
Varga Lászlóval 
Varga László 1956-ban született Tapolcán. Tanulmányait a szegedi sze-
mináriumban, majd a budapesti Központi Szemináriumban végezte. 
1982-ben szentelték pappá Tapolcán a veszprémi egyházmegye szolgálatára. 
1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1993-ig Somogysámson-
ban plébános. 1993-ban az egyházmegyék átszervezését követően az újon-
nan létrehozott kaposvári egyházmegye papja lett, és a kaposvári Szent Imre 
templom plébánosává nevezték ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal iro-
daigazgatója, 2013-tól az egyházmegye általános helynöke volt. Ferenc pápa 
2017-ben nevezte ki kaposvári püspökké. 

Maga a szentségimádás eleinte teljesen távol állt tőlem. Elsőáldozó 
voltam, szentmisére jártam, részt vettem az egyház ünnepein, de a 
szentségimádás „műfaja” teljesen idegen volt számomra. Nem 
tudtam mit kezdeni sem gyerekkoromban, sem később azzal, hogy 
rengeteg imát elmondunk szentségimádási óra címén. Ezeknek az 
imáknak a legtöbbje olyan időben keletkezett, amely tartalmilag és 
formailag távol volt tőlem. A csendes szentségimádás meg még tá-
volabb, mert mióta megtértem, mindig aktív voltam, állandóan kö-
zösségeket akartam szervezni, vagy egyházat építeni, vagy a rend-
szert megdönteni, valamit állandóan csinálnom kellett, hogy 
értelmesnek lássam az életemet. 

A Jóisten azonban mindent előre előkészít, erről nekünk fogalmunk 
sincs, de Ő a kellő időpontban belép az életünkbe. Az én életemben 
ezek a pillanatok mindig akkor voltak, amikor a mindenhatósá-
gomnak a végére értem, ezekben a helyzetekben tudott csak haté-
konyan belépni Isten. Amikor már nem volt több dobásom, amikor 
megtörtem, amikor a céltudatos, kézben tartható, tervezhető életvitel 
nem működött. Így voltam a szentségimádással is (egyébként a Szent-
írással is): a csendes szentségimádás akkor lépett be az életembe, ami-
kor egy évvel a szentelésem után részt vettem Kecskeméten egy papi 
lelkigyakorlaton. Bár nem innen szoktam datálni a csendes szent-
ségimádással való találkozásomat, de valójában ezt már akkor elő-
készítette a Jóisten. Ma visszanézve már egyértelmű — akkor 
egyáltalán nem értettem, hogy mi történik velem. 

Akkoriban pont a sok szervezés miatt kerültem holtpontra. Min-
dent szerveztem, szerettem volna megmutatni Várpalotán, hogy a 
káplán olyan misét mond, amire mindenki bejön a templomba. Tele 
is volt a templom, csak közben nem imádkoztam, és nem voltam 
csendben. Állandóan akcióztam, ezt ma valószínűleg kiégésnek mon-
danák. Üres volt minden. Sikeres volt a pasztoráció, de belül üres 
voltam. Eredménye hiába volt a munkámnak, mert belül semmi nem 
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volt. És az ebből való gyógyulásom és a Szentlélekben való meg-
újulásom épp egy csendes lelkigyakorlaton történt meg, akkor meg-
adtam magam. 

Ott ültünk papok az Oltáriszentség előtt (1983-ban, a pünkösd előt-
ti pénteken), és senki nem csinált semmit, senki nem irányította. Csak 
annyi történt, hogy egy órán belül egy pap kitérdelt középre és nyil-
vánosan meggyónta a bűneit, és kérte az ott lévő húsz papot, hogy 
imádkozzanak érte. Majd nem sokkal ezután egy másik pap is ily 
módon közgyónást végzett annak dacára, hogy ezt senki nem kér-
te tőlük. Nagyon megrémültem, és érzékeltem, hogy itt valami egé-
szen rendkívüli történik; mindez a kihelyezett Oltáriszentség előtt. 
Amikor a második is kitérdelt, na, akkor én elmenekültem. Vagy leg-
alábbis szerettem volna, de a templom be volt zárva, így az oratóri-
umba mentem föl, gondoltam, alszom egyet, amíg ennek az egész-
nek vége lesz. (Gyakorlatilag elbujdokoltam, hogy a karizmatikusok 
ne találjanak meg). És ekkor az Igén keresztül a Jóisten megint meg-
talált. Kinyitottam a Szentírásomat, hogy el tudjak aludni, de mély-
ségesen felkavart, amit abban olvastam: A zsidókhoz írt levél ti-
zenkettedik fejezetét kezdtem el olvasni: „Ezért mi is, akiket ekkora 
sereg hitvalló vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csá-
bító bűnt, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát” (Zsid 
12,1). Annyira dühös lettem, alvásról szó sem lehetett már. Végül le-
mentem, és ekkor tört be igazán a Szentlélek az életembe, mert olyan 
dolog történt, amire nem számítottam. 

