ni? Mert az nyilván-
való, hogy ez az álla-
pot hosszú távon az
egész emberiség létét
veszélyezteti.
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nem értük legyetek keresztények”. Ahogy Szent Ágoston mondja:
„Veletek vagyok keresztény, de értetek vagyok püspök”. A mai vi-
lágban a keresztényeknek tudatosítaniuk kell önmagukban: nem az
a mi egyetlen gondolatunk, hogy mindegy, milyen ez a világ, csak
mi a mennyországba jussunk, hanem az, hogy az Úristen bizalmát él-
vezve, ebben a világban képviseljük az ő isteni szeretetét, és itt kell épí-
tenünk, ebben a mostani történelmi korszakban Isten országát. Ter-
mészetesen együtt munkálkodva ezen minden jó szándékú emberrel.
Ahogy a pápai körleveleknél ezt megszoktuk, hogy koncentrikus kö-
rök mentén megy ki az üzenet, minden jó szándékú emberhez. Poli-
tikai vezetőkhöz, munkásokhoz, művészekhez, civilekhez, mindenkihez.
Együtt kell ezen a fájó helyzeten segíteni. Jelenleg megoldhatatlannak
látszik ennek a társadalomnak a nyomorúsága. Etnikai problémák, nö-
vekvő szegénység, létbizonytalanság, a hagyományos házasság, csa-
lád visszaszorulása, a katasztrofális demográfiai helyzet, a már-már el-
feledett hidegháborús állapot visszatérése, a szélsőséges liberalizmus
sátáni mesterkedései, a gender mozgalomtól kezdve a sajtószabadság
korlátokat nem ismerő túlhajtásáig, amely nem tisztel semmit és sen-
kit, plusz a bevándorlás, a modern kori népvándorlás — mindez együtt
hatalmas feszültséget idéz elő a mindennapokban. Természetesen mi,
katolikusok semmiképpen sem engedhetjük meg magunknak, hogy
öntelten kijelentsük: mi tudjuk a kivezető utat, majd mi megoldjuk a
gondokat. Éppen ellenkezőleg, szelíd alázattal kell viszonyulnunk ezek-
hez a problémákhoz, azzal a tudattal, hogy mi csak só vagyunk. Mi csak
egy iránymutató fény lehetünk. Majd az Úristen teszi teljessé azt, amit
megkezdett bennünk, általunk, amire feladatot ad. Majd „amikor Is-
ten lesz minden mindenben”. A mi dolgunk nem az, hogy már vi-
 zio náljuk az eredményeket. A transzcendencia távlata a keresztény gon-
dolkodásunk lényege. A küldetésünket mindenkor el kell végeznünk,
a többit az Úristenre bízzuk.

Igen. Ötven évvel a II. Vatikáni zsinat után nagyon fájó megállapítás
papok, püspökök egymás közötti beszélgetéseiben, hogy fél évszázad
sem volt elég ahhoz, hogy megértsük a zsinat üzenetét. A közelmúltban
Pokorni Zoltán, az első Orbán-kormány oktatási minisztere a poli-
tikai életre utalva azt mondta, hogy a második kétharmados választási
győzelem után a Fidesz vezetői közül többen „hátradőltek”. Sajnos
mi, egyházi emberek is ezt tettük, arra hivatkozva, hogy ott vannak
a zsinat dokumentumai, minden rendben van. Azok gyakorlati meg-
valósítására azonban nem nagyon törekedtünk. A rendszerváltásig
terjedő időszakban még csak-csak hivatkozhattunk a szolgálatunkat
akadályozó diktatórikus hatalom mesterkedéseire, de az elmúlt hu-
szonöt évben már szabadon tevékenykedhetünk. Mégis, gyakran a
saját kis ügyeinkkel vacakolunk. Elbíbelődünk a templomok tataro-
zásával, a vallási turizmus önbecsapásával hitegetjük magunkat, és
azt hisszük, hogy jó keresztények vagyunk. Nem vesszük észre, hogy
nem önmagunkért kaptuk a mi drága örökségünket a hitben, hanem

