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Önt 1963-banaz eszter
gomi Szent István-bazi
likában szentelt ék pap
pá. Hajól tudom, a ma
gasabb teológiai képesí
tés megszerzésében az
Al/ami EgyJuíziigyi Hi
vatal akadályozta meg.
[gy Róma helyett 00
rogbányára keriilt. Ho
gyan élte ezt meg akko
riban?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Kozma Imrével
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1987-ben kezdett szerveződni nyugati
segélyadományok fogadására. Hivatalos megalakulása 1989. október 1Q-én
történt. A gondoskodó szocialista állam eszménye megbukott. Az így ke
letkezett vákuum kedvezett az MMSZ létrejöttének. Részben a gazdasági
és szociális gondok, részben egy keresztény indittatás úkaritatív szervezet
utáni lelki igény hívta életre. A szeretetszolgálatnak ma már kb. 2400
beiktatott tagja van. Az állandó tagokon kívül van 7-8 ezer bevethető és
25-30 ezer olyan munkai ársuk, akikre mindig számíthatnak. A szervezet
vezetője Kozma Imre atya, 1998 tavasza óta irgalmas rendi szerzetes.

Ez sajátos helyzet volt. Hatodévesen a II. félévben káplánkodtam
is egy Esztergom melletti faluban, Táton. Nehéz, de örömteli idő

szak volt az életemben. Tanulás, hitoktatás, prédikációkra készülés.
Mindez augusztus közepéig tartott. Az évfolyamtársaim mindnyá
jan megkapták dispozíciójukat (elfoglalták első munkahelyüket),
rólam meg mintha megfeledkeztek volna. Érdeklődésemre Eszter
gomban megnyugtattak, mondván, végigdolgoztam a nyarat, egy
kevés pihenés rám fér. Később pedig türelemre intettek. mivel a
személyemmel kapcsolatos elgondolások kimunkálása hosszabb
időt igényel. Ismeretes, hogy 1963-ban írták alá a Vatikán és a ma
gyar állam közötti megállapodást. Ennek értelmében lehetőség

nyílt arra, hogy papokat ösztöndíjasként Rómába küldjenek to
vábbképzésre. Később megtud tam, hogy az Esztergomi Főegyház
megye kormányzója, Schwartz-Eggenhoffer Artúr engem szándé
kozott kiküldeni, de az Állami Egyházügyi Hivatalban közölték
vele, hogy erről nem egyedül ő dönt. Ide az kapja meg a lehetősé

ge t, akit ők is támogatnak. Schwartz-Eggenhoffer Artúr makacs
ember volt, s az első öt évben nem is ment senki Rómába az Esz
tergomi Egyházmegyéből. Én természetesen lernaradtam. és Róma
helyett Dorogbánya lelkészségére kerültem. S mert minden rossz
ból származhat jó is, ennek hatására fogadalmat tettem, hogy papi
életemet a legkisebbek, a legszegényebbek szolgálatára szentelem.
Amikor megkezdtem szolgálatomat Doregon. az első vasárnapon
az őt szentmisén mindössze 57 főt számláltunk meg. Volt viszont
egy nagyszerű pl ébánosom. Májer Miklósnak hívták, akivel könnyű
volt azonosulni, aki kihívásként értékelte az adott helyzetet.

221



Nagyon távol kerültek
Dorogbányán az embe
rek IstenWI?

Nehezen értett szótabá
nyászokkal?

Ön nemarravárt, hogy
a bányászok keressék
mega problémáikkal, Bk
pediga bizalomtól meg
nyatak?

Nem tudom, hogy erről volt-e szó igazából. Az viszont igaz volt,
hogy a bányászok tele voltak előítélettel. Elsősorban azért, mert a
múlt szomorú emlékeket ébresztett bennük a bánya kegyurával
kapcsolatban, aki a templomot és a plébánia-házat építtette, s akit
az egyházzal azonosítottak.