Én bulányista voltam, racionális teológián nevelkedtem, minden 
karizmatikus dolog gyanús volt a szememben. Ami nem kontrollál-
ható a rációval és az ésszel, azzal én nem tudtam mit kezdeni. És eb-
ben a helyzetben ott imádkozom a többi pappal csendben, és akkor 
egyszer csak énekelni kezdenek magyarul egy „Szent vagy, Uram” éne-
ket, és a második versszakot — bár tudtam magyarul — nem tudtam 
magyarul énekelni, valami teljesen ismeretlen nyelven énekeltem. Azt 
hittem, hogy megbolondultam. Néztem jobbra, az is megbolondult, 
közben lelkesen énekelek valamit, amiről fogalmam sincs, hogy mi, 
és a másik is ugyanilyen lelkesen énekel. És nem tudtam abbahagy-
ni, teljesen betöltött, és ez volt a pillanat, amikor megadtam magam, 
és kitérdeltem középre. Ilyet soha nem éltem még át! Ha ez nem tör-
ténik, biztos, hogy nem teszem meg. Itt olyan történt, amit nem tud-
tam befolyásolni, kicsúszott az ellenőrzés a kezemből, és nem értet-
tem. Ugyanakkor nem tudtam másra gondolni, csak hogy kitérdelek, 
és én is meggyónok. Ezért jöttem, beteg voltam: fizikailag nagyon be-
teg voltam, műtét előtt álltam; pszichésen beteg voltam, mert kiégtem, 
és el akartam hagyni a papságot, és lelkileg is beteg voltam, mert nem 
tudtam szeretni az ellenségeimet. Ez nekem kulcskérdés, az Evangélium 
közepe, hogy szeresd ellenségeidet. Mivel ez nem ment, gyűlöltem az 
ellenségeimet, úgy gondoltam, hogy nem lehetek pap, és ekkor lépett 
be Isten; ekkor már nem védekeztem, feltettem a kezem, és ez a ta-
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pasztalat olyan erővel jött, ami teljesen megmagyarázhatatlan. Ki-
térdeltem nyilvánosan, és meggyóntam a tíz évnek a bűneit a kato-
naságtól a szentelés utáni egy évig, és azt is, hogy el akarok menni, 
beteg vagyok, imádkozzatok értem! Életemben először, amikor sem-
mi nem volt irányítva, és nem volt szervezve. Akkor átéltem a Szent-
lélekben való újjászületést, meggyógyultam azonnal: a fekélyem meg-
szűnt és lelkileg is újjászülettem — csak pap akartam lenni. Olyan erővel 
tapasztaltam meg a Szentlélek karizmáit, mint soha: gyógyulásokat, 
szabadulásokat, nyelvimát, próféciát, mindent. 

Természetesen — ahogyan lenni szokott — amilyen radikálisan bu-
lányista voltam, ekkor ugyanolyan radikálisan karizmatikus irányba 
fordultam. Otthagytam a Bokor Közösséget, beléptem a karizmatikus 
megújulásba. Ugyanazt a hibát követtem el, mint előtte, nem vigyáztam 
magamra: állandóan szolgáltam, éjjel-nappal. Ez kegyetlenül kiké-
szítette a testemet, mindig mentem, nem volt olyan hívás, amit el-
utasítottam volna. Egyetlen kikötése volt a főnökömnek: „Reggel 7 óra-
kor szentmise, amit te tartasz, azon kívül azt csinálsz, amit akarsz. (Meg 
persze vasárnap).” Ebbe persze újra belebetegedtem fizikailag, ki újult 
a fekélyem olyan mértékben, hogy már csak műteni lehetett. Erről per-
sze hallani sem akartam, helyette minden karizmatikus gyógyítót fel-
kerestem, hogy imádkozzanak értem, és a gyógyulásomért… és nem 
történt meg! Most már jól látszik, hogy ez is a Jóisten műve volt, de 
akkor természetesen nem így gondoltam. Ekkoriban találkoztam egy 
jezsuitával, aki meggyőzött, hogy vállaljam a műtétet, neki igent mond-
tam. Addig azért nem mentem el, mert a nélkülözhetetlenségi tuda-
tom mindennél nagyobb volt: ha én nem leszek, akkor itt minden ösz-
szeomlik, nem lesz elsőáldozás, nem lesz bérmálás — a főnököm a 
békemozgalom titkára volt, semmit nem csinált, csak misézett. Ami-
kor végre rászántam magam, már a vizsgálatról sem akartak haza-
engedni, végül másnap kivették a gyomrom kétharmadát. A műtét után 
megígértem az orvosnak, hogy megtartom a rehabilitációs időt. Két 
hónapig otthon voltam a szüleimnél, és ezalatt kigyógyultam a nél-
külözhetetlenségi tudatból is. A valódi műtét ez volt. Amikor visz-
szamentem, láttam, hogy él az egyház, és nagyon boldog voltam, hogy 
Várpalotán nem omlott össze nélkülem semmi. 

