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Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jelez-

tek, 

s a fullatag sötétben hat órát üldögéltem 

a kocsárdi váróteremben, nagycsütörtökön. 

Testem törött volt, és nehéz a lelkem, 

mint ki sötétben titkos útnak indul 

végzetes földön, csillagok szavára, 

sors elől szökve, mégis, szembe sorssal, 

s finom ideggel érzi messziről 

nyomán lopódzó ellenségeit. 

Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. 

A sűrű füst, mint roppant denevérszárny 

legyintett arccul. 

Tompa borzalom fogott el, mély állati féle-

lem. 

Körülnéztem. Szerettem volna 

néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel,  

de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt.... 

Péter aludt, János aludt, Jakab aludt,  

Máté aludt, és mind aludtak.... 

Kövér csöppek indultak homlokomról, 

és vigicsurogtak gyűrödt arcomon.... 

(Dsida Jenő: Nagycsütörtök) 

 

 
BULÁNYI GYÖRGY 

JÉZUS KIRÁLYSÁGA 
 

Jézus nem királya mindenkinek. Jézus csak azoknak 

a királya, akik megteszik, amit Ő tanított nekünk. Akik 

nem teszik meg azt, amire tanított minket, azoknak nem 

királya, azok átkozottak. Ezek az átkozottak mennek az 

örök tűzre, amely készült az ördögöknek, az ördögök 

munkatársainak és mindazoknak, akiknek más a maga-

tartásuk, mint amit Jézus vár el azoktól, akiknek tudo-

mására jut az ő szent akarata. Így aztán nem mindenki-

nek a királya, hanem csak azoknak, akik Jézus kívánsá-

gaihoz igazítják életüket. A mai evangéliumban Jézus 

hat dolgot kíván tőlünk: 

1. Aki éhezik, annak adjunk enni. 

2. Aki szomjazik, annak adjunk inni. 

3. Akinek nincsen szállása, azt fogadjuk be. 

4. Akinek nincsen ruhája, azt lássuk el ruhával. 

5. Aki beteg, azt látogassuk meg. 

6. Aki börtönben van, módoljam ki a börtönpa-

rancsnokságnál, hogy meglátogathassam. 

Mivel azok közé tartozom, akik azt akarják, hogy Jé-

zus a királyuk legyen; s én mindenképpen ki szeretném 

módolni, hogy ne odakerüljek, ahol az ördögök és azok 

munkatársai parancsolnak nekem, ezért számba veszem 

e mai vasárnapon, hogy mennyire teljesítettem életem 

folyamán Jézusnak e hat kívánságát. 

1a. Kezdem az elsővel. Amíg otthon éltem, nem az én 

reszortom volt ez. Emlékszem, hogy Anyuka megkér-

dezte a lánytól, hogy ki csöngetett, s ezt felelte: valaki 

támogatást kért, s mondtam neki, hogy majd megtámo-

gatom egy darab fával. Pénzt kért, s Jézus ez alkalom-

mal sem beszélt a pénzzel támogatásról. Jézus sem tá-

mogatott senkit sem pénzzel, de az ötezer ember meg-

vendégelését a pusztában azért lehetővé tette. Koldus-

nak csak nagyritkán adok. A Bokorban megállapítottuk, 

hogy mindannyian nagyon gazdagok vagyunk, s leg-

alább a farizeusok szintjét el kell érnünk, akik tizedet 

adtak mindenükből, tehát jövedelmünknek legalább tíz 

százalékát el kell küldenünk az éhezőknek. ’89 előtt a 

külföldet járó testvéreink útján síboltuk ki a pénzt. ’89 

után már hivatalosan tesszük ezt. Kezdetben Teréz 

anyának küldtük, később pedig és ma is egy Prakash 

nevű jezsuitának, aki tizenötezer gyerekről gondosko-

dik – ugyancsak Indiában. Ez volt Jézust-tanulásunk 
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második gyümölcse. Az első az volt, hogy kisközössé-

get csináltunk.  

2a. A másodikat sűrűn csinálom. Aki hozzám jön, 

mindig megkínálom – borral, pálinkával, az autósokat 

csak szörppel, a cukrosokat pedig még avval sem, ha-

nem csak tiszta vízzel. 

