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KOINÓNIA 

HÚSVÉT ELŐTT 

…  nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt…  zokogó, bús miértek. 

Húsvét előtt…  ajtók, kemények, 
zártak. 

Húsvét előtt…  arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt…  szívek, üres-

szegények. 
Húsvét előtt…  kihamvadott 

remények. 
Húsvét előtt…  egy nagy „Minden 

hiába!”  
Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a 
Mester! 

 
HÚSVÉT UTÁN 

…  el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után…  futni a hírrel frissen! 

Húsvét után…  már nem kérdezni mit 
sem! 

Húsvét után…  új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze 

esnék! 
Húsvét után…  erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti 
könnyet, 

Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

(Túrmezei Erzsébet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BULÁNYI GYÖRGY 
HÚSVÉT HARMADIK VASÁRNAPJA 

 
1. 

Nagyon érdekes kérdéseket kaptam a mai 
evangéliumról Németi Gyuritól: 

Megértették-e a feltámadás után a tanítványok, 
hogy miért jött Jézus?  

Miért volt szükség Jézus megjelenésére a 
tanítványok előtt? 

Jézus tanítása megjelenése nélkül nem hiteles? 
Mitől hiteles? 

Miért kellett Jézusnak az Írásokat beteljesítenie? 
Nem volt ez predestináció? 

Jézus megígérte tanítványainak, hogy elküldi a 
Szentlelket.  

A Szentlelket külön küldeni kell?  
Tudja egyáltalán az Isten visszatartani Őt? 
A mai magyar társadalomban, melyek a Szentlélek 

eljövetelének külső jelei?  
Mások, mint az apostolok korában? 
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       Mindezek számomra is kérdések. S egyházunknak 
nincs módja másra, minthogy olvastatja, hallgatatja 
velünk a kétezer esztendővel ezelőtt írt szövegeket, 
mert ezek fejezik ki őseink hitét. S mi az egyház kis 
szürke tagjai azt gondoljuk, hogy az a dolgunk, hogy 
ragaszkodjunk őseink hitéhez. Ezt gondoljuk? Magam 
nem ezt gondolom. Mért, mihez akarok én ragaszkodni? 
Ahhoz, amit én itt és most igaznak gondolok. Amit a 
szívem, a lelkiismeretem, mond nekem. Amiről meg 
vagyok győződve. Amiről azt gondolom, hogy csakúgy 
lehet, ahogy gondolom. És ha nem igazít el valamiben 
a szívem? Akkor nem mondok semmit. Akkor 
legfeljebb felmondom hittestvéreimmel együtt, amit fel 
kell mondanom, hogy hitükben testvérük maradhassak. 
De ez a felmondás csak a számból jön, nem a 
szívemből. 
 

2. 
Próbálok tehát válaszolni kérdéseitekre úgy, ahogy 

a szívemből jön. A tanítványok Jézus feltámadása 
nélkül semmit sem értettek volna meg abból a taní-
tásból, amelyet három éven keresztül kaptak Jézustól. 
A Golgota józanította ki őket azokból az álmokból, 
melyekbe becsomagolták mindazt a szöveget, melyet 
három esztendőn keresztül Jézustól hallottak, és azt az 
életalakítást, melyet szemükkel láttak Jézus életén. A 
tanítványok koruknak voltak a gyermekei. Várták, mint 
ahogy minden zsidó, várták a Messiást. Nagyon hittek 
Jahvében, Adonájban, a Seregek Urában, hogy 
megtartja szövetségi hűségét, és kikergeti végre 
hazájukból a megszálló Római Birodalom légióit. 
Politikai volt a Messiás-fogalmuk. Úgy képzelték, hogy 
Isten Felkentjének politikai feladatai vannak. Isten 
Felkentje elvégzi a zsidók helyett azt, amit a zsidók nem 
tudnak elvégezni. Mit? Hát azt, hogy kikergessék 
hazájukból a rómaiakat. A Tizenkettőt ugyan elbűvölte 
a náluk fél nemzedékkel idősebb názáreti Jézus alakja, 
egyénisége, tudása, gyógyító, halottakat feltámasztó 
hatalma, de mindez a bűvölet csak megerősítette őket 
abban, amiben tanítványok közösek voltak 
honfitársaikkal. Abban a tudatban, hogy a Messiás 
dicsőséges uralkodó Izraelben. Hogy a fenében le-
hessen más, ha egyszer ők, a zsidók, az Isten választott 
népe? Hogyan nem tenné meg ezt értük Isten? Az a 
csodálatos, hogy már idáig is meg nem tette. Biztosan a 
bűneik miatt késlekedik. De ez a Jézus már biztosan a 
Messiás, s ő majd elvégezi Isten erejében azt, amit 
Istennek illett volna már jó régen elvégeznie. 