Amikor arról beszél,
hogy kilépve a gettó-
egyházból missziós
egy házzá kell válni, va-
lami ilyesmire gondol?
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mások javára. „Mindenki azért kapja a karizmáját, hogy szolgáljon
vele”, de mintha ezt elfelejtettük volna. Ferenc pápa is arra bátorít,
hogy ne gettósodjunk, és ne csak saját magunkat szórakoztassuk gyak-
ran látványos látszat tevékenységgel, hanem érezzük át a felelőssé-
gét annak, hogy nekünk ma ezt a beteg világot kell gyógyítanunk,
és nem nézhetjük közömbösen, hogy hit nélkül él ez a világ. Nyugat-
Európában ennek jelei már teljesen egyértelműek. A kö zelmúltban
Hollandiából jött haza egy barátom, és elmesélte, hogy az országban
évek óta nem volt papszentelés. Egymás után zárják be a templomokat.
Franciaországra és Ausztriára is igaz a „hit elsivata go so dása”. Nem
járja át Krisztus lelkesítő öröme Európa népeit.

Az elkényelmesedés és az elbizakodottság nyomorúságaként értel-
mezem mindezt. Az anyagi jólét előbb-utóbb elbagatellizálja az oda-
adó élet hősi bátorságát. Nyugat-Európában nem kellett megküzdeni
az embereknek a hitükért, szemben Kelet-Közép-Európa népeivel,
akik évtizedekig görnyedtek a kommunista diktatúra rabságában.
A jóléthez szokott nyugatiak hátradőltek, egyre kevésbé volt szá-
mukra fontos a hit. Eszembe jut erről a békáról szóló példázat. Ha a
békát bedobják a forró vízbe, kiugrik. A langyos vízbe beletett béka vi-
szont megfő. Így látom Nyugat-Európát. Megfőttek a nagy kényel-
mükben. Ez nagyon szomorú. Ebből kellene valahogy fölébredni.
Közben pedig látjuk az iraki, szíriai keresztények szenvedéseit. Száz -
ezrével menekülnek, mert több évszázados otthonaikban folyamatos
üldöztetésnek vannak kitéve, a szélsőséges iszla mis ták keresztre fe-
szítik, elégetik őket. Borzalmas, ha ebbe belegondolunk. Mi pedig az
éppen aktuális kedvünktől tesszük függővé, hogy megyünk-e vasár-
nap templomba, vagy sem. Ha pedig jól megy a sorom, befizetek egy
szentföldi luxus „zarándokútra”. Üvöltő ellentétek ezek. Ha az Úris-
ten szándéka szerint lenne a vallási turizmus, akkor először tessék be-
fizetni a nagybörzsönyi cigány asszonyt. Ha ez az üdvösség feltétele.
Akkor elhiszem. De ha csak az zarándokol Medjugorjéba, aki meg-
engedheti magának, évente többször is, addig itt súlyos érték- és
iránytévesztés van. Fáj, szenvedek mindettől. Nem szabad, hogy a
kereszténység nálunk is oda jusson, mint Nyugat-Európában.

Európa soha többé nem lesz már keresztény, ez már visszafordítha tatlan.
Az iszlám terjedése egyértelmű, és ez nagyon fájó dolog. Dél-Ameri-
kából kellett jönnie egy pápának ahhoz, hogy szembesítsen minket az
európai kereszténység hitetlenségével. Ott vannak azonban a Fülöp-
szigeteknek, Indiának a megújuló keresztény egyházai, vagy az afri-
kai, latin-amerikai egyházak. Ma már ők képviselik a hiteles keresz-
ténységet, nem pedig Európa. Ugyanakkor itthon is és Európában is
jelen vannak az új hajtások. Észre kell ven nünk azt is, hogy a hit el -
sivatagosodása mellett mindig vannak tiszta új hajtások, „oázisok”. Lel-
kiségi mozgalmakban csodálatos hitvallók, családok élik meg krisz-
tusi módon a hitüket. Kicsinyke egyházközségek ezek, de léteznek.

Mivel magyarázza azt,
hogy a Nyugat — de
nyugodtan mondhat-
juk, hogy Európa nagy
része — szinte tünte-
tőleg megtagadja ke-
resztény gyökereit?
Több helyen tiltják a ke-
reszt viselését a mun-
kahelyeken, karácsony
ünnepét téli ünnepnek
nevezik, Brüsszelben,
az EU központjában
két éve nem engedé-
lyez ték karácsonyfa ál-
lítását a város főterén.