3a. A szálással nem rendelkezőket csak Budaváriban 

tudom etetni, itatni s nekik éjjeli-nappali szállást bizto-

sítani. Lelkigyakorlatok alkalmával szoktam ezt csi-

nálni. Ott akár húsz embernek is tudom mindezt bizto-

sítani – a magyar püspöki kar jóvoltából, akik közel har-

minc éve megvonták tőlem a nyilvános papi működés 

jogát, s így segíthettem magamon – lelkigyakorlatos 

ház építésével. Az ilyesmit igénylők, meg akik Balaton 

közelében akarnak nyaralni, kipróbálhatják a nyár fo-

lyamán. A rendházban is tudok fogadni két vendéget 

földre rakott szivacsmatracokon, de csak férfi nemen le-

vőket – a klauzúra okán. 

4a. Ruhával mostanában nem tudok szolgálni, mert 

magam is uraságoktól levetett ruhákban járok, de azt, 

amim van, szívesen megosztom azokkal, akiknek nincs 

ruhájuk. 

5a. A beteget csak akkor szabad meglátogatnom, ha 

igényli látogatásomat. Magam csak egyetlen személy 

látogatását igénylem, ha beteg vagyok. Olyant, akinek 

elmondhatom, hogy mire van szükségem, s ha kifára-

dok, mondhatom neki, hogy most menjen haza. Aki be-

teg, nyögjön! Hagyjuk a beteget nyögni, hamarabb 

meggyógyul. Nem zavarom azt, aki nem igényel. 

6a.  Nyolc évet töltöttem börtönben, ebből négyet Rá-

kosi haláltáborban, ahol jelszó ez volt: itt fog megdög-

leni, és nem lehetett engem meglátogatni. A másik négy 

évben már lehetett. Édesanyám kapott is három alkal-

mat tíz perces látogatásra: két egy méter távolságra levő 

drótháló között sétált egy őr. Az egyik háló mögött fél 

méter közelségben álltak a rabok, a másik háló mögött 

fél méter távolságban álltak a látogatók. Átkiabálhat-

tunk egymásnak: Hogy vagy? Köszönöm, jól. Hatvana-

dik életévén túli anyámnak ez egy jó félnapos törődést 

jelentett. 

Egy alkalommal én is végeztem börtönlátogatást. A 

katonáskodást megtagadó és emiatt három évre elítélt 

fiamat látgathattam meg egyszer Baracskán a felesége 

helyett. Mind a kettőnek én voltam a gyóntatója, én is 

eskettem őket. 

Erdő Péter nem nevez ki börtönlelkésznek, s így nem 

látogathatom azokat; akik börtönben ülnek. Változtak 

Jézus óta a körülmények. 

Ennyiben tudom én ma Jézust etetni, itatni, szállá-

solni, ruházni, látogatni. Kevés ez?  Én ma ennyit tudok 

megtenni. Elég lesz-e ennyi az ítéleten ahhoz, hogy a 

maga jobbjára állítson Jézus? Majd meglátom. Testvé-

reim, ti is vegyétek számba, hogy mennyit tudtok Jézus 

e hat mai kívánalmaiból teljesíteni! 

Ezek után számba veszem egy tanszékvezető tételeit, 

melyeket erről a mai ünnepről írt. 

1. Jézus legyőzte a halált – Nem győzte le, mert 

ugyanúgy meghalunk, mint Jézus előtt, ugyanúgy 

jobbra állítódunk, vagy balra, mint Jézus előtt. 

2.  Jézus megújította egész életünket. – Csak 

akarta megújítani, de rajtunk fordul, hogy megújítjuk-e 

azt. 

3. Jézus megváltotta az egész világot. – Nem lehet 

senkit sem megváltani. Isten akaratából maradunk sza-

bad emberek, amilyennek Isten megteremtett, és sza-

badságunkat felhasználhatjuk jóra és rosszra. Tegnap, 

ma és holnap, a világ végéig. 

4.  Jézus minden bűnösnek királya. – Nem csak a bűn-

bánó bűnösöké. 