Elemezzük a tanítványok gondolkodását. Pofára 
esésüknek, csalódásuknak, Jézust elárulásuknak, Jézust 
megtagadásuknak és széjjelfutó, Jézust cserbenha-
gyásuknak okát keresik kérdéseitek. A pofára esés első 
és alapvető oka, hogy Istennek nincs választott népe. De 
kivétel nélkül mindannyian Isten választott lányai, fiai 
vagyunk. S rajtunk fordul, hogy elfogadjuk-e Istennek 

ezt a minket választását. Hogyan lehet elfogadnunk? 
Nagyon könnyen és nagyon nehezen. Mit kell tenni? 
Összesen csak annyit, hogy amikor szólít bennünket, 
válaszolnunk kell: Itt vagyok, hallom a hangod. S 
amikor megmondja, hogy mi tegyek, akkor az kell 
mondani, amit Mária mondott: Legyen nekem a te igéd 
szerint. Avagy magyarul: Úgy lesz, ahogy kívánod. 
Istennek tehát csak választott lányai és fiai vannak, 
mindegyikükhöz szól, s ezek között akadnak olyanok, 
aki válaszolnak is neki. 

Akik válaszolnak, azokból Tizenkettő lesz. Ha nem 
lesz belőlem egy tizenkét tagú kisközösség tagja, akkor 
nem válaszoltam Isten meghívására. S ha a meghívásra 
csak azzal válaszolok, hogy papot keresek s találok 
magamnak, akire rábízom lelki ügyeim bonyolítását, 
akkor nem válaszoltam Istennek. Az életben akkor 
történik valami, amikor társat találunk. Nem szülőt, 
apát, anyát, lelki apát, lelki anyát, hanem társat. Az apát, 
az anyát elhagyjuk, amikor felnövünk, amikor saját 
lábunkra állunk, de a felünkhez − a férjünk is felünk, 
nemcsak a feleségünk a felünk − az életünk végéig 
ragaszkodunk. 

Gondoljátok jól meg, hogy Jézus azokat, akinek 
kiválasztása előtt egy egész éjszaka imádkozott, 
tizenkettővé tette. Szeretném ezt jól érteni.  Azt 
gondolom, hogy ez annyit jelent, hogy társakká tette 
őket.  A maga társává is, és a tizenegynek a társává is. 
Egyetlen helyre sem tudom ráfogni az 
evangéliumokban ezt: Jézus lelkizik valamelyik 
tanítványával. Egyetlen jelenetre se tudnám ráírni: 
Jézus és lelki gyermeke. Egyetlen helyet sem tudnék 
mutatni, melyben Jézus gyóntatja valamelyik 
tanítványát. Jézus a társuk volt. Jézus felnőttként 
kezelte őket. Jézusnak nem voltak a tanítványok lelki 
gyermekei.  

Évtizedek előtt megkeresett, mint papot egy 
nagyjából korombeli embertársam. Beszélgetésünk 
végén ezt mondta. Felszabadítottál! Az hiszem azt 
jelentette ez a szó nála, hogy megértette szavaimból, 
magatartásomból, hogy nem kell a gyermekemnek 
lennie, hanem társa lehet magának az Istennek. 
Csatlakozott is egyik közösségünkhöz, s ha nem is lett 
annak formális vezetője, de talán legjelentősebb 
táplálója, éltetője. 