Ön szerint a nyugati
hitélet elsivatagosodása
menyire visszafordít-
ha tatlan folyamat?
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Benedek pápa már a 20. század hetvenes éveiben azt vizionálta, hogy
a nagy tömegegyházak időszaka lezárult, a jövő a hitben élő kiskö-
zösségeké, melyek szigetként léteznek majd az elkereszténytelenedett
társadalmakban. Az együtt imádkozó, egymással személyesen is tö-
rődő egyházi kisközösségek kora következik. A mi kis városukban is
van hét, egymás sal és egymásért imádkozó családközösség, mely kü-
lönböző lelkiségi mozgalmakhoz kötődik. A Házas Hétvégések, a Foko -
lare Mozgalom, a Hét Láng Közösség, a Két Szív Közösség, a Cursillo -
sok, karizmatikusok, END-sek (Equipes Notre-Dame)… Vannak tehát
szép, tiszta források, melyek léteznek és működnek. Vannak mély el-
hivatottsággal élő papjaink, szerzeteseink is. Nincs szó tömegesedésről,
de nem is baj. A földbe rejtett kincs esete ez. A lényeg, hogy itt van-
nak közöttünk. Egy Kalkuttai Teréz Anya, egy Böjte Csaba. És az is-
meretlenül szolgáló csöndes szentjeink. Mindez pedig mindig új re-
ménnyel tölti el az embert.

Egészen biztos, hogy ez a jövő útja. Ahogy visszagondolok a papi,
püspöki szolgálatomra, azt köszönöm meg leginkább a Jóistennek,
hogy ott vannak emlékeimben azok a személyes találkozások, kap-
csolatok egykori paptársakkal, tanítványokkal, tiszta, igaz emberek-
kel, akik tovább viszik mindazt, amit ők is kaptak az Úr kegyelmé-
ből. Szerényen, csöndesen, az önzetlen jóság napi bizonyságtételével.
Ez a Jóisten csodája. Persze fájnak a szomorú jelenségek, de semmi
okunk az elkeseredésre vagy a sértettségre, hiszen a saját életünkben
tapasztaljuk meg újra és újra, hogy soha nem hagy magunkra, átölel
bennünket az Isten. Ha nyitott szemmel és főleg szívvel figyelünk,
mindnyájan beszámolhatunk személyes istenélményekről. Vonatko-
zik ez a különböző megpróbáltatásokra, anyagi gondokra, beteg-
 ségekre, amikor egyszer csak olyan dolog történik velünk, hogy az
embernek eláll a lélegzete és döbbenten kérdezi, a Jóisten valóban
ennyire szeret minket? Mi pedig ennek ellenére milyen sokszor va-
gyunk elégedetlenek, elkeseredettek! Holott az Úrjézus magatartá-
sát kellene követendő példának tekintenünk. Gondoljunk csak Izajás
gyönyörű jövendölésére: „A megroppant nádszálat el nem töri, a füs-
tölgő mécsest nem oltja el.” Ezt a szelíd jóságot kell eltanulnunk, és
ez jelen van ma is az egyházunk életében.

Én még nem találkoztam egyetlen olyan állami rendelkezéssel sem,
amely megtiltaná, hogy önzetlenül segítsünk egymáson. Éppen
ezért nem értem ezeket a vádakat. Miért lenne ez a kormány ke-
vésbé szociálisan érzékeny, mint a korábbiak voltak, és miért mon-
danánk azt, hogy nem törődik a szegényekkel, amikor ez nem igaz.
Egyértelmű, hogy munkahelyteremtésre törekszik. Ám a kérdés ve-
lünk kapcsolatban is felmerül: mi miért nem segítünk egymáson?
Amikor a szegénységgel, a hátrányos helyzetűek súlyos gondjaival
találkozunk, nekem először mindig az jut eszembe, hogy csak az
kritizáljon, aki a saját, rendelkezésre álló eszközeivel mindent meg-

Lehetséges, hogy a ke-
reszténységnek a múlt-
ja lesz a jövője? Ahogy
az apostoli időben,
amikor Krisztus köve-
tői kisközösségekben
éltek, és a pogányok
azt mondták róluk:
nézzétek, mennyire
szeretik egymást!

