Bulányi György: Hiszek
Hiszek, mert látok annyit, hogy reátegyem az életemet.
Abban hiszek, hogy az élet értelmes, és nem abban hiszek, hogy értelmetlen.
Azért hiszek, mert hinni értelmes, és nem hinni annyira értelmetlen. Ennek az értelemnek
az ősoka nem lehet az, ami értelmetlen. Kezdetben volt az értelem. Ha Ő nincs, én sem
vagyok.

Hiszek a szeretetben, és csak ebben hiszek!
A gyűlölet és a közöny ember alatti, nem méltók hozzám. Reámosolyogni a másikra, csak
ez az értelmes. Felsegíteni őt - ezért érdemes fáradni. Átölelni - ez dobogtatja meg a
szívemet.
Arra vágyom, hogy szeressek, és hogy szeressenek. Ezt a vágyat is csak onnan kaphattam,
ahol szeretni és szeretet kapni vágynak. Kezdetben volt tehát valaki, aki szeret, és akit szeret
egy másik valaki. Kezdetben volt az ölelés.
Atya, Fiú és Lélek. Jók ezek a szavak, ha az Atya meglátja a Fiút, és mindenét odaadja neki.
Jók, ha a Fiú visszanéz, elfogad és ő is odaadja mindenét. Jók, ha a Lelkük így egybeöleli
őket. Isten – jó ez a szó is, ha családot jelent, melyben a szeretetnek a kettőt eggyé tevő
ereje árad.

Hiszek a megváltásban, mert ebből az örök családból jött el tanítónak hozzánk Jézus.
Azért jött, hogy csak a szeretetben higgyünk. Elmondta, hogy kezdetben csak a szétválasztást nem ismerő szeretet volt. Tanítványokat nevelt és indított útnak, hogy a Föld végső
határáig eggyé tegyenek és tegyünk a szeretet erejével minden embert. Nincs semmi baj,
ha emiatt rágalmaznak, bebörtönöznek, vagy felakasztanak minket. Őt is felakasztják e
program miatt, de feltámad a halálból és visszamegy a szeretet örök hazájába, ahol elkészíti a helyet tanítványainak is, ha hűségesen járják a megmutatott utat, amely az egyetlen igazság, mert az élet elvesztésén keresztül is elvisz minket az elmúlást nem ismerő örök
életbe. Isten megszabadítja a haláltól azokat, akik készek meghalni azért, hogy szeressenek.
Isten megváltja azt, aki szeret. Kiváltja a halál hatalmából.

Hiszek az egyházban, azaz abban a közösségben, amely utat mutat az emberiségnek.
Abban az egyházban, amely a Jézust utánzásban áll fenn, mert szavával és példájában
tovább tanítja, amit Jézus tanított. Hiszek benne, ha belekiáltja a gyűlölet és a közöny sátáni
világába: szeressétek még az ellenségeiteket is!
Mi arra születtünk, hogy javára legyünk azoknak, akikkel találkozunk. Az éhezőket megetetjük, s a minket bántóknak odatartjuk a másik arcunkat is. A pénzünk arra van, hogy
megosszuk a nélkülözőkkel és nem arra, hogy fegyvert gyártsunk, amellyel megvédjük
gazdagságunkat a nélkülözőktől. Kicsik, szegények és üldözöttek leszünk így? Nem baj.
Csak az a baj, ha nagyok, gazdagok és üldözők leszünk. Ez esetben karikatúrát csinálunk az
egyházból. A világ világossága sötétség lenne, a só sótlan lenne és Jézus hiába halt volna
meg a kereszten. A világ fiai növelhetik az életszínvonalukat, tarkónkra tehetik pisztolyaikat, ha nem akarunk mi is gyilkosokká lenni. Nem baj. A baj csak az volna, ha vállalkoznánk
a fából vaskarikára: a gazdagokból és a gyilkolást akárcsak megígérőkből is akarnánk Jézusnak egyházat gyűjteni.

Hiszek a kegyelemben, amellyel Isten megsegít minket.
Mert nem vagyunk egyedül. Velünk az Isten Lelke, akire Krisztus reábízta, amit a tanítványokkal kezdett.
Imádság, keresztség, eucharisztia, papság - mindez üres vallási játék volna e jézusi
célkitűzés nélkül, de Isten erejét adják nekünk, ha arra használjuk, amire kaptuk:
Imádkozom: segíts, hogy jó utánzód lehessek!
Megkeresztelkedem, hogy belemerüljek a szeretetbe.
Eucharisztiát ünnepelek, hogy el ne feledjem Jézus mintaéletútját.
Pappá kell lennem, a minta nyomán nekem is kockára kell tennem az életemet. Tanítványokat kell nevelnem, akik szavam és életem miatt pásztoruknak vallanak, mint Jézust is
az ő tanítványai.

Hiszek a szabadságban.
Hiszek a szabadságban, hogy semmi más nem kívántatik tőlem, csak hogy tökéletes legyek
ebben a szeretetben.
Csak arra vagyok, hogy szeressek otthon, szeressek a munkahelyen, szeressek a tanítványok körében, az egyházban. Csak az a hivatásom, hogy segítsek Jézusnak egybeszeretni
az emberiséget. Csak annyi a dolgom, hogy szolgáljak, adjak, és ne üssek.
Hiszek a szabadságban. Nem lehetünk eggyé, ha azt tesszük mással, amit magunknak nem
kívánunk. Ha regulázni akarunk másokat, hogyan szeressenek, hogyan imádkozzanak,
hogyan akarjanak Istentől erőt kapni a szeretethez?
Szeretet csak szabadságból születik. Isten szabadnak teremtett minket.

Szeress, és tégy, ahogyan akarsz.
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