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Soha nem éreztem, hogy ez a 
többnyelvűség nehéz. Később, 
amikor már lett volna német pap, 
az emberek azt mondták a püs-
pöknek, nem akarnak új papot, 
meg vannak velem elégedve. Egy 
évig csupán csak olvastam a né-
met prédikációt, de lassan belejöt-
tem. Beleadtam szívemet-lelkemet. 
Teológus koromban arra töreked-
tem, hogy választékosan beszéljek 
magyarul, mert azt gondoltam, 
ettől térnek majd meg az embe-
rek. Később pedig, mikor németül 
kellett prédikálnom, a mondata-
im olyanok voltak, mint egy-egy 
lekopasztott tyúk, a lényeg meg-
volt, de nem voltak szépek, mégis 
az emberek megszerettek, sokan 
megváltoztak. Rájöttem, hogyha 
van bennünk szeretet, és máso-
kért akarunk élni, azt az emberek 
megérzik, és képesek befogadni 
az evangéliumot.

Sok éve szolgált Resicabá-
nyán, amikor tavaly megtudta, 
hogy önt nevezik ki megyés püs-
pökké. Hogyan érte a hír? 

Mint derült égből villámcsa-
pás. Úgy éreztem, az egész élete-
met felforgatja. El kell hagynom 
Resicabányát, és mindent meg 
kell változtatnom az életemben. 
Nem volt könnyű ezt elfogadni. 
Azt láttam, hogy sok minden 
megváltozik, de a lényeg még-
is marad. A lényeg a Jóisten és 
az evangélium. Nincs két evan-
gélium. Ugyanazt kell megélni 
püspökként is más körülmények 
között. Öröm volt látni, hogy a 
szentelésemre eljött az ortodox 
metropolita és két másik orto-
dox püspök, négy protestáns 
püspök és 32 katolikus püspök. 
Ez az együttlét nagyon szép volt. 
Resicáról eljött 30 ortodox fi atal 
is, hoztak egy Lorettói Szűz Má-
ria-szobrot ajándékba. Jólesett, 
mert látszott, gesztusuk igazi, 
tiszta szeretetből született. A fi -
atalokat mi más mozdíthatná 
ki, hogy eljöjjenek egy katolikus 

püspökszentelésre 100 kilométer-
ről? Számomra a püspöki hivatás 
új élethelyzetet jelent: folytatni 
kell az evangélium megélését, de 
más körülmények között, és ezt 
nem lehet egyedül tenni. Fontos, 
hogy mindenki hozzáadja a maga 
részét. Ha a döntések folyamatá-
ban és azok előkészítésében töb-
ben részt veszünk, később köny-
nyebben fel tudjuk vállalni annak 
megvalósítását is. 

Van, aki csodaként emlegeti, 
hogy ortodoxokat, katolikuso-
kat, reformátusokat és evangéli-

kusokat éveken át egy asztalhoz 
ültetett. Ez hogyan sikerült? 

Aránylag fi atalon, 1987-ben 
kerültem Resicabányára, ahova 
szeretettel mentem. Akkoriban 
még sok német és magyar hívem is 
volt.  Szép fi atal családcsoport ala-
kult magyar nyelven, de én min-
denkit szeretni akartam, és ilyen 
hozzáállással fordultam a többi 
felekezethez is. Először egymás 
ifj úsági csoportjaiban tartottunk 
előadásokat, később kezdtek a 
lelkészek is összejárni. Ezt követő-
en alakult ki az a közös gondolat, 
hogy össze kellene gyűlnünk kö-
zösen, minden felekezet. Az első 
találkozó olyan szépre sikeredett, 
hogy közülünk valaki felvetette, 
mi lenne, ha folytatnánk. Tíz éven 
keresztül minden kedden talál-
koztunk valamelyik templomban, 
utána felmentünk a vendéglátó 
lelkész lakására, felolvastunk 
egy szentírási részt, azt megbe-
széltük, majd szabad beszélgetés 
következett. Azt mondtuk, ne le-
gyen vacsora, ne terheljük meg a 
vendéglátókat. A református lel-
készen mégsem lehetett kifogni, 
mert a lelkészasszony fi noman 
sütött, főzött, így mindig megle-
pett valamivel. Annyira erős volt 
ez az ökumenikus közösség, hogy 
a forradalom után felvetődött, Re-
sicának is kellene védőszentet vá-
lasztani. Megbeszéltük és eldön-
töttük, legyen Szent Péter és Pál, 
amit a protestánsok is el tudtak 
fogadni, mert szentírási szemé-
lyekről volt szó. A városvezetőség 
azonnal elfogadta, és az első so-
ványka ünnep után ez a nap ma 
már többnapos fesztivállá vált. Azt 
láttam, hogy ez az együttműködés 
az emberek mindennapi életére is 
jótékony hatással volt. Az ökume-
nikus imahéten például mindenki 
készülődött, hogy estéről estére 
más-más templomban gyűljünk 
össze. 