Jézus nemcsak Fia az Istennek, hanem társa is. 
Jézus magára vállalja az Atya ügyét. Vállalja az 
üldöztetést is az istennektetszésért. S erre a nagykorú 
magatartásra akarja nevelni Tizenkettőjét is. 
Mindannyian választottak vagyunk, de nemcsak arra 
van szüksége a világnak, hogy az Isten válasszon 
minket, hanem arra is, hogy mi is válasszuk az Istent. 
Jézus az életével bizonyítja, hogy Isten hozzá intézett 
szózatára válaszol. Ezt válaszolta: Ez az én szerelmes 
Atyám, akiért hajlandó vagyok odaadni az életemet. A 
Golgota volt a válasza. Kikből is áll az Isten választott 
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népe? Azokból, akik hajlandók a Golgotára menni. Ki 
juttatja Jézust a Golgotára? Saját népének, saját 
vallásának legfőbb papja, Kaifás. Véletlen volt? Nem 
volt véletlen. Az urak világa végig gyilkolta a kétezer 
esztendőn keresztül azokat, akik megértették és 
követték Jézust. 

Mintha válaszoltam volna egy egyetlen kérdésre: 
Csak a feltámadás után értették meg a tanítványok 
annyira Jézust, hogy nincs pofájuk visszamenni a há-
lókhoz − ha értik, ha nem  értik, hogy mit akart Jézust… 
Amiket mond Jézus, azokat csinálni kell, s ha azt 
mondja, hogy várjuk a Szentlelket, akkor várjuk a 
Szentlelket, s majd meglátjuk, hogy hogyan tovább! Az 
Isten Országa nem robban be dicsőséggel a 
történelembe. A Isten Országa lassú szekér, amelyet 
mindig meg kell lökögetni: feltámadással, 
megjelenésekkel, az Írásokból igazolással. Akármivel, 
ami a halló fülekkel rendelkezőkre hatni tud. Ami 
reményt gyújt. Ami azt súgja, hogy érdemes folytatni. 
Az emberi élet tele van válsággal. Mindig szükség van 
a szekérmeglökésekre. 

 
3. 

Lehet-e küldeni a Szentlelket? − ez a következő 
kérdés. Az Isten nincs az emberen kívül. Az Isten − 
Atya, Fiú, Szentlélek. Ez az Isten az emberen belül van. 
A Szentlélek is. Jelenléte halk, diszkrét. Nem kiabál. 
Nem kiabálja, hogy itt vagyok, s hogy hallgass már rám, 
vegyél észre. Ha nem szánok időt rá, akkor olyan, 
mintha nem is volna bennem. Ha időt szánok Istenre, 
azonnal velem kezd foglalkozni. Az életemmel. Azzal, 
hogy jól csinálom-e a dolgaimat. Megakadályozhatom 
őt ebben. Például azzal is, hogy munkát, feladatokat 
szabok ki Istennek. Elmondom, hogy mit várok tőle, 
hogy mit kell megcsinálnia, kiken s hogyan kell 
segítenie stb. S ezzel el is némítom őt magamban, 

Az Isten szunnyadhat bennem. Amikor Jézus 
megígérte tanítványainak a Szentlelket, akkor arra 
gondolt, hogy megakadt a tanítványokban az Isten Or-
szágának a szekere, s a Szentléleknek meg kell löknie a 
szekeret. Isten nem tudja visszatartani a Lelket, 
ahogyan magát sem tudja visszatartani: Értünk él, 
bennünk van. szüntelenül bombáz minket, hogy 
figyeljünk rá. S Istentől kapott szabadságunk erejében 
mondhatjuk Istennek, hogy kuss. S ha sűrűn mondjuk 
neki, folyamatosan és fokozatosan olyanokká 
formálhatjuk magunkat, hogy nem halljuk többé a 
hangját, legfeljebb azt, amit mi mondogatunk neki, amit 
neki kell csinálnia, de azt, hogy nekünk mit kell 
csinálnunk, már nem halljuk meg. Nem tudom, hogy 
mekkora a százaléka társadalmunkban azoknak, akik 
tökéletesen süketté tették már magukat Isten hangjára. 
Attól félek, hogy ez a százalék nagyon nagy. 