Liberális oldalról gyak-
ran elhangzik a vád,
hogy a hagyományos
keresztény egyházak
— köztük kiemelten a
katolikus egyház —
nem szólalnak fel elég
keményen a társada-
lom kettészakadása, a
növekvő szegénység
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tett már a környezetében élő szegény vagy beteg ember helyzetének
jobbítása érdekében. Miért ne gondolkozhatnánk el azon, hogyan
tudnánk segíteni a munkanélküli ismerőseinket abban, hogy állás-
hoz jussanak? Ne mástól, ne az intézményektől várjuk a megoldást.
Annyi lehetőségünk lenne, hogy segítsük egymást! Nem csupán az
anyagiakra gondolok, hanem például az időnkre. Az egészséges
nyugdíjasok, akik ahelyett, hogy pénzt és időt nem kímélve, mániá  -
kusan zarándokolnak a kegyhelyekre, mennyit segíthetnének a
gyerekvigyázásban, korrepetálásban, vagy csak abban, hogy meg-
tanítanák a szomszédot is arra, hogy kell kertet művelni. Könyvet
adni a hátrányos helyzetű, ismerős család gyerekének a kezébe, el-
vinni múzeumba, színházba. Vagy akinek jobban megy, megoszt-
hatná az ételt azzal, akinek szinte semmije sincs. Ruhát, cipőt adhat -
na a szegény sorban élő ismerősének, rokonának. Ide kapcsolódik
a cigányság problémája is. Itt is alapvetően fontos lenne az önkén-
tesség, a személyes kapcsolat. Álmodozom arról, hogy például egy
nyugdíjas özvegyasszony délutánonként korrepetálna a szomszéd -
ságban egy-két tanulásban elmaradt cigány gyereket, hogy legyen
esélye beilleszkedni az osztályába, majd később a továbbtanulásra.
Sokkal szolidárisabbnak kellene lennünk egymással a mindenna -
 pokban, ahelyett, hogy az államtól várnánk minden gond megoldá -
sát. Minden ember környezetében van egy vagy több olyan ember,
akinek elkél a segítség. Ha nyitott szívvel járunk a világban, hamar
észrevehetjük ezt.

Ehhez hasonló „akció” megszervezésére minden „középosztálybeli”
hívő képes lenne. Csak egy kicsit kellene odafigyelni, és ízlelgetni a
segítségnyújtás örömét. Tudom, hogy utópisztikus elgondo lás, de
gyakran felvetődik bennem a kérdés: miért kell egy jólszituált csa-
ládnak feltétlenül minden évben külföldre menni síelni, amikor egy
kis faluban is eltölthetnék a téli pihenőt, olcsóbb pénzen, egyúttal
támogatva ezzel egy rászoruló falusi családot. Közben pedig kultú-
rát is vihetnének oda. Emlékszem még vidéki plébános koromból,
hogy amikor jöttek hozzám a kirándulók, akkor a falubeliek is oda-
jöttek, megismerkedtek egymással, tanultak a másiktól, mindnyá-
jan gazdagabbak lettek lelkileg. Esetleg tartósabb barátságok is szö-
vődhetnének. A falusiak elláthatnák őket a terményeikkel. Óvatosan
mondom, de egyfajta „keresztény narodnyik” mozgalomról álmo-
dom, hogy a jobb helyzetben lévők vigyék el a fényt a rosszabb kö-
rülmények között élőknek, ne feledkezzenek el arról, hogy mindent
ők is ajándékba kaptak, és Krisztusban testvérek.

Sajnos ez így van, ezért mondom azt, hogy gettóban vagyunk. A kö -
zelmúltban azt mondtam az egyik, rendszeresen templomba járó hí-
vőnek: ha végignézek mise közben a padsorokon, csupa kulturált, jól
öltözött embert látok. Sértődötten reagált: rongyosan menjünk az is-
tenházába? Nem erről van szó, feleltem, csak a tényről: akik templom -

ellen, ami kétségtele-
nül az egyik legégetőbb
probléma ma Magyar -
országon. Miként vé-
lekedik erről?

Ön kétszáz fős in gyen -
konyhát rendezett be a
váci püspöki palota
szomszédságában, és
létrehozta a „Karolj
fel egy családot!” moz-
galmat, elsősorban a
devizában eladósodott
családok megsegítésé-
re. Ehhez hasonló ak-
ciókra gondol?