5. Jézus minden emberi nyomorúság királya. – Nem 

lehet állapotoknak a királya senki, csak személyeknek 

lehet királya Jézus vagy akárki. 

6. Jézus legyőzte bűnt. – Mindenki legyőzheti a maga 

bűnét. Én is a magamét. Jézus nem győzheti le sem a te, 

sem az én bűnömet. 

7. Dicsőíthetjük Jézust minden sötétségben, halálban, 

bűnben, nyomorúságban. – Dicsőítés helyett inkább te-

gyük a mai hat jónak valamelyikét. Ezekkel kikerülünk 

sötétségből, bűnből, halálból, nyomorúságból. 

8. Jézus királyságának titka, hogy benne találhatjuk 

meg magunkat. – Jézus nem titkolódzott. Nyíltan meg-

mondta, hogy megtaláljuk jobb oldalra állított önma-

gunkat, ha tesszük a jót. 

9. Jézus királyságának további titka, hogy benne 

nyerjük el a megváltást. – A megváltás nem ötös lottó. 

– Magunknak kell tennünk érte a mai hat jót. 

10. Még további titka, hogy Jézusban mondhatjuk ki, 

hogy „Atyánk” – Jézus előtt is tudhattuk, hogy Isten az 

Atyánk. 

11. Legmélyebb titka, hogy magára vette bűneinket. 

– Az én bűnömet nekem kell hordoznom, s magamnak 

kell abbahagynom a vétkezést, és minden rendben lesz 

ennek következtében. 

12. …hogy magában hordozza minden fájdalmunkat. 

– Ezt az egyet elhiszem, mert annyira szeret mindnyá-

junkat 

13. …hogy győztesen jelen van minden sötétségünk-

ben. – Nem értem, hogyan lehet valaki jelen az én sö-

tétségemben, méghozzá győztesen. 

14. Bűneinket saját testében felvitte a keresztfára. – 

Nem. Kaifás, Pilátus és a többi urak bűne vitte fel Jézust 

a keresztfára. 

15. Jézus sebei szereztek nekünk gyógyulást. – Jézus 

azt tanította nekünk, hogy akkor gyógyulunk meg, 

hogyha hisszük, hogy Ő meg tud gyógyítani minket. 

16. A mi gonoszságaink miatt törték össze. – Nem. 

Az urak gonoszsága következtében törték Őt össze az 

urak. 

17. Szenvedései sokakat istennektetszőkké tettek. – 

Nem. Jézus szenvedései következtében csak Jézus lehet 

istennektetszővé. Mi csak a magunk Istenért vállalt 

szenvedésünk következtében válunk istennektetszőkké. 
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18. Krisztus keresztjében beteljesedett a megváltás. – 

Nem. Krisztus keresztje által teljesült Kaifás akarata, s 

példát kaptunk rá, hogy halálbüntetés ellenére is hűsé-

geseknek kell maradnunk Isten parancsaihoz. 

19. Jézus a maga szenvedései és halála által él abban, 

akit így szeretett, az emberben. – Nem. Csak abban az 

emberben él Jézus, aki maga is úgy viselkedik, mint Jé-

zus. 

20. Titok, hogy Krisztus minden ember királya. – 

Nem, hanem tévedés, mert Jézus csak azoknak a kirá-

lya, akik Hozzá hasonlóan viselkednek. 

21. E húsz tétel erejében igaz, hogy amit másokkal 

szemben teszünk, azt tesszük Jézussal is. – Nem. E húsz 

téves tétel ellenére igaz ez az állítás. 

Egy másik mai tanszékvezetőhöz odament harminc 

esztendővel ezelőtt az ilyesfajta tételek miatt egy fiatal 

Bokor-tag, és ezt mondta neki: Tisztelendő úr, Jézus 

nem ezt tanította. A válasz erre ez volt: Jézus néptanító 

volt, én pedig teológiai tanár vagyok. E válasz ellenére 

az a fiatal ember azóta sem váltott át  a néptanítótól a 

teológiai tanárhoz. Adjunk hálát érte az Istennek. 