Á, dehogy! Csodálatos ajándékot készített nekem Isten a velük való
találkozásban. A legtöbbel igazi testvéri, sőt baráti kapcsolat alakult
ki, és sokat sikerült elindítanom Isten felé. Sajátos tervet gondoltam
ki. Elhatároztam azt, hogy nem járok civil ruhában. Mindenhová
reverendában mentem - nem kis feltűnést keltve. Ne feledjük,
1964-et írtunk. Azt is eldöntöttem, hogy az utcán mindenkinek,
gyereknek, felnőttnek, idősnek előre köszönök. Mindennek az lett
az eredménye, hogy néhány hónap után alig tudtam megelőzni

valakit is a köszöntésben. Megállítottak az utcán, beszélni akartak
velem, behívtak otthonaikba, s több száz embert megismertem név
szerint. A párttikár pedig, mintha figyelte volna utamat, amikor a
pártház előtt mentem, igyekezett behívni magához, és láthatóan
örült a beszélgetéseknek. Egyszer meg is kérdeztem tőle: miért teszi
ezt? Azt válaszolta: azért, mert öntől nem kell félnem. A bányászok
végtelenül jó emberek. Szerettem is volna megfejteni a gyorsan el
mélyült és több ükkel máig tartó kapcsolatom mivoltát. Kimondat
lanul is talán kiszolgáltatottságunk kovácsolt össze bennünket.
Ezek az emberek kiszolgáltatottak voltak, mert naponta szálltak alá
a föld mélyébe. Én is kiszolgáltatottja voltam az Egyházügyi Hiva
tal mindenható urainak. Ezen felül az, hogy egy pap természetesen,
közvetlen módon szól hozzájuk, otthonukban megtiszteli őket, asz
talukhoz ül, a kölcsönös megbecsülés és értékelés emberhez méltó
világát teremtette meg. Még ma is sokszor térnek vissza a kedves
emlékek egyszerű, sablon terv szerint épült, de tiszta otthonukról,
aprócska, de virágoktól pompázó kertjeikről. Mintha ezekkel kí
vánták volna kárpótolni magukat.

Nem az a dolgunk, hogy mi szólítsuk meg, mi keressük az embe
reket? A sokat emlegetett evangelizáció nem csupán a templomba
járók lelki gondozását, sőt elsősorban azt jelenti, hogyelvigyük az
üzenetet oda és azoknak, akik még nem hallották az Igét. Vagy
hallották, de nem jól értették vagy rosszul értelmezték. Esetleg vélt
vagy valós okok miatt távol kerültek Istentől, Krisztustól, a keresz
tény igazságoktól, értékektől. A szónak pedig akkor van súlya és
akkor képes közvetíteni, ha nem mesterkélt, hanem természetes és
őszinte, tiszta szándékot hordoz. A szónak hatóerőt pedig a csele
kedetek adnak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetőjeként

mindezt igazolva látom. A szeretetszolgálat programja, tevékeny
sége hitelesíti a szót.
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A Magyar Máltai Sze
retetszolgálat mottója:
"A hit védelme és a sze
gények támogatása, Is
ten dicsőségének megje
lenítése a világban."
Mit jelent ez a gyakor
latban?

Önök naponta találkoz
nak az élet legsötétebb,
legnyomorultabb olda
lával. Hogyan tudják
ezt Jeldolgozni lelkileg?

Ez a hiteles kereszténység megjelenése a világban. A mi igazságunk
Jézus igazsága: "Amit egynek tesztek, nekem teszitek." Istent azzal
dicsőítjük, hogy neki ajánljuk az életünket, bevetjük magunkat az
emberekért, Isten iránti szeretetből.Azt szeretnénk, ha minden em
ber elhinné azt, hogy Ö Isten gyermeke. Mi pedig testvérei va
gyunk. Hitünket egyedül tetteinkkel igazolhatjuk. melyek súlyát
áldozatkészségünk nagysága jelenti.