Igen, de ma mintha az
lenne a jellemző, hogy
akinek egy kicsivel job-
ban megy, az igyekszik
távol tartani magát és
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ba járnak, szinte kivétel nélkül a középosztályhoz tartoznak. A leg-
 szegényebbek nem jutnak el oda, szinte ki vannak zárva a lelki élet
örömeiből, kincseiből. Különösen vonatkozik ez a cigányságra. Ezért
kell közéjük menni, s hála Istennek vannak olyan papjaink, akik meg-
teszik ezt, s az ő környezetükben imádkoznak, evangelizálnak. Kul-
turálisan is segítik őket, több helyen épült közösségi ház, mosoda, lé-
tesült gyerekvigyázó, kis könyvtár. Volt ahol filmklubot hoztak létre,
van ahol színjátszókör működik. Rengeteg lehetőség van, de ehhez
hatalmas szív kell. Folyamatosan segíteni egymást, a Szent Ferenc-i
szabadság szellemében, ami az önzetlen önkéntesség krisztusi sza-
badság-útja. Tenni a jót, de nem parancsszóra, hanem azért, mert be-
lülről, a lelkünkből fakad. Ezáltal feloldhatnánk a gettós-, illetve kaszt-
határokat. Kedvenc hasonlatom a tornasor, ami lakmuszpapírszerű
is számomra. Mindnyájan állunk valahol. Vannak magasabbak és van-
nak alacsonyabbak. Ha ezt átvisszük anyagi helyzetre, kultúrára, la-
káskörülményekre, mindig lesznek, akiket irigyelhetünk, és soha nem
érjük utol őket, szüntelenül elégedetlenek leszünk. Ha viszont a má-
sik irányba nézünk, mindig elszégyellhetjük magunkat, hogy hányan,
sokkal többen vannak a másik oldalon, és nem tehetnek arról, hogy
honnan indultak. A Jóisten pedig azt várja tőlünk, hogy ne irigyked-
jünk, ne elégedetlenkedjünk a helyzetünkkel, hanem segítsünk azo-
kon, akik rászorulnak. Ez a kereszténység egyik leglényegesebb ta-
nítása. Ha az Úrjézus elment a legkisebbek közé, és segített rajtuk, akkor
mi miért nem vesszük észre, hogy tőlünk is ezt várja?

Szent Pálra hivatkozom, aki mindig aktuális: azért, mert gyenge a
hitünk. Az efezusi levélben írja: „Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisz-
tusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással
megáldott minket.” A Szent Pál-i „szentlelkes” hitre lenne szüksé-
günk: „ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? (...) Krisztus sze-
retetében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem.” Ezt a szemé-
lyesen átélt istenkapcsolatot hiányolom az életünkből. Szavakban
hirdetjük Krisztust, de a szívünkből kizárjuk. Nem merjük egészen
odaadni az életünket. Gyenge a hitünk. Egy kedves paptest vérem szok-
ta mondogatni: „Ne féljetek, az Úristent nagylelkűség ben nem lehet
felülmúlni”. Erre számtalan példa van. A közelmúlt ban egy ateista új-
ságíró megkérdezte tőlem, voltak-e istenélményeim? Hála Istennek
sok. Mondjak egyet. Néhány évvel ezelőtt a bankszámlámon volt 320
ezer forintom. Egy férfi jött el hozzám, kétségbeesve, hogy délig ki kell
fizetnie 300 ezer forintot, különben elveszik a házát. Ez volt az összes
vagyonom, de arra gondoltam, biztos nem véletlen, hogy ez az em-
ber itt van. Kivettem a pénzt a bankból, és másnap pont 300 ezer fo-
rintot utalt át valaki a bankszámlámra. Egy ateista erre azt mondja,
mese. Sok ehhez hasonló dolog történik azonban az életünkben, ami
alkalmas arra, hogy erősítse a hitünket. Egyháziakra és világi hívők-
re egyaránt vonatkozik, hogy próbáljunk meg krisztusi emberként
jelen lenni azon a területen, ahová az Úristen állított bennünket.

a családját is a nehe-
zebben élőktől, kasz-
tosodás irányába halad
az ország, s ez alól a
keresztény hívők sem
kivételek.

És miért nem vesszük
észre?
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Igen, de azt is mondta, hogy „nem hagylak árván titeket”. S valóban,
itt van velünk a Vigasztaló, az Igazság Lelke, a Megtartó Lélek. Ke-
reszténynek lenni soha nem volt könnyű a történelem során. Ezért kí-
vántam tavaly karácsonyi beszédemben bátor karácsonyt. Merjünk
bátran Krisztus nyomába menni. Ez vonatkozik mindenkire, egyhá-
ziakra és világiakra egyaránt.