Olyan egyházmegyét vett át 
püspökként, ahol drasztikusan 
fogy a hívek száma. Mennyire 
tölti el ez szomorúsággal? 

Törjük a fejünk, mit tehetünk. 
A fogyás fájdalmasan érint min-
ket. De nekünk reménységgel 
kell dolgoznunk, mert nélküle 
nem lehet élni. Karácsonykor 
meglátogatott egy katolikus csa-
lád, 11 gyerekük van. Az asszony 

elmondta, ő két gyereket akart, 
aztán a Jóisten megérintette őket, 
és megváltozott az életük, utána 
bátrabban vállaltak több gyereket. 
Elmondták, hogy amikor valahol 
megjelennek, az emberek elkez-
dik mondani, ők is akartak volna 
több gyereket, de ... Arra gondol-
tam, ha sok ilyen család lenne 
közöttünk, akkor nem kellene ke-
seregni a fogyáson. Sokan elván-
dorolnak, de meg kell azt is néz-
nünk, mit tehetünk azokért, akik 
véglegesen elmentek. Másrészt az 
országon belül falvakról vagy ki-
sebb településekről bejönnek az 
egyetemi központokba tanulni, és 
utána nem mennek haza, mert itt 
kapnak munkát. Értük is tennünk 
kell. Harmadik lépés, hogyan tud-
nánk úgy segíteni a családokat, 
hogy merjenek gyereket vállalni. 

Vesztes csapatba nem szíve-
sen áll be senki. Ha mi folyton a 
veszteségeinket és sebeinket han-
goztatjuk, az nem jó. Ezt meg kell 

gyászolni becsületesen, de tovább 
kell lépni. Itt vagyunk ennyien, 
örömmel éljük meg a hitünket, 
amelyet Jézus Krisztustól kap-
tunk. A szívünk legyen tele ezzel 
az örömmel. Jézus azért jött, hogy 
örömet hozzon, és mi ezt nem ta-
karhatjuk be a sebeinkkel.

Milyen lehet a nyertes csapat?
Nagyon szép családközössé-

gek indultak el. Ragyogó szemmel 
jönnek este a találkozókra, ame-
lyeken rendre én is részt veszek. 
Öröm hallgatni, ahogyan élnek, 
ahogyan erről beszámolnak. 
A családközösségekben tanulják 
meg, hogy egymás számára mi-
nőségi időt szenteljenek. Amikor 
rájönnek, hogy a sok munka mi-
att elhanyagolták egymást, ez a 
felismerés segíti, hogy megújul-
jon a kapcsolatuk. Ha vannak 
egészséges családjaink, ebből sok 
pozitív hozomány születik a társa-
dalom számára. Elindult több új 
ifj úsági közösség is. Advent első 
szombatján Karasován találkoz-
tunk 350 fi atallal egy egész na-
pos program keretében. Egy ilyen 
ifj úsági találkozó megismétlődött 
Arad környékén is. De rendszeresen 
eljárok a heti ifj úsági találkozókra 
is. Az előbb írt egy fi ú, hogy este 
mennek pingpongozni, engem is 
hívtak. Szívesen megyek. Egymás 
között építhetjük azt, hogy mi-
lyen jó Istenhez tartozni.  Három 
különböző közösség – magyar és 
román egyetemisták – összefogott 
decemberben, meghívtak, hogy 
én legyek a Mikulás. Szegény gye-
rekeknek rendeztek ünnepséget, 
mindent a fi atalok szerveztek. 

Sok az ilyen kezdeményezés. 
Úgy gondolom, ha a Szentlélek 
szele itt fúj, segítsük, hogy menjen 
előre, hátha meg fog állni a fogyás. 
Lehet, hogy elindul a növekedés, 
mi ezt nem tudjuk. Amit mi meg-
tehetünk, azt tegyük meg lelkesen.A fogyás fájdalmasan érinti az egyházat is

A temesvári megyés püspök szerint örömmel kell megélnünk hitünket, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk

→ Úgy gondolom, ha a 
Szentlélek szele itt fúj, 
segítsük, hogy menjen 
előre, hátha meg fog 
állni egyszer a fogyás. 
Lehet, hogy elindul a 
növekedés, mi ezt nem 
tudjuk. Amit mi megte-
hetünk, azt tegyük meg 
lelkesen.




