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Székely Jánosnak püspök atyának a
káptalan nyitó szentmiséjén

(július 18-án) elhangzott homíliája

Nem valami tudományos kongresszusra készültök,
nem parlamenti választásokra, nem valamifajta ötletbör-
zére, hanem valami ahhoz hasonlóra, mint amit a tanít-
ványok átéltek az utolsó vacsora termében. A Szentlelket
várjuk, hogy İ szóljon és İ vezessen, várjuk azt a kü-
lönleges szelet, hogy lángra gyújtsa a szívünket. …

Egy régi legenda szerint Krisztus Urunk, amikor fölment a mennybe, szem-
betalálkozott Gábor angyallal. Gábor angyal kicsit meglepıdve látja az Urat,
hogy már mindent elvégzett, és indul haza, s megkérdezi tıle: – Uram, tény-
leg mindent elvégeztél? Mire Krisztus ezt feleli: – Igen, minden beteljese-
dett, úgy, ahogyan az Atya akarta. Mire Gábor angyal azt feleli: – De Uram, a
földön éppolyan sok még mindig a sötétség, annyi a boldogtalanság, a re-
ménytelenség, valóban mindent elvégeztél? Krisztus ezt válaszolja: – Ha
jobban odafigyelsz, akkor látod, hogy Jeruzsálemben van egy kicsike szoba, s
benne 12 kicsi fényesség, ık az én 11 tanítványom és Mária, bennük lángra
gyújtottam a hit és a szeretet fényét, nemsokára ez a láng még hatalmasabb
lesz, amikor a Szentlélek kiáradt rájuk. İk ezt a kicsike lángot tovább fogják
adni, az egyik ember hite majd lángra gyújtja a másikét, s így lassanként a
világosság elborítja az egész földet.
Gábor angyal egy kicsit kételkedve azt mondja: – de mi lesz, Uram, ha  a ta-
nítványaid majd belefáradnak, elveszítik a lelkesedésüket, hogyha nem fog-
nak nekik hinni? Valami más terved nincs? – Nem, más tervem nincs – feleli
Jézus. – Krisztusnak nincsen más terve, mi vagyunk az İ fénye, az İ jelei. A
XXI. sz. elején ti vagytok Isten terve – Kubában, Romániában, Szlovákiában,
Észak-Amerikában, itt, Magyarországon ti vagytok az Isten terve.

Nézegettem a Bibliát, hogy mit is mond az idık jeleirıl, a jelekrıl, amiket Is-
ten küld, amik eligazítanak minket, hogy merre akar vezetni. S meglepıdve azt
találtam, hogy a leggyakrabban a jelek maguk Istennek a küldöttjei. Izaiás pró-
féta mondja gyönyörő szépen: – Itt vagyunk, én és a gyermekeim, Izraelben mi
vagyunk a jelek és a csodák.

Isten jelei, az Isten üzenete ti vagytok, az idık jelei azok, akiken keresztül
megláthatjuk, hogy mit akar Isten tenni, hogy merre akar vezetni, mi magunk
vagyunk, nekünk magunknak kellene azzá lennünk.

Ahogyan jel volt mindenekelıtt maga Krisztus. Így mondja róla az agg Sime-
on: – İ jel lesz, amelynek ellene mondanak, sokak romlására és sokak föltáma-
dására lesz.  Krisztus maga volt a jel, az élı üzenet, a fényesség a tetteivel, az
életének a nagy jeleivel az egész történelmet, az embert újjáalkotta, s ránk bízta
a küldetést, hogy mi is jelek legyünk. Ne csak várjuk az idık jeleit, amik utat
mutatnak, amik alakítják a történelmet, hanem egyre inkább mi legyünk azok a
jelek, akik utat mutathatnak másoknak, akiken keresztül Kr. világítani, vezetni
tud.
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Egy ember egyszer ment az úton, s döbbenten látta, hogy egy kislány ócska
ruhákba öltözve koldul az útszélen, ennivalót kér. Aztán hazament, este be-
kapcsolta a tévét, és éhezı gyerekarcokat mutattak benne, háborús képeket,
halottakat. S az ember följajdult magában, s azt mondta: - Uram, miért nem
teszel valamit? – Aznap éjszaka a történet szerint egy különleges hangot
hallott, az Úristen hangját, aki azt mondta: – Én már tettem valamit, megte-
remtettelek téged.

Mi vagyunk az Isten üzenetei, az İ jelei, ennek a mai kornak, rajtunk keresz-
tül szeretne világítani. Nyilván csak akkor történik ez, ha nem a magunk fényét
akarjuk adni, ha nem magunkra építenünk. Azt a fényt, amit adni szeretnénk,
Kisztus gyújtja bennünk, azt az erıt, ami által önmagunk fölé tudunk emelkedni,
ıtıle kapjuk, belıle merítjük a Szentlélek hatalmas viharának erejét. İ tesz min-
ket jellé. Az az ember válik jellé, akit megérint Isten titka, akit átformál ez a talál-
kozás, aki valóban fénnyé válik, aki belekapcsolódik Krisztus titkába, az İ húsvéti
gyızelmébe, s ennek a titoknak lesz ragyogó jele ebben a sokszor annyira sötét
világban. Aki engedi, hogy a Szentlélek kitágítsa a szívét, kicserélje a lelkét, ön-
maga fölé emelje, a korlátai, az önzése fölé.