1986-ban kaptam először útlevelet nyugatra, addig azért rám elég-
gé vigyáztak az elvtársak, túl sok akciót hajtottam végre a katona-
ságtól kezdve. Az volt a tervem, hogy egy hónapra elmegyek nyu-
gatra olyan helyekre, ahol világméretű közösségek vannak. Nem 
kiscsoportok, hanem világméretű közösségek. Az érdekelt, hogy ho-
gyan szervezik ezeket, erre szántam ezt a hónapot, hogy megtud-
jam ezt a titkot. A Jóisten persze itt is vezetett. Ars, Lourdes, Taizé, 
Paray-le-Monial, majd Párizs. Mindenütt azt mondták, hogy a 
semmittevés a titok, a csendes szentségimádás, de ezt nem akartam 
elhinni. Sérültekkel már kispap korom óta volt kapcsolatom, mond-
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hatom, hogy végigkísérte az életemet a velük való kapcsolat. Ez volt 
az utazás egyik mozgatója, el akartam jutni a Bárkába, hogy meg-
nézzem, hogyan csinálják. Aztán a Bárka közösségben Jean Vanier-
nél az első találkozásunkkor mondta ki egy lány azt, ami mind a mai 
napig meghatározó számomra: Fel kell ismerni, hogy a megtört ember 
és a megtört ostya ugyanaz a Krisztus. Ez teljesen új volt, és nagyon el-
talált. Innen már egyenesen hazajöttünk, és én elhatároztam, ha most 
azonnal nem térdelek le másnap, akkor biztos, hogy később sem fo-
gok. Kíváncsi voltam, hogy működik-e Magyarországon is. És így 
kezdődött a szentségimádás 1986. szeptember 18-án. 

Nem. Azt tudtam, hogy meg kell tennem. Minden hajnalban át-
mentem a templomba, hogy egyedül legyek. És vártam a csodát, de 
nem történt semmi. Életemben először csendben kellett lennem, le 
kellett csendesítenem a szívemet, a gondolataimat, és ez még haj-
nalban is nagyon nehéz volt. Meg kellett tanulnom jelen lenni an-
nak, Aki jelen van. Állandóan szerveztem, a jelenlétvesztés állapo-
tában voltam, nem ott voltam, ahol lennem kellett volna. Ilyenkor az 
ember a múlttal foglalkozik, vagy a jövőt tervezi. Ki kellett ebből lép-
nem, és azt a vágyat, ami odavitt, megőrizni. Csak azért tartottam 
ki, mert a lelkivezetőm azt mondta: „ez most nagyon jó, amit csinálsz, 
látszik a gyümölcse”. Én nem láttam, csak azt tudtam, hogy piszo-
kul szenvedek nap mint nap egy órán keresztül fél évig. Minden nap 
letérdeltem, és kitettem az órát, mert ismertem annyira magamat, 
hogy ha lefaragom a hatvan percet, akkor szép lassan elhagyom majd 
az egészet. Ez volt a legnehezebb, megtartani az egy órát. Én min-
dig nyüzsögtem, szerveztem, és ehelyett ott ülni a semmiben az Úr 
előtt… Egy csomó dolgot kellett megfogadnom: nem mondom a ró-
zsafüzért ez alatt az idő alatt, nem zsolozsmázom, nem készülök pré-
dikációra, ez a legnehezebb, csak jelen lenni. Én nem voltam házas, 
nem tudtam, mit jelent a menyasszonynak jelen lenni, én csak azt 
tudtam, hogy valami nagyon szépet kell tennem Istenért, de Ő töb-
bet akart: hogy legyek ott, és fogadjam be, és engedjem, hogy befogadjon. 
És egészen váratlanul jött a fordulat a következő év márciusában. 
A szokásos módon mentem át a templomba, kitettem az Oltári-
szentséget, letettem az órát magam mellé, és váratlanul béke lett. Nem 
volt többé harc. Olyan tapasztalat volt, amiről Ady ír: „Csendesen 
és váratlanul átölelt az Isten”. Semmi misztikus élményem nem volt 
soha. Egyszerűen mederbe került minden, mint a folyó medre. Alul 
béke van; a felszínt lehet korbácsolni; ha szűkebb a meder, gyorsabban 
folyik a víz, ha szélesebb, akkor lassabban hömpölyög, de mindez 
a meder fenekén semmi változást nem okoz. Mindig biztos lehetek 
benne, hogy a folyó ebben a mederben egy irányba megy, és a ten-
ger felé tart. Meglett a válasz, és ez azóta sem szűnt meg. Ezután már 
nem kellett többé kitenni az órát, betöltött Isten, és megtartott. 

Ebben az évben kaptam a dispozíciót Somogysámsonba. Itt 
ugyanezt csináltam, folytattam minden nap, először egyedül, de eb-
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ben a csendben megszólal Jézus, megtanuljuk egymás hangját, én 
megtanulom megérteni Őt, Ő meg úgy beszél, hogy értsem. Ez tel-
jesen a saját nyelvünk. Ahogy a gyerekeitek is mind teljesen másak, 
és mindenkivel az ő egyéni nyelvén tudtok szót érteni, különben vagy 
nem hallja meg, vagy nem csinálja meg — hiába beszéljük ugyan-
azt a nyelvet. És ez nagyon szép. Csak annyit értettem meg, hogy 
ne egyedül, hívjak másokat is. Így kezdődött a harmadik hétvégés 
csendes szentségimádás. Amíg Somogysámsonban voltam (1987 és 
1993 között), minden hónap harmadik hétvégéjén kinyitottam a plé-
bániát, és meghívtam embereket a következő módon: „Nem kaptok 
enni, csendbe kell lenni, nincs semmi, csak az Oltáriszentség”. 