Egészen más kérdés, hogy a szeretet-Isten, hogyan 

mondhat valakiket átkozottaknak. Azt gondolom, hogy 

ez ugyanaz, mint a balga, a bolond. Magukat teszik bo-

londdá. Magukat teszik átkozottá. Isten mondhatná ró-

luk azt is, hogy szerencsétlenek. Mindez csak következ-

ménye a szabad akaratunknak. Ezt pedig azért adta ne-

künk Isten, hogy részesei lehessünk az ő szenthárom-

sági szeretet-életének. Már itt is, a Földön. Halálunk 

után pedig odafent Nála, az örökkévalóságban. Amen. 

Nem. Még hozzáteszem Arany János egyik utolsó 

versét. Egy nagyon rövidet, egy négysorost. Az a címe, 

hogy: Sejtelem 

Életem hatvanhatodik évében 

Köt engem a Jóisten kévébe, 

Betakarít régi rakott csűrébe, 

Vet helyemre új gabonát cserébe. 

Életem, nem tudom, hányadik évében szólít magához 

engem a Jóisten. Csak annyit tudok, hogy egyelőre még 

nagyon jól érzem magam köztetek. Ha ez megváltozik, 

akkor kérni fogom Őt, hogy engedjen már engem is 

odaátra azok közé a testvéreim közé, akik már hazaju-

tottak.  

Most az Amen.  

KOVÁCS LÁSZLÓ 

EGYENSÚLY… 
- MISE – 

 

Testvéreim! Kezdjük ünneplésünket az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében. 

Szeretettel köszöntelek Benneteket a Bokorünnepen, és 

kívánom: Az Úr legyen veletek! 

Egyensúly, egyensúly, egyensúly! Ez lesz a téma a mai 

napon az elejétől kezdve a végéig - tudjuk meg a Meg-

hívóból. Megvallom, kicsit mosolygok magamban. 

Ugyanis többen megkérdeznek: Hogy vagy Laci? Kö-

szönöm jól - válaszolok és hozzáteszem: Csak kicsit dü-

löngélek, mint a részeg ember... Sebaj, pont nekem kell 

beszélnem az egyensúlyról! 

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűne-

inket, hogy visszanyerhessük egyénileg és közösségileg 

is egyensúlyunkat, ha netán elvesztettük volna. 

Gyónom a mindent-adó Istennek. Irgalmazzon nekünk. 

Ének: Kyrie. Glória. 

Imádkozzunk! Istenünk, aki úgy raktad össze a testün-

ket és úgy formáltad ki a lelkünket, hogy egyenesen tud-

juk járni és harmonikusan tudjunk élni, add, hogy szán-

dékod szerint mindent megtegyünk, hogy tetszésedre 

legyen járásunk és életünk, aki élsz és szeretsz. 

Olvasmány Gandhi írásaiból (részlet) 

Erősek attól leszünk, ha megőrizzük vagy megnemesít-

jük az életet alkotó energiát. 

Ezzel szemben mi folyamatosan és öntudatlanul paza-

roljuk ezt az energiát, ha zavaros és nemkívánatos gon-

dolatokat dédelgetünk magunkban. 

Minthogy a gondolat minden beszéd és minden tett for-

rása, érthető, hogy az egyik síkon meglévő értékek a 

másikon is jelentkeznek. Ha tökéletesen uraljuk a gon-

dolatainkat, ezzel olyan energiaforrást fejlesztünk ki 

magunkban, amely minden vállalkozást lehetővé tesz. 

Ha az ember Isten képmása, akkor elegendő, hogy akar-

jon valamit, amit természetes képességei lehetővé tesz-

nek, de ezzel az már meg is valósul. Ez a hatékonyság 

azonban nem adatik meg annak, aki szétszórja az ener-

giáit. 

Ezek Gandhi gondolatai. 

Ének: Alleluja .! 

Evangélium Mk 10, 13-16. 

Egyszer kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy rájuk te-

gye a kezét. De a tanítványok elutasították őket. 

Amikor Jézus ezt látta, megneheztelt rájuk és így szólt: 

Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne 

tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. 

Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem úgy fo-

gadja, mint a gyermek, nem megy be oda. 

Azután ölébe vette őket és rájuk téve a kezét megáldotta 

őket. 

Ezek az evangélium igéi. 

Egyensúly! Egyensúly! Egyensúly! 