Alig, vagy nehezen. Elsősorban azért, mert általában oly végtelen
és mély a bajok tengere, hogy őszinte és önzetlen jelenlétünkön túl
csak rövidtávú vagy időszakos megoldást tudunk nyújtani. A leg
több szerencsétlen sorsú ember esetében alig lehetséges a hatékony
változtatás. Ez gyakorta súlyos erkölcsi válságot okoz. Elhatalma
sodhat az emberen a hiábavalóság érzete. Sok önkéntes munkatár
sunk éppen emiatt adja fel és hagy el bennünket. Nem képes fel
dolgozni ezt a tapasztalatot. Nehéz szembesülni a könyörgő tekin
tetekkel. a levelekben kiírt fájdalmakkal, teljesíthetetlen kérésekkel.
Mindezek ellenére nem ölthetjük magunkra a közönyt, hanem in
kább gondolkodásunk megváltoztatásával kell foglalkoznunk. Az
istenségéhez nem ragaszkodó, az értünk emberré lett Jézus elvárja
tőlünk, hogy kilépjünk önmagunk bűvös köréből. és eljussunk a
másik emberhez. A megtérés tényével állunk itt szemben, amely új
minőséget ad a megpróbáltatások miatt megterhelt emberi életnek
azáltal, hogy egymás terhét megosztjuk. Az élet perifériájára került
ember megfogalmazza kérdéseit. Miért vagyok szegényebb, mint a
másik? Miért születtem fogyatékosnak? Miért velem történt szeren
csétlenség? Ugyanakkor szeretne úgy élni ő is, mint bárki más. Na
ponta találkozunk ezekkel a kihívásokkal. s csak a kipróbált Isten
szeretet tarthat meg bennünket vállalt utunkon. Jézus a főparancso

latban összekapcsolja az istenszeretetet és az emberszeretetet. Ha
sikerül ez életünk gyakorlataiban, akkor Istentől kapott küldetést
teljesítünk, Akinek adósai vagyunk. "Isten maga a szeretet." A sze
retet Istentől árad belénk és a felebaráton keresztül akar visszatérni
hozzá. Nem engedhetjük, hogy az önszeretet irányítsa az emberek
életét, és döntse el a világ sorsát. Nem engedhetjük, hogy önszere
tetünk elfojtsa bennünk a felébredt együttérzést, mert az nyugtala
nít és kötelez, mert egyszerűbbmásokat idegennek tekinteni. Isten
azt a bátorságot kívánja tőlünk, amely ebbe a szeretetlen és önző

világba belesugározza Isten teremtő szeretetét. Ez a küldetéstudat
tal végzett szolgálat emel bennünket a csalódások fölé. Azért fontos
ez a lelkiség, mert különben nem mások szolgálatában veszítjük el
magunkat, s nyerjük el közben önazonosságunkat, hanem a csaló
dások kelepcéjébe kerülünk.
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Önöksokhajléktalannal
foglalkoznak. Vannak-e
reménytelen esetek?

Va-earraesély,hogyaz
emberek új életet kezd
jenek?

Mi az,ami sikerélményt
nyújt az Önök számá
ra?

Vannak emberek, akiknek életformája a hajléktalanság. Magatartá
suk antiszociális, nem hajlandók alkalmazkodni. Elfogadhatatlan
számukra, hogy bárki beleszóljon életvezetésükbe. Ök szinte ki
mozdíthatatlanok helyzetükből.Emberileg nézve reménytelen ese
tek. Ha viszont Isten nem marad ki életünkből, akkor egyetlen em
berre sem mondhatjuk, hogy reménytelen. Egyébként is, naponta
találkozunk csodákkal, noha nem vagyunk csodavárók. Gyakorta
tapasztaljuk, hogy nem csak olyan lehetőségeinkvannak, amelye
ket tervezni lehet. Az élet ennél sokkal gazdagabb, színesebb. Elő

fordul, hogy egy ember, akitől sokat várunk, aláhull. Míg egy má
sik, akitől már semmit sem várunk, csodálatosan bontakozik ki sze
münk előtt. Amíg a természet világában törvények határoznak meg
mindent, és semmi sem rutinszerű, addig az emberi világban a
kibontakozásnak olyan csíráival találkozunk, amire az ember csak
egy másik dimenzióban számít.