Elmentem közösségekhez a Dunántúlon és Pesten, és elmondtam ne-
kik az ötletemet. A csendes szentségimádást szerintem én kezdtem 
Magyarországon. Aztán elkezdtem erről mindenhol beszélni, és meg-
fertőztem a Kárpát-medencét. Nem volt bennem semmi bizonyta-
lanság, mert ezt az igét kaptam: „Olyan, mint a víz partjára ültetett 
fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. 
Siker koronázza minden tettét” (Zsolt 1,3). Biztos voltam abban, hogy 
ez fog működni, egyáltalán nem aggódtam, hogy ténylegesen mi lesz. 
Így jött el a legelső ilyen hétvége 1987 szeptemberében, ahová né-
gyen jöttek el, így együtt öten voltunk. Akkor éltem át először, hogy 
a közös csendes imának mekkora ereje van. 

Engem mindig a tapasztalat érdekel, hogy az, amit tanultam a teo-
 lógiában, vagy olvastam a Szentírásban, az hol kapcsolódik a való-
sághoz, hol tudom integrálni a hétköznapokban. És engem állandó-
an ebbe az irányba vezetett a Jóisten, mindig ilyen tapasztalatokat adott. 

Azt határoztuk el, hogy kiválasztunk három imaszándékot, amiért 
mindegyikünk böjtöl, tehát nem eszünk, csendben vagyunk, és az 
Úr elé visszük a szándékainkat. Ebből a háromból egy személyes volt, 
a többiben pedig közösen megegyeztünk. Nekem volt két nagy prob-
lémám akkoriban. Az egyik, hogy nem tudtam rávenni a szőcsény -
pusztaiakat, hogy gyónjanak és áldozzanak, ami engem nagyon 
frusztrált. Ott voltak a misén, végignézték, amit csinálok, és haza-
mentek; pedig már több mint egy hónapja oda jártam. Így ez lett az 
egyik imaszándékom, a másik pedig a zsitvai egyházközség, akik 
meg egyszerűen nem tudtak odaérni a misére. Rendszeresen úgy 
kezdtem a misét, hogy alig volt pár ember, majd szép lassan szál-
lingóztak, de mindig azok jöttek a legkésőbb, akik legbelül ültek (a 
padok a két falhoz voltak tolva). Miközben én mondtam a szentmisét 
meg a prédikációt, megjött az egyik legbelső ember, mindenki fel-
állt, kijöttek, szívélyesen üdvözölték egymást, majd beültek; és ez 
így ment minden vasárnap. Próbáltam minden módon kérni őket, 
de a helyzet egyre rosszabb lett. 

Tehát ez volt az én két imaszándékom, amiért közösen böjtöltünk 
és imádkoztunk az első ilyen csendes napon (szombaton). Másnap 
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mentem ki Zsitvára misézni, és bent ült mindenki a helyén, de ez ak-
kor nem is esett le, teljesen el is felejtettem az előző napot. Csak dél-
után döbbentem rá, amikor Szőcsénybe mentem misézni, és az em-
berek a fal mellett álltak a napon, és nem értettem, miért. Mondtam 
nekik, hogy jöjjenek be, de ők mondták, hogy gyónni akarnak. És még 
ekkor sem értettem, csak elkezdtem gyorsan a gyóntatást. A felénél 
tarthattam, amikor egyszer csak elkezdtem sírni, és rádöbbentem, 
hogy ledőltek a falak, és akkor azonnal eszembe jutott Zsitva, hogy 
ott is mindenki ott volt. Ekkor a szellemi harcnak egy olyan részét fedeztem 
föl, amiről korábban sosem tudtam. 

Nem, soha. Én csak a helyet biztosítottam, vettem matracokat, meg 
hálózsákokat, így később már volt, hogy ötvenen is elfértünk egy ilyen 
csendes napon. Csak csend volt és szentségimádás. Én gyónásra sem 
buzdítottam senkit, mégis mindenki gyónni akart, ez volt a csoda. 
Tudtam, ha találkoznak Vele, akkor minden megy majd magától, csak 
ennek a lehetőségét kellett biztosítanom, imádkoztam értük, és az-
tán szinte mindig végiggyóntattam ezeket a napokat. 