Szent Pál írja a Rómaiakhoz intézett levelében: „Elhatalmasodik a bűn
és túlárad a kegyelem”. Ez a gyönyörű hitvallás egyfelől utal a totális
sötétségre, amikor Jézus meghal a kereszten. Akkor úgy látszott, min-
den elveszett, nincs remény. A Ben Hur utolsó jelenete jut eszembe:
zuhog az eső, látjuk a keresztet, és onnan indul el a gyógyulás. A fi-
zikai — Ben Hur anyja és húga kigyógyulnak a leprából — és a lel-
ki. A bosszúra szomjas, ellenségeit gyűlölő Ben Hur azt mondja, hal-
lotta, amint a kereszten haldokló Jézus mennyei Atyjához fohászkodott,
hogy bocsásson meg gyilkosainak, és akkor kiesett kezéből a kard.
Amit a karácsonyi beszédemben is mondtam, idézve a Római levélből,
hogy Krisztus a feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Lát-
szólag a gonoszság, az önzés, a gyűlölet, a megalkuvó lustaság, az
árulás mindent tönkretesz. Ám soha ne felejtsük el, hogy „ahonnan
a halál származott, onnan fakadt az élet”. Ez a mi húsvétunknak a
lényege. Húsvét éjszakáján meggyullad a fény. Nagy reménységgel
énekelünk glóriát, halleluja, feltámadt Krisztus! Az elmúlt évek nagy
öröme, hogy felnőttek is egyre többen kérik a keresztség szentségét.
Csodálatos dolog, hogy ebben a megosztott világban, a gyakran ku-
darcot vallott egyház láttán és ennek ellenére mégis vannak olyan,
már meglett emberek, akik eljutnak a hitben a keresztség elkötele-
ződéséig. A sötétség soha nem tudja a világot annyira beborítani, hogy
ne ragyogjon ki mögüle a reménységet megtartó krisztusi fénysugár.
A saját életünkben is engedjük meghalni régi önmagunkat, és en-
gedjük, hogy a Szentlélek Úristen vezessen bennünket, hogy felhasz -
nálhasson minket az Ő irgalmas szeretetének a képviseletére. Az el-
múlt száz évben rettenetes dolgok történtek a világban. Az I. és II.
világháború korábban elképzelhetetlen pusztításai, Auschwitz, a
Gu lag, a délvidéki magyarok legyilkolása, ma pedig a terroristaszer -
vezetek, az Iszlám Állam kegyetlenkedései. Hihetetlen intenzitással
tombol a sátáni gonoszság, mégis, ott van a krisztusi reménység: „Bíz-
zatok, én legyőztem a világot!” Ez örök drámai küzdelem, amely
azonban mindig katarzissal végződik. Számtalanszor ismétlődik meg
nagypéntek rettenete, de utána mindig elérkezik vasárnap hajnala.
A közelmúltban szép élményben volt részem: a gyermek kórusunk
eljátszott egy gyermekeknek írt operát, kedvesen, vidá man, felsza-
ba dult örömmel. Ők is ebben a világban élnek, mégis mindig ott van
a mosoly az arcukon, és másokat is mosolyra fakasztanak. Ehhez kel-
lenek a szüleik, nagyszerű tanárok, kiváló papok. A megszentelt élet
évében azért imádkozom, hogy szülessenek új hivatások, a menekül -
tek, a cigányság, a kallódó fiatalok, a családok szolgálatára.

Jézus az utolsó vacso-
rán nem ígért könnyű
életet követőinek, csak
a kereszt hordozását…

Nagyhétben vagyunk.
Egy erkölcsileg szét-
esett, gazdaságilag is a
csőd felé haladó Euró-
pában élünk, közvet-
len szomszédságunk-
ban háborús veszély, a
Közel-Keleten és Afri-
ka egyes részein az
iszlám legszélsősége-
sebb irányzatai gyil-
kolják a keresztényeket
és mindenkit, aki nem
fogadja el a muszlim
vallást. Mintha a sö-
tétség minden koráb-
binál erőteljesebben
utasítaná el a világba
jött világosságot. Tud-
juk, hogy Krisztus
ugyanaz ma, tegnap
és mindörökké. Mégis,
van-e ennek a húsvét-
nak aktuális, mának
szóló üzenete?
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