A Szentlélek eljövetelének mai társadalmunkban, 
mai magyar, mai európai keresztény társadalmunkban 
én semmiféle jelét nem látom. Attól, hogy be van írva a 
naptárba, hogy Pünkösd következik, attól eljön a nap, 

meg el is múlik. A Lélek eljövésnek feltételei vannak. 
Kell lennie egy 12 fős csoportnak, amely tíz napon 
keresztül imádkozva várja, hogy eljöjjön. Az első 
pünkösdkor megvolt ez a tíz nap és ez a 12 személy. E 
feltétel nélkül nincs Szentlélek-eljövetel. Istenre időt 
kell szánni. Jézusnak volt negyven napja a pusztában, 
hogy Istennel legyen, és a Tizenkettőnek is volt tíz 
napja, hogy csak Istennel legyen.  

Úgy gondolom, hogy a Lélek eljövésének van még 
egy másik feltétele is. Az ember semmiért nem szakít ki 
az életéből tíz vagy negyven napot. Csak akkor teszi, ha 
valami feladatot kell megoldania. Mi az a feladat, 
aminek a megoldásába a Léleknek be kell segítenie 
vagy oroszlánrészt kell vállalnia abban. A Tizenkettő 
mintha tudta volna. Mi tudjuk-e? Az elmúlt hét keddjén 
Bisztrai Évi és Gyuri kivitt estére a Szilas patakból 
csinált Naplás tóhoz. S felmerült a szép koranyári 
alkonyatban a gondolat, hogy ott vagy másutt 
megbeszélhetnék a sashalmi közösségek, hogy mi 
célból, mi célra kellene eljönnie a Szentléleknek. Ha 
egy ilyen megbeszélésre összejönnének, hát az külső 
jele, vagy legalábbis előkészítője lehetne a Szentlélek 
eljövésének 2006-ban, Magyarországon és Sashalmon, 
s pandantja lehetne az első pünkösdnek, amely 
Jeruzsálemben volt és Krisztus után 30-ban. Esnek 
csodák és él az Isten. S mennyivel különb Jeruzsálem, 
mint Sashalom. Mindkét helyen fújhat szél. Amen. 

Piarista köz, 2006. április 20. 
 
 
TURIÁK ILDIKÓ 

TESTVÉREIM! 
 

„Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás,  
a szeretetből fakadó intelem,  

a lelki közösség, a bensőség és együttérzés,  
akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, 

 egy szívvel szerettek és egy lélekkel ugyanarra törekedtek.  
Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. 

 Egyik a másikat tekintse önmagánál kiválóbbnak.  
Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is! 

 Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely 
Krisztus Jézusban volt”  

(Fil. 2/1-5) 
 
1. Évindító, hosszú közösségi találkozónk 
kezdetére kívánkozott a vasárnapi liturgia olvasmányai 
közül az, amit az imént hallottunk. Nem azért, mintha 
híjával lett volna idáig is ez a kis csapat a Pál testvérünk 
kívánta szellemnek. Sokkal inkább azért helyeztem 
élre, hogy a jövőre vonatkozóan is ez a lelkület 
határozza meg közösségünket. Talán ettől vagyunk ki 
20, ki 30 évnél is régebben együtt. Talán ettől voltunk s 
remélem maradunk is a legvidámabb barakk a 
Bokorban. Nem csak fejtágító iskola, hanem otthon, 
meleg fészek is tudott közösségünk lenni. 