Amikor később átkerültem Kaposvárra, nem volt kérdés, hogy ezt 
folytatnom kell. Emlékszem, hogy augusztus 1-ével helyeztek át, és 
augusztus 4-én már volt egy kis kápolnám a kórus szintjén, amit egy 
raktárból alakítottam ki. Bevittem az Oltáriszentséget egy taberná-
kulumban, letettem egy szőnyeget és néhány térdeplőt, majd el-
kezdtem oda járni, és nem értették, hogy mi történik. A pap temp-
lomba jár?! Megkérdezték, hogy munkaidőn kívül miért járok én 
templomba? Aki megkérdezte, azt mindig felvittem, és ezt mondtam 
neki: „Egy feltétellel lehetsz itt: nem imádkozol hangosan, nem éne-
kelsz hangosan, és nem zavarod a másikat. Próbálj meg jelen lenni, 
próbálj meg csendben lenni! Aztán, ha jól megy, gyere vissza!” Így 
kezdődött a szentségimádás a Szent Imre templomban. Aki jönni akart, 
annak adtam kulcsot, és meghagytam, hogy lehet másolni másnak 
is, csak a feltételt be kell tartani, hogy teljesen csendben maradjanak, 
és próbáljanak jelen lenni. Amikor aztán valaki beletörte a kulcsot a 
zárba, kiderült, hogy hetvenvalahányan járnak föl, mert már annyi 
kulcsot másoltattak. Ekkor kérték, hogy nyissam ki a templomot, de 
én ennek egy darabig még ellenálltam, mígnem a Jóisten megint köz-
belépett. Egy csendes szentségimádáson azt kaptam, hogy üljek be 
gyóntatni, azt kérte Jézus: „Szolgáltasd ki magad nekem, ülj be a temp-
lomba, és ne adj időpontot, hadd jöjjenek!” Mert korábban mindig 
a plébánián gyóntattam, mindig időpontra jöttek hozzám; és ekkor 
minden az én kezemben volt, én irányítottam a dolgokat. Úgyhogy 
először mondtam is Jézusnak, hogy ez nem túl jó ötlet. De végül meg-
adtam magam, ez pontosan akkor volt, mikor nyaggattak, hogy nyis-
sam ki a templomot. Ekkor elmentem Balás püspök úrhoz, mondtam 
neki, hogy egész napos szentségimádást szeretnék szervezni, ő pe-
dig mondta, hogy rendben van, egyetlen feltétel, hogy mindig legyen 
ott valaki. Két hirdetés után tele lett az összes óra a héten, és akkor 
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tudtam, hogy ez nem az én ötletem. Beültem gyóntatni (1998. janu-
ár 4-én nyitottuk ki a templomot), és mondtam Jézusnak, ha ez a Te 
ötleted, akkor küldjél gyónót, én nem mondom meg senkinek, 
hogy itt vagyok. Így szépen délután fél kettőkor belopóztam a temp-
lomba, láttam, hogy vagy húszan térdelnek a padokban, és én ész-
revétlenül ültem be a gyóntatószékbe, nem kapcsoltam fel a villanyt 
sem. És mondtam: „Uram, Te jössz!” Abban a pillanatban bejött egy 
férfi, akit soha nem láttam, és azt mondta, imádkozzam szabadulá-
sért, mert gyötri az ördög. Utána rögtön jött egy asszony, őt sem lát-
tam még soha, és így tovább egész délután: csak olyanok jöttek, akik 
nem jártak oda, és továbbra sem volt felkapcsolva a villany, nem volt 
kiírva semmi, én csak ültem a sarokban csendben, az emberek meg 
jöttek. Fél hatkor kezdtem könyörögni Jézusnak, hogy álljon le, mert 
rögtön bepisilek. Ezután újabb ajánlatot tettem: „Ha holnap is meg-
csinálod, akkor megadom magam”. Másnap ugyanígy minden jel-
zés nélkül ültem be a gyóntatóba, és ugyanaz történt, mint előző nap, 
a következő nap már kiírtam, hogy ott vagyok… És ez ment nagyon 
sokáig, hetente sok órát gyóntattunk, később jöttek káplánok, ők is 
beálltak. Meggyőződésem, hogy ami a Szent Imre templomban tör-
tént, az mind a csendes szentségimádásból fakadt, ami már 1993. au-
gusztus 4-én elkezdődött. Tudtam, hogy Jézus azt csinálja meg, ami-
re ott szükség van. Az én pasztorális tervem annyi volt, hogy át kell 
adnom magam teljesen, a többit majd Ő véghezviszi. 

Amikor a csendes szentségimádást elkezdtem, utána semmilyen 
karizmatikus dologra nem mentem el, mondhatjuk, hogy remete-
ségben voltam. És most visszatekintve ez mentett meg, amikor jött 
a rendszerváltás. Ha engem az egy városban ér, biztos, hogy elka-
pott volna a gépszíj. A faluba eljöttek, de én nem mentem sehova. 
Döbbenetes, hogy most is mindent előkészít, nekem csak meg kell 
különböztetnem, hogy Tőle jön, vagy valaki mástól. És ha igen, ak-
kor rábólintok, és megyünk. 

