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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 
magatartásuk, mint amit Jézus vár el azoktól, akiknek 
tudomására jut az ő szent akarata. Így aztán nem 
mindenkinek a királya, hanem csak azoknak, akik Jézus 
kívánságaihoz 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 
börtönparancsnokságnál, hogy meglátogathassam. 

Mivel azok közé tartozom, akik azt akarják, hogy 
Jézus 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 
megkérdezte a lánytól, hogy ki csöngetett, s ezt felelte: 
valaki támogatást kért, s mondtam neki, hogy majd 
megtámogatom egy darab fával. Pénzt kért, s Jézus ez 
alkalommal sem beszélt a pénzzel támogatásról. Jézus 
sem támogatott senkit sem pénzzel, de az ötezer ember 
megvendégelését a pusztában azért lehetővé tette. 
Koldusnak csak nagyritkán adok. A Bokorban meg-
állapítottuk, hogy mindannyian nagyon gazdagok 
vagyunk, s legalább 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 
gondoskodik – ugyancsak Indiában. Ez volt Jézust-
tanulásunk második gyümölcse. Az első az volt, hogy 
kisközösséget csináltunk.  
2a. A másodikat sűrűn csinálom. Aki hozzám jön, 
mindig megkínálom – borral, pálinkával, az autósokat 
csak szörppel, a cukrosokat pedig még avval sem, 
hanem csak tiszta vízzel. 
3a. A szálással nem rendelkezőket csak Budaváriban 
tudom etetni, itatni s nekik éjjeli-nappali szállást 
biztosítani. Lelkigyakorlatok alkalmával szoktam ezt 
csinálni. Ott akár húsz embernek is tudom mindezt 
biztosítani – a magyar püspöki kar jóvoltából, akik 
közel harminc éve megvonták tőlem a nyilvános papi 
működés jogát, s így segíthettem magamon – 
lelkigyakorlatos ház építésével. Az ilyesmit igénylők, 
meg akik Balaton közelében akarnak nyaralni, kipróbál-
hatják a nyár folyamán. A rendházban is tudok fogadni 
két vendéget földre rakott szivacsmatracokon, de csak 
férfi nemen levőket – a klauzúra okán. 
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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 
kifáradok, mondhatom neki, hogy most menjen haza. 
Aki beteg, nyögjön! Hagyjuk a beteget nyögni, 
hamarabb meggyógyul. Nem zavarom azt, aki nem 
igényel. 
6a.  Nyolc évet töltöttem börtönben, ebből négyet 
Rákosi haláltáborban, ahol jelszó ez volt: itt fog 
megdögleni, és nem lehetett engem meglátogatni. A 
másik négy évben már lehetett. Édesanyám kapott is 
három alkalmat 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. Átkiabálhattunk egymásnak: Hogy vagy? 
Köszönöm, jól. Hatvanadik életévén túli anyámnak ez 
egy jó félnapos törődést jelentett. 
Egy alkalommal én is végeztem börtönlátogatást. A 
katonáskodást megtagadó és emiatt három évre elítélt 
fiamat látogathattam 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, szállásolni, 
ruházni, látogatni. Kevés ez?  Én ma ennyit tudok 
megtenni. Elég lesz-e ennyi az ítéleten ahhoz, hogy a 
maga jobbjára állítson Jézus? Majd meglátom. 
Testvéreim, 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. 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 
szabad emberek, amilyennek Isten megteremtett, és 
szabadságunkat felhasználhatjuk jóra és rosszra. 
Tegnap, ma és holnap, a világ végéig. 
4. Jézus minden bűnösnek királya. – Nem csak a 
bűnbánó 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 
tegyük a mai hat jónak valamelyikét. Ezekkel 
kikerülünk sötétségből, bűnből, halálból, 
nyomorúságból. 
8. Jézus királyságának titka, hogy benne találhatjuk meg 
magunkat. – Jézus nem titkolódzott. Nyíltan 
megmondta, hogy megtaláljuk jobb oldalra állított 
önmagunkat, 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 
mindnyájunkat 
13. … hogy győztesen jelen van minden 
sötétségünkben. – Nem értem, hogyan lehet valaki jelen 
az én sötétségemben, 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. 
18. Krisztus keresztjében beteljesedett a megváltás. – 
Nem. Krisztus keresztje által teljesült Kaifás akarata, s 
példát kaptunk rá, hogy halálbüntetés ellenére is 
hűségeseknek 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 
Jézus. 
 20. Titok, hogy Krisztus minden ember királya. – Nem, 
hanem tévedés, mert Jézus csak azoknak a királya, 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 
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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 
bolonddá. Magukat teszik átkozottá. Isten mondhatná 
róluk azt is, hogy szerencsétlenek. Mindez csak 
következménye a szabad akaratunknak. Ezt pedig azért 
adta nekünk Isten, hogy részesei lehessünk az ő 
szentháromsági szeretet-életének. Már itt is, a Földön. 
Halálunk után pedig odafent Nála, az örökkévaló-
ságban. 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 
hazajutottak. Most az Amen.  
 
