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HŰSÉGES AZ ISTEN – ÍGY SZÓL PÜSPÖKI JELMONDATA. KÉT ÉV ELTELT A SZENTELÉSE ÓTA. HOGY TAPASZ-

TALTA, JÓL VÁLASZTOTT JELMONDATOT?

Jól választottam. Ajándékként éltem meg, hogy pap lehetek, nem készültem soha püspöknek. 
Amikor kineveztek, öröm is volt, meg nagy izgalom, hogy hogyan fogok megfelelni a feladatnak. 
És azóta a jelmondatomat élem meg, hogy az az Isten, aki engem meghívott, kitart mellettem. 
Hűséges, segít, és napról napra tanít püspöknek lenni.

MILYEN AZ EMBER HŰSÉGE? MIBŐL FAKADHAT, MIRE TÁMASZKODHAT?

Pusztán emberi akarattal és jó szándékkal nem tudunk hosszan hűségesnek maradni. Ahogy egy há
zasságot sem lehet csak emberi alapon tartósan és örömtelien megélni. Egy darabig lehet ragaszkodó 
valaki, mert mondjuk csinos a felesége, vagy jóképű a férje, mindez imponáló, lenyűgöző. De jönnek 
a nehézségek, a próbatételek, és az érzelmek kezdenek megkopni, veszélybe kerül a hűség, sőt álta
lában véget is ér. Az ember akkor tud kitartani, ha tud a természetfölöttihez kapcsolódni. Az emberi 
hűség ingadozó, hullámzó, Isten azonban mindig hűséges. Felfedezteti velünk, hogy ő állandó pont 
az életünkben, végigvezet minden nehézségen, minden küzdelmen, és ebben a folyamatos hűségben 
újra és újra megajándékoz minket.

A VILÁGEGYHÁZ A CSALÁD ÉVÉT, EZEN BELÜL SZENT JÓZSEF ÉVÉT ÉLI. KÜLÖNÖS SZENT SZABÁLYTALAN 

ÉLETÚTTAL. MIRE INSPIRÁLHAT AZ ALAKJA?

Örülök, hogy a szentatya tavaly decemberben meghirdette a Szent József-évet. Szent József háttér-
ember, nem tudunk róla sokat, meg sem szólal a Szentírásban. Amikor megtudja, hogy a felesége 
áldott állapotban van, s nem tőle, úgy dönt, befogadja a gyermeket. Törvény elé állíthatná, meg
szégyeníthetné, elküldhetné, de nem teszi. Világi szóval úgy mondanám, igazi úriember. A Biblia 
úgy mondja, hogy igaz ember. Nem csupán egy vallásos zsidó ember, hanem Isten törvényének 
a lelkét éli. Van benne irgalom. Csöndes hőstett, hogy fölvállalja a gyermeket mindenestül, s közben 
a titkot csak ketten tudják, és még ők sem értik teljesen, hogy a gyermek rendkívüli. Szívós hűség
gel kitart, végig a háttérben, és ezzel válik szentté. Sok férj beleképzelheti magát az ő szerepébe, 
kérheti a segítségét. Nem kell tehát szupersztárrá válni, hogy jó férj, jó apa legyen valaki. Azért is 
jelentősnek gondolom az alakját, mert ő az első látványos örökbefogadó. Óriási tettet hajtott végre az 
üdvösségtörténetben, hogy Jézust gyermekévé fogadta, és teljes értékű családként éltek. Ez biztatás 
mindazoknak, akiknek nem lehet vér szerinti utódjuk, hogy szülővé válhatnak, lehet gyermekük 
örökbefogadás által.

MI ÉLTETI A PÜSPÖK ELKÖTELEZŐDÉSÉT, HOGY NAPRÓL NAPRA KIMONDJA AZ IGENT A HIVATÁSÁRA?

Püspökként is pap maradtam, nem változott, hogy a napi ima az első, mert ez jelenti az intimitást 
az Úrral. Azzal kezdem a napomat, hogy keresztet vetek, megköszönöm, hogy felébredtem, hogy 
élek. Miközben személyes kapcsolatban vagyok Istennel, folyamatosan megtapasztalom az értem 
mondott imák erejét is. Sokat jelent, hogy a püspöktársakkal baráti, testvéri közösséget alko
tunk, gyakran összejövünk, és imádkozunk. A közvetlen munkatársaimmal sem főnök-beosztott 
viszonyt élünk meg; erőt ad, hogy együtt, ki-ki a maga feladatát végezve építjük Isten országát. 
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