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Szelíd, türelmes, belátó keresztényeket akarunk 
nevelni, akik nem mondanak le arról, hogy elérik az 
Isten országát. 

1997. 
 

 
 
 

BULÁNYI GYÖRGY  
HITVALLÁS A SZERETETRŐL 

(LELKIGYAKORLATOS IMÁDSÁG) 
 

Az ember vágyai határtalanok. Hiszem, hogy Isten 
kijelölte határtalan boldogságom útját. Tudom, hogy 
nekem kell megtalálni ezt az utat. Istenre nézek, aki a 
tökéletes adás. Ő szeretetközösségben él, s ezért 
végtelenül boldog. Csak akkor leszek boldog, ha 
eltanulom a szeretetet a Szentháromságtól. A szeretet 
örömhírét Jézus hozta el nekünk. De tudom, hogy csak 
akkor lesz a földön szeretetország, ha mi megcsináljuk. 
Jézus életét is odaadta, de hűséges maradt a szeretet 
szelleméhez. Hiszem, hogy Lelke által minket is 
képessé tesz arra, hogy tanítását életre váltsuk. 
Világosan látom, hogy a szeretet több, mint amit az 
emberek törvényesnek, korrekt viselkedésnek tartanak. 
A szeretethez nem elég nem bűnösnek lenni. Több kell 
ennél: amit barátomnak teszek, azt kell tennem 
ellenségeimnek is. Hiszem, hogy csak akkor lehetek 
Isten előtt igaz ember, ha a szeretet szellemében 
átalakítom gondolkodásmódomat. Tudom, hogy a 
keskeny utat csak akkor lesz erőm választani, ha Jézusra 
hagyatkozom, aki azt kívánja, hogy szeretetre 
használjam életemet. Csak akkor szerethetek teljes 
szívből, ha nem köt le a pénz, vagy a gazdagság. Amíg 
gazdag vagyok, nem üdvözülhetek. Annyit kell adnom, 
amennyit a szívem diktál, s megkapom az öröm 
jutalmát. Vallom, hogy az Istennel való egyesülés a 
legnagyobb gazdagság. Belátom, hogy aki következetes 
a szeretetben, az nem ismer visszaütést. Még 
beszédemből, sőt gondolatomból is kiirtom a haragot. A 
békességcsináló nemcsak megbocsát, de segít Istenhez 
téríteni is. Aki nagy akar lenni, az szeretetből kicsivé 
válik. Hiszem, hogy csak mindenki szolgálata tesz 
naggyá Isten előtt, s megbecsültté testvéreim előtt. 
Tudom, hogy ha a Jézussal való személyes beszélgetés, 

az ima nélkül élek, nem tudok a szeretet útján járni. 
Tapasztalom, hogy önmagam építése csak úgy megy, ha 
az Ő jelenlétében élek. A megújulás eszközei: a 
lelkiismeretvizsgálat, a szentgyónás, az állandó 
lelkivezető segítsége. Vallom, hogy mindehhez 
mindennapos segítség Jézus az Oltáriszentségben, akit 
nem elég nézni, de vacsoraként enni kell. Tudom, hogy 
Jézus küldetést bízott rám: a szeretet-ország építését. 
Ezért állandóan növekednem kell a hitben, hogy 
örömhír legyen, amit hirdetek. Csak akkor tehetek 
tanúságot a szeretetről szavaimmal, ha előtte már 
elkezdtem gyakorolni. Jól tudom, hogy a közösségi élet 
érlel meg a küldetésre. Aki a szeretet útján jár, az se 
mentesül a bajoktól, de ezek közepette is Jézus békéje 
él szívében. A történelmi kudarcok ellenére fokozatosan 
terjed Jézus Országa, mert Isten szeretetre teremtette az 
embert. Az idők végén beteljesül minden. Akik ebben 
az életben elutasították a szeretetet, azok akkor nem 
tudnak egyesülni Istennel. Az igazak teljesen egyek 
lesznek Istennel a szeretetben. Nagyobb boldogság lesz 
ez, mint a menyegzőn egymásra talált fiatalok öröme. 
Maga az Isten osztja meg velünk életét: szeretetünk 
isteni szeretetté fokozódik.  
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BULÁNYI GYÖRGY 
HISZEK EGY MINDENTADÓ 

ATYÁBAN? 
 

Az ember gondolkodó lény. Gondolatait másokkal 
is megosztja. Magam is gondolkodó lénynek ismerem 
magam. Meg is osztom másokkal gondolataimat. 50 
éves koromra megírtam a KIO-t, a Bokor zöld-
filozófiáját. Saját nemzedékének általam 
legtehetségesebbnek vélt tagja el is olvasta. Ezt mondta 
róla: Ha ma nem is jegyzik a tőzsdén, valamikor a 
szakmámban mindenki erre fog hivatkozni. Harminc 
éves volt, amikor ezt mondta. Aztán kiábrándult 
belőlem s a KIO-ból is. Negyven évesen azt mondta, 
hogy a Bokorban agymosás folyik. Fülem hallatára, s 
egy nyilvános előadásban. 55 évesen meglátogatott. 
Emlékeztettem rá, mit mondott 15 évvel korábban. 
Mondott valamit. Nem volt számomra fogható a 
tartalma annak, amit mondott. Kértem: írja meg a 
Koinóniában ezt az agymosás-témát. Nem vállalta. Ma 
is becsülöm őt és szeretem is. Azt hiszem, hogy ő is így 
viszonylik hozzám. 

Jézus gondolkodó lény volt. Nem írta le, amit 
tanított. Fölöslegesnek gondolta. Úgy vélte, hogy a 
tanítása az ember számára nyilvánvaló. Kivégezték 
azért, amit tanított, s a tanításával megegyező élete 
miatt. A KIO-ban ezt a jézusi életet és tanítást mondtam 
el a magam tehetsége szerint. Az is agymosás volt, amit 
Jézus csinált azzal, hogy tanított? Attól tartok, hogy 