 
 
KIRÁLY IGNÁCZ 

JÉZUSRA ÉPÜLŐEN, MÁSKÉNT 
   Nem dogmatika és krisztológia következik. 
Egyszerűen elgondolkozom arra a tételre figyelve most, 
hogy Jézus „Valóságos ember!” Nem mítosztalanítás 
ez, hanem a Jézussal egységre, organikus kapcsolatra 
törekvő megfontolás. Ki ne ismerné Kempis Krisztus 
követése című művét? „Aki engem követ, nem jár 
sötétségben - mondja az Úr. Krisztus szava ez: arra int, 
hogy az ő életét és erkölcsét kövessük…” (I/1). Erre a 
buzgalomra akartak és akarnak épülni a 
szerzetesrendek, erre hivatkoznak a nőtlenségi 
fogadalmat kívánó, papságra vonatkozó kánonjogi 
tételek. (1041/3). A „ki a keresztény?” - kérdésre a 
legközérthetőbb válasz: „Aki magáénak vallja Jézus 
személyét és ügyét.” (H. Küng). Kifejti tételét: „Aki a 
mai világban is Jézus Krisztust követi, úgy, hogy olyan 
igaz emberként él, cselekszik, szenved és hal meg, akit 
jóban, rosszban, életében és halálában mindig Isten 
hordoz a tenyerén.” (Küng: Ki a keresztény 3.). A 
radikális Jézust követést kifejtő Bulányi György Schp a 
Jézussal való lét-, magatartás- és sorsazonosságot 
fogalmazza meg (Merre menjek? 99-100.o). Világos és 
egy irányú biztatás: a jézusi tájékozódású ember a 
Mester mindenben való követésére teszi rá az életét. A 
tények azonban elgondolkozásra késztetnek. Az élet, 

vagyis a jézusi eszmény megvalósításának mindennapi 
igyekezete, az élet földi kibontakozásának életformái, 
az ember karaktere, kora, kultúrája sok esetben eltér 
Jézus konkrét, személyes életalakításától. Most nem az 
ember szóval, tettel és mulasztással elkövethető 
bűneiről beszélünk. A Jézus Istenének tetszeni akaró 
életalakításokról van szó! Az evangéliumok és a szent 
hagyomány Jézustól, Jézusról megőrzött 
értékszemléletnek megvalósítása a téma. Az alapító, az 
elindító, a szóban és tettben, összemberiség léptékben 
nézve is egedül állóan, kiemelkedően példamutató 
Názáreti Jézus, hogyan realizálódik azok életében, akik 
családosak, munkaviszonyban élnek, lebetegednek és 
megöregszenek és számtalan emberi korláttal küzdve 
igyekeznek Isten Országa megjelenítésére a földön? 
   1./ Jézus egyénisége, karaktere leírható. 
Megnyilatkozásaiban ott a gyengédség és ott a 
gorombaság: a kiszolgáltatott és sodródó embereken 
„megesett a szíve”, máskor pedig igencsak leszidja 
környezetét, a „gonosz és hűtlen” nemzedéket (Máté 
12,39). Hol prófétai keménységgel realista, hol 
könnyekre fakadó, elérzékenyülő ember. Hol rendre 
utasító (Péter), hol magához ölelő (János). Voltak, akik 
érzelmileg baráti közelségben voltak vele (Lázárék). 
Voltak, akiket nehezen viselt el, „meddig tűrjelek 
titeket”, mármint pont egy segítséget kérő társaságot, az 
epilepsziás fiú körülieket (Márk 9,14). Érzelmeiben 
sokszor olyan volt, mint egy szangvinikus ember: jó 
kedvű (falánk és borissza), magabiztos szóban és 
tettekben, igazi társasági ember, aki 
kapcsolatépítésekben hirdeti tanítását.  Jellemző volt reá 
a kolerikus karakter megfontoltsága is: erős 
temperamentum, vezető jellem, aki köré gyűlnek az 
emberek (nem csak haszon reményében), célra törő és 
önálló, aki a maga meggyőződését tartja a legjobbnak, 
robbanékony, aki nem fojtja el indulatait, ugyanakkor 
szeret egyedül is lenni, elvonulni. Flegmatikus 
tulajdonságok is felismerhetőek, kedves társalgó 
(szamáriai asszony), szimpatikusan nyitott (meghívja az 
érdeklődő fiúkat lakására), teher alatt nő a 
személyisége, gondolati és praktikus dolgokban 
(tömegpasztorációtól a kisközösség felé)). Érzelmei 
sosem meddőek, mindig valamilyen tett fakad belőlük. 
Bedühödik és gyógyít (Márk 1,41), kifakad és oktatásba 
csap át (Márk 7,18), sajnálkozásból kenyér és hal 
elosztás lesz (Márk 8,2). Személyisége Indiában a 
szanjaszi (vándorprédikátor), guru (természetfölötti 
bölcs) és a jogi (titokzatos erők birtokosa) egy 
személyben meglévő csodája.  Íme, akit követnünk 
kellene. 
   Ahány ember, annyi egyéniség (individuum). Mint az 
ujjlenyomataink. Egymásra figyelő és egymástól 
tanulni akaró lehetőségeinket meghatározza a magunk 
adottságainak csokra. Jézust követni akarásra is igaz ez. 
Majmolás? Utánzás? Követés? Majmolás az, ami 
szolgai utánzást, érzelmi és felületes követni akarást 
jelent. Személyes megfontolás nélküli odakapaszkodás, 
sodródás és ebből fakadó felelősség áthárítás.  A 