Erre mindig és mindenűtt van esély. Az alap történet a Tékozló fiú,
vagy inkább így: a jóságos Atya története. Az Atya tudomásul veszi
fia döntését, elengedi, de mindig visszavárja. Amikor megjelenik,
akkor megadja neki az esélyt, hogy újrakezdhesse életét. A csodák
megtörténte azon múlik, hogy megadjuk-e a lehetőséget az ember
nek, hogy újrakezdhesse életét. Van-e elegendő hitünk, bátorsá
gunk? Hajlandók vagyunk-e kockáztatni ezekért az emberekért ak
kor is, ha számtalanszor rászednek bennünket?
Az ajtókat sohasem zárhaljuk be. Nem teheljük meg, nincs hozzá
jogunk. Elvárható tőlünk, hogy a feltétlen bizalom megtestesítői

legyünk. Mindez nem jelenti azt, hogy minden esetben képesek
vagyunk erre. A becsukott kapu a vereség szimbóluma. Termé
szetesen más a helyzet a fizikai kapukkal és más a morális értelem
ben vett kapukkal. Előfordulhat,hogy elfogy az utolsó kanál leves,
az utolsó darab kenyér, ruha, vagy minden fekvőhely foglalt. Ha
azonban morális értelemben zárunk be egy ajtót, ez azt jelenti,
hogy erőink végére értünk. Nem tudjuk az illető sorsát tovább fi
gyelemmel kísérni. Ez a vereség hitünk gyengeségét mutatja. Min
den erőnkkel törekszünk arra, hogy ez ne forduljon elő, de megtör
ténik. Ilyenkor - fájdalom - be kell vallanunk, nem vagyunk hő

sök, csak gyenge emberek.

Az, hogy nem magunkat keressük, hanem Istent, és Öt szolgáljuk
az emberekben. Krisztus mennybemenetele után bennünk és álta
lunk tud és akar tevékenykedni. A mi ajkunkkal hirdeti az evangé
liumot, a mi szívünkkel vigasztalja az elesetteket, a mi kezünkkel
táplálja az éhezőt, és áldja meg a kicsinyeket. Bennünk és általunk
folytalja megváltó művét. Hitünk szerint ez ad értelmet életünk
nek. Így leszünk lsten munkatársai és szebb lesz a világ, mert épül
lsten országa. lsten pedig az örök élet ígéretén túl mindennapra
meglepetéseket is tartogat. Kérdezem, van-e gyönyörűbb egy hálá-
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Ha valaki nagyon ki
szolgáltatott helyzetbe
kerül élete során, akkor
két végletfordulhat elő:

vagy nagyonközelkerül
Istenhez, vagy pedigép
pen ellenkezőleg, elfor
dul tőle. Az utóbbieset
ben mit tudnak tenni?

Az ENSZ legutóbbi je
lentése szerint napja
inkban, a globalizáció
korában a Föld népessé
gének húsz százaléka
birtokolja ajavaknyolc
vanötszázalékát. Ennek
tarthatatlanságára már
II. János Pál pápa is
többször felhívta a fi
gyelmet. A valóság azt
mutatja: a katolikus
egyház társadalmi, szo
ciális tanítása nem na
gyon érvényesül ebben
a világban.

tól kipirult emberi arcnál? Van-e nagyobb öröm annál, mint látni
azt, amikor egy ember feltápászkodik a földről, a saját lábára áll és
nem szorul többé támogatásra?