Csendben. Ha bizonytalan vagyok, akkor másokat is megkérdezek, 
akik ugyanezen az úton járnak. Így fogadtam be Jóskát. Már ment 
a csendes szentségimádás, a második csendes nap után kaptam egy 
levelet Jóskától, egy béna barátomtól. És nekem nem esett le, hogy 
be kell őt fogadnom, pedig ezt már korábban Rómában is megkap-
tam a karizmatikus konferencián, hogy osszam meg az életem a sze-
gényekkel. Én állandóan Ipolytölgyesre akartam menni, így kerül-
tem Somogysámsonba… Miután elkerültem Várpalotáról, ő egyedül 
maradt, és kérte, hogy szerezzek neki helyet egy szociális otthonban. 
Eszembe nem jutott, hogy befogadjam, pedig annyira kézenfekvő 
volt. Miután mindent elintéztem neki, hazamentem, letérdeltem, és 
csak azt hallottam: „Miért nem fogadod be?” — egyből elkezdtem 
örülni és félni. Tudtam, hogy Jézus az, általában ezt a két érzést vált-
ják ki belőlem az ötletei. Nagyon örülök, és elkezdek félni, hogy ez 
őrültség. Ebben az esetben könnyű dolgom volt, mert engedelmes-
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séget fogadtam, így elmentem a püspökhöz, és elhatároztam, hogy 
ha azt mondja igen, akkor befogadom, ha azt, hogy nem, akkor sem-
mi közöm hozzá. Elmondtam mindent Szendi József püspöknek az-
zal a bizonyossággal, hogy kihajít az ötletemmel a püspökségről. Ek-
kor kértem egyébként engedélyt a szentségimádásra is, és hogy 
befogadhassam Jóskát, és másokat is a plébániára. Ő felállt, odajött, 
és azt mondta: „Ez a jövő egyháza, mindenben támogatlak”, és át-
ölelt, pedig mindig fel akart függeszteni. Így kezdődött. 

Mióta püspök vagyok, azóta is ugyanez a helyzet: a legfontosabb 
idő, amikor ketten vagyunk, enélkül nem bírnám; így meg egészen 
vidáman megy, pedig sokkal nehezebb, mint korábban volt. De ez 
az egész nem az enyém, az egyházmegye sem az enyém, az egyház 
sem, az emberek sem, ez mind az Övé. Nekem csak meg kell talál-
nom a helyemet, hogy jól álljak hozzá. 

Kispap koromban voltam kisegítő díszletes a Thália Színházban, ab-
ból éltem, mert engem minden évben kirúgtak. (Aztán visszavettek, 
olyan is volt, hogy én hagytam ott, majd visszamentem.) Tehát ott ta-
nultam meg, hogy hogyan kell jól hozzányúlni valamihez. Emlékszem, 
hogy egy óriási oszlopot kellett bevinni kettőnknek, ami ránézésre le-
hetetlen feladat volt, de megmutatták, hogyan kell megfogni, éppen 
csak egy kicsit megbillenteni, és valóban be lehetett vinni. Azóta már 
tudom, hogy az egyházhoz is így kell nyúlni, nem kell megszakadni. 
Ha jó szögben, jó helyen állsz, akkor nem lehet gond, mert Jézus tart-
ja a másik oldalon. Nem én nyomom, viszem, én csak asszisztálok. 

Egy biztos: mindenkiben ugyanaz a Szentlélek működik, ugyanaz, 
mint azokban, akik jöttek régebben a csendes napokra. Persze ak-
kor, amikor intenzíven fiatalokkal foglalkoztam, még ugyanazt a nyel-
vet beszéltem, mint ők. Azt gondolom, hogy most is értik, amit mon-
dok, csak hatalmasat változott minden, és nagyon sok idő kellene 
hozzá, hogy megértsük, mi az, amire válaszolnunk kell, hogy mik 
az ő kérdéseik. Mivel a Szentlélek ugyanaz, én nem vakoknak be-
szélek színekről, értik, csak másképp kell megtalálni a hangot. 

Az egyik döbbenetes tapasztalatom a változásokról: amikor 1993-
ban ide kerültem, és elkezdtem tanítani a gimnáziumban, még kö-
rülbelül öt évig, ha a múltról beszéltem, vagy tanúságot tettem a dik-
tatúrában megélt tapasztalataimról, a fiatalok értették. Megdöbbenve 
látom, hogy 2000 után ez már unalmas, semmit nem jelent nekik. Ott 
nekem kellett váltanom, mert ha benne maradok ebben, akkor nem 
jutok el hozzájuk. Amit én a fiataloktól tanultam kollégiumi igazga-
tóként és hittanárként, az a személyes. Az egészen személyes törődés, 
amihez bizony idő kell, hogy megnyíljon, hogy meghallja, amit át aka-
rok adni. Illetve a zene, tömegben csak a zene, mindig szól a zene. 

Azt gondolom, hogy több nyelven kell beszélnünk. Abban a sze-
rencsében részesültem, hogy a Jóisten megtanított több nyelven is. 
Hozzám nagyon közel áll a karizmatikus hangos dicsőítés, meg a gi-
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táros zene, emellett nagyon szeretem a népénekeket és a kórusmű-
veket, és nagyon szeretem a csendet. Mindig azon a nyelven szeretnék 
beszélni, amire szükség van. Soha nem szabad „vagy-vagy”-ra ál-
lítani, ez a nehéz az egyházunkban, hogy a liturgiában mindent „vagy-
vagy”-ra állítunk: vagy a tradicionális, vagy a modern; pedig ez a 
kettő kiegészíti egymást. Vagy modern zene, vagy csend, vagy gre-
gorián, pedig ezek mind kiegészítik egymást. Mindegyik eszköz, 
egyik sem önmagában abszolút érték, eszköz ahhoz, hogy közelebb 
vigyen Jézushoz. Épp ezért, akit a komoly zenével lehet összehoz-
ni Jézussal, vele ezen a nyelven kell beszélni, és aki csak a gitáros ze-
nével tud mit kezdeni, annak azt kell nyújtani. Nem a zene a csúcs, 
a szent zene sem csúcs nekem, ha nem a Szentre mutat. Ha oda mu-
tat, akkor szent zene, önmagában nem fogja a szentet közel hozni, 
csak ha össze tudom kapcsolni, és ha csend kapcsol össze, akkor 
csendben kell maradni. De nincs fix recept! Élet van! Én hiába tudok 
bármit, hogyha éhes az, akivel beszélnem kell, akkor először azon 
kell törnöm a fejemet, hogy honnét szerzek ételt, mert akármilyen 
szépeket tudok mondani, nem fogja érteni, mert korog a gyomra. Aki 
meg jól él, annak nem kell ételt hordani, hogy egyél először. 