Meglephet minket az, ahogyan a Szentlélek az elsı keresztényeket vezette. Pl.
az Apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Szent Pál és társai Kisázsiában
különbözı terveket találnak ki. Elıször azt gondolják: lemegyünk Ázsiába, dél felé
nagy városok vannak, Efezus és a többiek. De – így mondja Szt. Lukács az
ApCsel-ben – „a Lélek nem engedte”. Aztán gondoltak egy másik tervre: észak
felé mennek, Szicíliába. De megint csak ezt olvassuk: „a Lélek megtiltotta nekik”.

És akkor nem maradt más, mentek elıre, egészen ki a tengerpartra,
Troászba. Szinte kikergette ıket a Lélek Kisázsia szélére, a tenger partjára. S ak-
kor éjszaka Pálnak álmában megjelenik egy macedon férfi, egy európai, s azt
mondja neki: - Gyere át, és segíts rajtunk! S Pál akkor hirtelen megérti, hogy mit
akar a Lélek, s attól kezdve azon van, hogy minél hamarabb hajóra szálljanak, és
átkeljenek Európába. Az evangélium elérkezik Európába. A Lélek szinte kénysze-
ríti ıket, hogy ezt a lépést megtegyék.

Igen gyakran így van ez a mi életünkben is. Az ember néha nagyon is a maga
biztonságát védi. Gyakran egy-egy közösség is csak önmagát figyeli, a maga bel-
sı helyzetét, biztonságát. A Szentlélek néha kényszerít minket, hogy továbblép-
jünk, elırelépjünk. Egy jó káptalanon valami ilyesmi is történik. megpróbáljuk
meghallani a Szentléleknek a kihívásait, azokat is, amelyek kicsit kellemetlenek,
amelyek rávilágítanak esetleg a gyöngeségünkre, azokra a helyekre, ahol az éle-
tünk nem Krisztushoz méltó, ahol bátrabban kellene ıt követnünk, ahol megér-
tıbbnek kellene lennünk egymás felé, ahol a közösségünkben nincs szeretet. Egy
káptalan a Léleknek a kihívása is, amely új utakra akar vezetni. Kell hozzá nagy
nyitottság, hogy ezt a kopogtatást, zörgetést elfogadjuk, hogy merjünk kilépni a
magunk zárt ajtói mögül, kicsit úgy, mint pünkösdkor a félénk apostolok. Isten
hívása igen gyakran meglepi kicsit az embert, önmaga fölé emeli.

Egy gazdag ember beszélget egy szegény barátjával. A szegény barátja azt
mondja neki: – Ha lenne öt autód, egyet nekem adnál? – Persze – feleli a
gazdag. A szegény folytatja: – Ha lenne öt tévéd, egyet nekem adnál? – Per-
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sze – mondja újból a gazdag. A szegény folytatja a kérdezést: – Ha lenne öt
inged, egyet nekem adnál? – Erre a gazdag elhallgat. – Mi a baj? – kérdezi a
szegény. A gazdag feleli: – Az, hogy öt ingem van…

Az ember sokszor megnyugtatja magát azzal, hogy nem vagyok fontos ember,
nem vagyok milliomos, nem vagyok államelnök, a dolgok nem rajtam múlnak, az
Egyházban és a közösségben is kicsi pont vagyok. S elfelejtjük azt, hogy sokkal
több múlik rajtunk, mint gondolnánk. „Öt ingünk” van, s abból egyet odaadhat-
nánk. Hogy egy közösségnek a lelkülete, a békéje milyen, az mindenkin múlik,
rajtam is múlik. Hogy öt-tíz év múlva ennek a közösségnek a lelkesedése, hite, az
életereje milyen lesz, mindenkin múlik. Sokszor nem is azok a legfontosabbak egy
közösségben, akik fontosnak tőnnek. Szt. Pál így mondja: a leggyengébbnek lát-
szó tagok néha a legértékesebbek. Aki egyszerően, derősen viseli a keresztjét, aki
a másikat megérti, elfogadja, meghallgatja, néha ık a legfontosabb tagjai egy-
egy közösségnek, akik Krisztus szellemét, az ı szeretetét hordozzák.

A Szentlélek kihív, kicsit úgy, mint Ábrahámot, a rokonsága közül az ismeret-
lenbe. Vagy úgy, mint Boldog Kalkuttai Teréz anyát, aki azt mondja, hogy kapott
egy hívást a hívásban, egy második hívást, a legszegényebbek szolgálatára. A mi
életünkben is így van ez, hogy egyetlen igennel nem tudjuk az életünket Krisz-
tusnak adni, újabb és újabb igenek is jönnek. Néha kapunk mi is egy hívást a hí-
vásban. Vagy úgy, ahogy Sára testvér eljut odáig, hogy totálisan odaadja az éle-
tét. Eljut az önátadásnak a hatalmas vágyáig. Talán minket is tovább akar vezetni
Isten, tovább hívni egy még nagyobb önátadásra.

Mostani szentmisénkben imádkozzunk azért, hogy lehessünk Krisztus jelei, le-
hessünk ennek a mai idınek a jelei, a jelek és a csodák, akiken keresztül Krisztus
fényt tud adni, vezetni tud. Imádkozzunk azért, hogy rajtunk keresztül is Isten
terve alakuljon, épüljön, ebben a mai XXI. században mi lehessünk az İ jelei
mindazok számára, akiket Krisztus ránk akar bízni.