Ne csodálkozzunk azon, ha kiszolgáltatott helyzetében valaki lá
zad! Hol van az Isten, ha van? Az Isten valóban szereti az embert
és gondoskodik róla? Így? Ilyen esetben nagy türelemmel mégis az
Isten felé vezető út megkeresésében kell segíteni az illetőnek. Mert
az Istennek minden ember fontos, egyetlen ember sorsa sem kö
zömbös, de az Isten nem "válságkezelő",hanem a mindig jelenlé
vő. Erre utal az Isten neve is: Aki van! Aki mindig jelen van, mert
szeret. Nem hagy el bajban, betegségben, szegénységben, üldözte
tésben. Sőt, azonosul ezekkel az emberekkel: "Éhes voltam és en
nem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és
befogadtatok, ruhátlan voltam és betakartatok, beteg voltam és föl
kerestetek, börtönben voltam és meglátogattatok." Az "istenkísér
tés" mindig a magára maradt ember lázadása. Az ilyen ember vár
talán még valakire. Ránk vár, akik tudjuk, hogy az élet tele van
akadályokkal. de lehetőségekkel is. Minden rossz tapasztalat elle
nére Isten tenyerén van az otthonunk. Ha nem önmagunkat keres
sük, általában sikerül is eljuttatni az embereket erre a felismerésre.
Ez a szolgálat a bibliai magvetők hitével vethető össze, akik sírva
viszik az új vetés magjait, de az aratás reményében. S lesz is termés.
Isten a tudója, hogy hányszoros. Számtalan példa bizonyítja, hogy
egy ember évek múltán integet vissza. Élete megváltozott, s arra a
bizonyos találkozásra hivatkozik, amikor pedig úgy tűnt, hogy a
reményt is eltemettük.

Az ön kérdését hallgatva azt kell mondanom: a civilizált világ leg
nagyobb kihívásával állunk szemben. Előzményei vannak annak,
hogy idejutottunk. A természet rendjét követően kialakult termé
szetes közösségek (faluközösségek) bomlottak fel és indult meg a
városiasodás. Ezt nemcsak támogatták, hanem helyenként erősza

kolták is. Az új városlakókban új életérzés alakult ki: kiszabadulva
a falvak zárt rendjéből a szabadság, a függetlenség, a senki-nem-is
mer élménye kerítette őket hatalmába. A rendezett közösségi élet
normáit igyekeztek elfelejteni, jobb esetben emlékké váltak. Ezt a
folyamatot támogatta a modem életértelmezés, amely az egyént
túlságosan a középpontba helyezte és szerepét eltúlozta. Mintha
nem is a közösség "alkotóeleme" lenne, mintha küldetése elkülö
nülhetne a közösség életétől. A célként megfogalmazott személyi
ség-kibontakoztatás öncélúvá vált. Az egyéni adottságok határtalan
jelentőséget nyertek az elért sikerekben! S az ember érzéketlenné,
részvétlenné, irgalmatlanná vált a lemaradottak. a sikertelenek, az
elszegényedettek iránt, egyszeruen átlép ezeken. Az emberi lét fela
datai alól kibújik. Szimpatikus mosoly kíséretében hangoztatja:
nincs mit tenni. Lesz, ami lesz. Lesz, ahogy lesz. Majd megjelenik
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Mi lehetaz egyházfela
data ezen a téren?

hatalmas transzparenseken, képernyőkön,mint a létfeladatot taga
dó, téveszmés ember. Autót lop, bankot rabol, adásvételi szerződé
seket hamisít, robbantgat, fegyvereket árusít, etnikai vérfürdőket