A legnagyobb ajándéka kettőnk kapcsolatának ebben a csendes je-
lenlétben a belső szabadság. Isten végtelenül szabad, és bele kell men-
ni ebbe a szabadságba, hogy együtt tudjunk működni. Amíg nem en-
gedjük el a dolgokat, addig csak azon az ösvényen engedem működni, 
amit én kijelölök, máshol nem. Persze Ő ott is hajlandó, mert szabad, 
de ennél Ő sokkal többet kínál a csendes szentségimádásban. Nekem 
kell mindig felnőni az Ő szeretetének a gazdagságához, nem Őt be-
leszorítanom a konvenciókba: „Csak az Ige, csak a szentségimádás, 
csak a liturgia, csak a szegények…” Ő minden, és azt várja, hogy sza-
badok legyünk a kapcsolatban, egyre szabadabbak, hogy csak Tőle 
függjünk. És működik. Akkor Ő teret kap és elvégzi azt, amire szük-
ségünk van. Igaz, amit Jézus mond, hogy „Atyám szüntelenül mun-
kálkodik” (Jn 5,17), csak ne álljak az útjába! Ne akarjak Istent játsza-
ni, püspökként se. Az egyház nagyon szép! Tele van sebekkel, tele van 
bűnökkel, de nagyon szép, mert Krisztus teste. Ha valakire szeretettel né-
zek, az szép lesz a szememben. Sosem felejtem el ezzel kapcsolatban 
az élményemet már itt Kaposváron. Volt egy idős, derékszögben meg-
hajlott néni, aki szocialista volt, a nyakában hordta a jelvényt, ide járt 
a fiával a Szent Imre templomba. Ő minden hónapban bejött a gyón-
tatószékbe, nem gyónni akart, csak minden alkalommal megkérdez-
te, hogy plébános úr, ugye milyen szép a fiam? Annyira szeretem! 
A fia sérült volt, az arcára rá volt írva, igazán nem volt szép; annak, 
aki nem szeretettel nézett rá. Azt gondolom, hogy a mennyei Atya is 
így néz ránk, és ha mi is így nézünk az egyházra, akkor látjuk a szép-
ségét. Ezt ti is tudjátok, nektek gyerekeitek vannak, mindegyiknek van 
árnyéka… De mivel szeretitek őket, látjátok a szépségüket, és minden 
elfogultság nélkül látjátok, mert tényleg azok! 
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Ha tudnánk, hogy a bűn nem maradandó, alig foglalkoznánk vele, 
csak annyit, amennyit kell, hogy meg tudjuk bánni, vagy meg tud-
juk bocsátani. De mi akkora jelentőséget tulajdonítunk a bűnnek, a 
gonoszságnak, hogy fölnagyítjuk, így erőt kap, mi adjuk neki az erőt, 
mert mondjuk. Ha ugyanennyit foglalkoznánk a széppel, a szeretettel, 
a jósággal, az kapna erőt, és nem tudna felnőni a gaz; mi éltetjük, az-
zal, hogy mindig erről beszélünk. A csendben nem szoktam a bű-
nökkel foglalkozni, Jézus attól megszabadított, nem téma. 

A szentségimádás egy speciális katolikus szakzsargon, ami nem a 
legjobb kifejezés, mert csak a bennfentesek értik. A szemlélődés jobb. 
Ha szemlélődést mondok, akkor azok is értik, akik nem katolikusok. 
Ez a Mária és Márta története: Mária ott ül Jézus lábainál, és szem-
léli, ez a jobbik rész, amikor be akarom fogadni a másikat, egyálta-
lán semmi mást nem akarok, csak szemlélni őt és befogadni, és ez 
kölcsönös. A szentáldozás számomra Isten megrendítő alázata, mert 
elmegy a végsőkig, hogy egyesülhessen velünk, ez még több, mint 
a szentségimádás, mert a szentáldozásban egyesülök vele. A végtelen 
Isten kiüresíti magát teljesen egy kis ostyába, egy halott anyagba be-
letestesül, hogy aztán az enyém lehessen. Ez a szeretetnek a törvé-
nye, mert aki szeret, az egyesülni akar azzal, akit szeret, ez isten-
képűségünkből fakad. És Ő, a Szeretet, egyesülni akar a szeretett 
emberrel, és megoldotta, minden korban, minden körülmények kö-
zött. Úgy, hogy a teste a testünk lett, a lénye a lényünk lett, ez több, 
mint amikor magamhoz veszem az igében, magamhoz veszem a lel-
ki élményben; ez teljesen az önmagát kiüresítő alázata és szeretete. 
És példát ad, hogy mi is hasonlóan cselekedjünk: ahogy ő odaadja 
magát szeretet-eledelként, ugyanúgy szeretet-eledelként ki akar min-
ket osztani a világ számára. Mert az egyház nem önmagáért van, az 
egyház a világért van; só, kovász, hegyre épült város… 