rendez, háborúba küld. Az új világ új embere névtelen, arctalan,
közömbös ember. Az új ember új világában a tudomány új szakte
rületei kerültek reflektorfénybe, és vezető szerepre tettek szert. A
pszichológia, mert ez az ember beteg, elődeinél betegebb.
A civil szféra csődöt mondott ezen folyamatok kezelésében. Bizony
az egyház tanítása és szerepvállalása elégtelennek tűnik. Az egyház
nincs könnyű helyzetben, mert a profán világ nemkívánatosnak
nyilvánította és a perifériára szorította. Állandó gyanúsításban él,
mintha csak rosszat cselekedett volna történelme során. Mégis azt
kell mondani: a világ szociális programja vagy visszatér a biblikus
alapokhoz, Krisztus szociális programjához, vagy fundamentum
nélküli világot, embertelen világot épít hangyaszorgalommal. Az
egyház alaptanítása szociális, vagyis közösségi. Az egyház külde
tése: összegyűjteni az egy Atyának gyermekeit testvéri közösségbe,
ezáltal megmenteni a maga útját járó embert. Erre hívja fel figyel
münket az Ószövetség Istene, Aki pásztor-király, Aki összegyűjti

övéit és néppé formálja. Az Újszövetség Istene, Aki Jézus Krisztus
ban a jó Pásztor, Aki egyházat alapít, amelyet azok alkotnak, akik
engedik magukat megmenteni és közösségbe szerveződnek, akik
nek feje a mindenség Királya. Isten különleges ajándéka, hogy
olyan pápánk van, aki lát és olvas az idők jeleiben. Bátran meg
mondta véleményét a kommunizmusról, és felhívta a figyelmet a
kapitalizmus veszélyeire is. Mindkét rendszer az evilágiság börtö
nébe zár, s közben igyekszik meggyőzni az embert a földi javak
üdvözítő szerepéről. Egyik ideológia sem igazolható, amikor a kér
désben megfogalmazott arányok valósak. Be kell vallani, az egyház
is felelős azért, hogy ilyen világ kialakulhatott. Nem is véletlen,
hogy a bátrabb hangok azt hangsúlyozzák, hogy a 21. század egy
háza a szegények egyháza kell, hogy legyen. Olyan legyen, mint
amilyen a születéskor volt, amelyről az Apostolok Cselekedeteiben
olvashatunk. Szentatyánk körleveleiben a mai kor számára érthető

nyelven megfogalmazta az egyház társadalmi, szociális tanítását. A
mi feladatunk mindezt a mindannapok történetévé tenni. Ne feled
jük, nincs a világnak külön profán története és üdvtörénete. A vi
lágnak csak üdvtörténete van. Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön. Az üdvösségünk az egymással való közösségünk
függvénye. Túlságosan messze kerültek egymástól a szegények és
a gazdagok. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, ki kell
mondani: jobbá kell lennünk!

Az egyház feladata hirdetni az igazságot: Krisztus értünk, embere
kért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennvből, s emberi testet
öltött magára. Krisztus értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
kínhalált szenvedett és föltámadt, fölment a mennybe, ül az
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Hogyan tudná az egy
házagazdagokat ráven
ni arra, hogy az eddigi
eknél nagyobb mériék

ben adakozzanak, ami
kor II. János Pál pápá
nak a szegények tartha
tatlanhelyzetére valófi
gyelmeztetését sem na
gyon veszikfigyelembe?

Mit ér! azon, hogy az
egyház legyen szegény?

Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Krisztus a
testvérünk, első a testvérek sorában. Az egyház feladata, az embe
reket egymástól elválasztó falakat lebontani. "Nincs többé zsidó
vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mind
annyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban" (Gal 3,28). Az egyház
feladata meggyőzni a jómódban élőket arról, hogy nem a javakban
való bővelkedéstőlfügg az ember élete. Nem az ad értelmet életük
nek, hogy javaik gyarapítására törekszenek, akár mindenáron, ha
nem az, ha megosztják azokat a rászorulókkal. A radikális keresz
tény tanítás túl szigorúnak tűnik, amikor azt állítja, hogy nem tart
hat meg az ember a szükségletein felül semmit sem magának, ha
nem azt oda kell adni a nélkülözőknek.

Ha nem is tesszük magunkévá ezt a szigorú elvet, mindenképpen
ki kell mondanunk, amikor emberek milliárdjai éheznek, senkinek
sincs erkölcsi alapja a javak felhalmozására. Az egyház feladata
segíteni a szegényeket abban, hogy megőrizhessékemberi méltósá
gukat, aminek semmi köze sem lehet a sorsszerűséghez. Az egy
háznak számtalan lehetőségenyílik arra, hogy együtt szenvedjen a
szenvedőkkel. Az egyház nagy lehetősége,hogy felveszi a küzdel
met a világ sötét erőivel, mert tudja, egy jobb világ reményében az
éhezőnek kenyeret, a szomjazónak vizet, a ruhátlannak ruhát, a
hajléktalannak otthont kell adni, az üldözöttet be kell fogadni, a
jogfosztottnak jogot kell biztosítani, az embereket elválasztó falakat
le kell bontani.

Biztos vagyok abban, hogy sokkal jobban figyelnek a szentatya
üzenetére. mint gondoljuk. Elsősorban az egyház vezetőinek és a
papoknak stratégiailag kell foglalkozniunk ezzel a kérdéssel. A si
ker, az eredmény példaadás kérdése. Gondoljunk Assisi Szent Fe
renc példájára. Ferenc gazdag volt, és vállalta a szegénységet. Saj
nos kevés szó esik élettörténetében arról, hogy ő sok gazdag embert
rá tudott arra venni, hogy vagyonát megossza, esetleg mindenét
odaadja a szegényeknek. Sokan képtelenek voltak kivonni magukat
példája alól. Ferenc Krisztustól tanult, az Ö példáját követte. Ha az
egyház vezetői, papjai vállalják a szerényebb és szegényebb életvi
telt, akkor a Léleknek adnak nagyobb teret, amely azt eredményezi,
hogy a Lélek veszi át a szót. Az emberek érteni fogják az igehirde
tőket. Az igehirdetők szava a mindennapok kérdéseiben lesz jára
tos, az emberek megértik, és örömmel fogadják. Nem gondolom,
hogy nehéz ezt megérteni a krisztusi örökség felelőseinek. A ke
resztény élet krisztuskövetés! Amiről itt szó van, elsősorban nem
pápai enciklikák, püspöki körlevelek, vasárnapi prédikációk kérdé
se, nem csupán tanítás, hanem példaadás. Jó lenne tanulmányozni
azok módszereit és példáját, akiknek sikerült ez.

A szegény egyház arra használja a földi javakat, amire valók. Csak
ami használ, annak van értéke, az ér valamit. Ezt a kérdést az egy-
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A kereszténységnek te
hát a jövőben ismét az
evangelizáció és a szo

ciálisküldetés leszneka
legfőbb jeladatai?

A mai magyar társada
lomban hogvan érvé
nyesül a szolidaritás?

ház illetékeseinek körébe szeretném utalni. Az ő feladatuk vizsgálni
az életet, mérlegelni az igényeket, kialakítani a mindennapokhoz
igazodó, de bibliai értékrendet, kimondani, mi az, ami maradandó!
Mindezek figyelembevételével meghatározni, mire költjük a világ
mulandó javait. El kell dönteni, kövekből építkezünk-e csupán,
vagy elhisszük, hogy az örök élet a földi Isten-Ország lelkekből

épült templomában kezdődik?