Arra, hogy elfogadjuk a küldetésünket. Kiválasztott egy közösséget, 
egy népet, egy egyházat, azért, hogy ez a közösség elvigye azt az 
örömhírt, miszerint elérkezett az Isten szeretet-uralma közénk. Mi, 
akik ennek az egyháznak a tagjai vagyunk, és tudjuk, mi történik a 
szentáldozásban, tudjuk, hogy hogyan találkozhatunk vele a szent-
ségimádásban, erről nekünk tanúságot kell tennünk mások felé. Mi-
nél jobban betölt bennünket, vagy átformál bennünket ez a kapcsolat 
— akár úgy, hogy magamhoz veszem a szentáldozásban —, annál 
inkább hatással van ránk; mindig az erősebb asszimilál, ez tör-
vényszerűség. Ha megadom magam, átformál, csak addig nem, amíg 
én erősködöm, de Ő addig adja magát szeretetből ajándékként, míg 
végül megadom magam. Az Ő szeretete túlárad, Ő teljesen határ-
talan, és biztosak lehetünk benne, hogy az Ő szeretetéé az utolsó szó, 
nem a miénk, és ez egyben hatalmas remény is. Mert bármit is csi-
nálunk, volt Húsvét, így a feltámadásé az utolsó szó, és az Eucha-
risztia ugyanígy működik, mert az a feltámadt Krisztus. De ami ez-
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zel kapcsolatban igazán izgalmas, az a hit: hogy merünk-e hinni? Sze-
rintem gyakran nem. Merünk-e hinni abban, hogy Isten jelen van min-
den történetben? Merünk-e hinni abban, hogy mindenhol működik, 
még ott is, ahol mi nem engedjük meg neki, mert szerintünk nem 
illik. Merünk-e hinni abban, hogy Isten bennünk is működik, sőt eb-
ben az egyházban is, amelyik így néz ki… Isten nem fintorog, és nem 
vág grimaszokat, hogy hogyan néz ki az ő menyasszonya, ő sze-
relmes; a baj csak az, hogy az egyháza nem szerelmes belé. 

Én hiszem azt, hogy eljön az az idő, amikor ebben is egyek leszünk. 
Csak ehhez meg kell adnunk magunkat a szeretetnek, és hinnünk 
kell abban, hogy Isten ezt elvégzi; ahogyan hiszem azt, hogy az Eu-
charisztia valóban az Ő teste, valóban Ő maga. Ezt Ő elvégzi. Hogy 
hogyan? Hogy van-e remény? A múlt évszázad összes pápája, akik 
elindították és végigcsinálták a zsinati folyamatot, mind-mind fel-
ismerték az idők jeleit, hogy ezt csak együtt lehet, egységben. És azt 
gondolom, hogy a történelem változásai, a népek mozgása, a klí-
maváltozás, az idők jelei rá fognak vezetni bennünket arra, hogy csak 
együtt vívhatjuk meg ezt a szellemi harcot, mert sokkal nagyobb ez 
a harc, mint amit a politikusok érzékeltetnek arról, hogy mi a harc 
és ki az ellenség. Itt egy kontinentális ellenség van, akit Jézus a ha-
zugság fejedelmének és gyilkosnak nevez, aki a megosztottságot fenn-
tartja, profi módon a különböző gyülekezetek és vallások között is. 
Amint egyre közelebb kerülünk Istenhez, rá fogunk jönni, hogy csak 
együtt vívhatjuk meg ezt a harcot, nem a különböző népcsoportokkal 
vagy más párton lévőkkel. A szellemi harcunkat, amit Jézus végül 
már győzelemre vitt, hisz Ő kijelentette: „most vetik ki e világ feje-
delmét” (Jn 12,3), illetve, hogy „Láttam a sátánt: mint villám bukott 
le az égből (Lk 10,18)”. Mi ebben nem hiszünk, azért, mert elbűvöl 
bennünket a gonosz összes műve, és annak adunk teret. Ha hinnénk 
abban, amit Jézus elvégzett, és most is elvégez, akkor szemünk lát-
tára történnének a csodák. Ha nem a hit oldaláról nézzük, akkor az 
ember nem Isten gyermeke, biológiai, kémiai, szociológiai, pszi-
chológiai tényezők összessége, csak a hit számára nyílik meg a va-
lóság. Jézus azért jött, hogy felébressze a hitet Isten irántunk való sze-
retetében, és ez működik, lehetetlen megtörni. 

Ez a nézőpontváltás nagyon fontos, mert ha merek hinni Istenben, 
akkor ki merem engedni a kezemből az irányítást, mert bízni fogok 
benne. Ezzel másokban is — például ti a gyerekeitekben — azt a bi-
zalmat erősítitek, hogy érdemes bízni Istenben. A Szentlélek minden -
kiben működik, abban is, aki nem megy templomba.
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