Mindig is ez volt az egyház feladata. Ez az egyház útja. Evangeli
záció és szociális gondoskodás. Kimondani az igazságot és érvényt
szerezni az igazságnak a szociális tevékenység által. Ezt mondják
gyakorlati kereszténységnek. Az ősegyházban kristálytisztán áll ez
előttünk. Az apostolok az Ige szolgálatában álltak, és diakónusokat
választottak, akik a szegények ügyét karolták fel. Az elvilágiasodott
világban az egyház is új helyzetbe került.
Újragondolja létét, és a körülményekhez alkalmazkodva újrafogal
mazza küldetését. Az egyház joga és kötelessége minden népnek,
minden történelmi helyzetben hirdetni az Evangéliumot mint ért
hető igazságot és konkrét szeretetet. Amikor az emberek csalódnak
az igehirdetőkben, és súlytalanná lesznek a szavak, és megvásárol
ható az igazság, míg mások szemében az dönti el, mi az igazság,
hogy milyen környezetben és mennyire tetszetősen fogalmazzák
meg, akkor újra érvényt kell szerezni az emberi szóval kimondott
isteni igazságnak, az Evangéliumnak. Ebben a helyzetben az ige
hirdetők elkötelezettsége lesz döntő. Amikor a gazdasági gyarapo
dás ügyeskedés függvénye, mert mindent szabad, csak rá ne jöjje
nek a turpisságra, amikor hatalmi harcok és érdekellentétek miatt
munkanélkülivé, földönfutóvá lesznek emberek, akkor az egyház
küldetése igazolására nem akarhat mást, mint a szegények szolgá
latát.

A szolidaritás elve a szellemi keresztények nagy száma ellenére is
meglévő egységére utal. A legmagasabb rendű kifejezése az a tan,
hogy az első ember bűne által minden ember bűnössé lett, és az
egy Isten-ember által mindenki részesül a megváltásban. Magyar
országon a rendszerváltozás éveit éljük. A szocialista gondoskodást
felvállaló szocialista társadalom fordul át vadkapitalizmusba. Az
átalakuló társadalmakban általában sérül a szolidaritás. Mi a hely
zet Magyarországon? Egyrészt okkal-joggal panaszkodhatunk,
másrészt magyar csodáról beszélhetünk. A rendszerváltozás óriási
lehetőségeket teremtett egyes embereknek. Ök bátorságukat han
goztatják, a kockázatvállalásukat emlegetik. Joggal hivatkozhatnak
erre, mint olyanra, ami minősíti az életet. A keresztény ember is
erre hivatkozik, amikor Krisztust választja a világgal szemben, ami
kor vállalja a keresztjét, hogy Krisztus nyomában járhasson. Az a
probléma, hogy legtöbben a kockázatvállaláskor ügyeskedésre gon
dolnak. Az átalakuló magyar társadalom egyik legnagyobb gondja

228



Ön 1998 tavaszán belé
pett az Irgalmas Rend
be.Ismerve az Ön eddigi
tevékenységél,számom
ra teljesen logikusnak
látszik ez a lépés.

éppen az, hogy a gyorsan meggazdagodottak csak magukra gon
dolnak. Talán nem is szeretnék tudni, hogy az átalakulásnak
mennyi ember esett áldozatául. Mi tudjuk, hogya magyar lakosság
fele a létminimum alatt él. Ugyanakkor hősies megnyilatkozások
tanúi is lehetünk, amit én szívesen mondok magyar csodának. Az
elmúlt tíz évben befogadtuk a keletnémeteket, a Romániából me
nekülteket. a délvidéki háborúk üldözöttjeit. Folyamatosan támo
gatjuk a határainkon túl élőket, magyarokat és nem magyarokat.
Ebben az évben természeti katasztrófák sújtottak bennünket és nem
maradt magára senki. Volt közpénz, amit az ország vezetői rnoz
gósítottak, nagylelkűen megnyilatkoztak az újgazdagok (kevésbé a
külföldi vállalkozók), a szerény körülmények között élők pedig fe
leslegük nem lévén, a szükségeset osztották meg a kárvallottakkal.
Ezt nevezik magyar csodának.

A közelmúltban tettem szerzetesi fogadalmat. Hazaérkeztem. Ren
dem generálisa, aki ez alkalomra Rómából érkezett, a következőket

mondta: meggyőződésem,hogy Imre atya eddigi élete hosszú no
viciátus volt.
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