BULÁNYI GYÖRGY

BOLDOGTALAN VAGYOK
Dombi Feri Hang-próbát csináltatott velünk a Papok I. közösségben. Azt mondta, hogy
megadja az egyik hozzá érkezett levél összefoglalását, válaszoljunk rá. Házi feladatunk lett.
Ez volt az összefoglalás: Boldogtalan vagyok. Akit szeretek, elhagyott. Mi lesz a
jövőmmel? A házi feladatot megírtam. Ez lett belőle:
Amit akarsz, az lesz veled. Isten csak azért teremtett meg, hogy boldog legyél.
Elhagyott az, akit szeretsz, de Isten továbbra is érted van. Talán eddig keveset törődtél vele,
de most lehetőséged támadt, hogy megtaláld Őt, aki Érted van. Ha megtalálod, nem leszel
boldogtalan. Nem leszel elhagyott, s lesz jövőd.
Életed legnagyobb lehetősége előtt állsz. Eddig lekötötte energiáid az, hogy megfelelj
annak, akitől függött boldogságod, akit nem akartál elveszíteni. Most rendezheted életed.
Megkérdezheted Istentől, hogy mit csinálj az életeddel? Azt fogja mondani neked, hogy nem
lehetsz boldogtalan, ha megteszed azt, amit a csendben hallasz tőle, hogy megtegyed.
Az első, amit vár tőled, hogy hallóképes állapotba tedd magad. Legyen mindennap
zavartalan időd számára és a magad számára, kettőtöknek. Meg tudod-e teremteni ezt az
állapotot, amelyben nem várod, hogy rád csöngjön valamiféle csengő? Ellenkezőleg: azt
akarod, hogy senki se zavarjon. Lehet, hogy munka előtt vagy után be kell térdelned egy
templomba, hogy biztosítva legyen kettőtök bizalmas csendje. Lehet, hogy hosszasan kell
ülnöd s várnod. Nem kell erőszakoskodnod magaddal: „nem gondolok hétköznapi dolgokra”.
Istennek minden fontos, ami neked fontos, mert szeret téged. Sok milliárd gyereke között
egyetlen olyan sincs, amilyen Te vagy. Egyedi példány vagy, egyetlen van belőled, Istennek
egyetlenje vagy. Egyszer majd kifárad az agyad, s elcsendesülsz, s meghallod hangját.
Ez lesz új életed legfontosabbja. Úgy várod a találkozást vele, „úgy várlak én”.
Minden rendeződik, ha ez a hang beköltözik az életedbe. Nem leszel többé elhagyott. Ha
Istent megtalálod, végre magadnál leszel. Ha egyszer magadnál leszel, újból kinyílik
számodra a világ. Ezek a beszélgetések küldeni fognak. Észreveszed, hogy hol tehetsz te is
valamit. Istened van, s te egyszeriben vagy, létezel - valakik számára. Tudod, hogy mi a
dolgod a világban. Nem lígsz-lógsz tovább, mint aki boldogtalan, elhagyott, jövőtlen.
Fontosak lesznek számodra valakik. S ezek boldogok lesznek miattad, és szeretni fognak érte.
Meg fogod találni a helyed egy új világban, amely létrejön abban a pillanatban, amikor a
szíved tele lesz Istennel.
Ha Isten a tiéd lesz, testvéreid lesznek, akikkel együtt akarsz majd csinálni valamit a
jövőért; a tiedért, az övékért, s azokért, akiket közösen észrevesztek: a jövőtlenekért, a
boldogtalanokért. Azokért, akiket elhagytak, akiket leírtak. Tudod, hogy mit kell tenned értük.
Azt, amit az Isten tett veled. Azt, amivel te elibe mentél Istennek, hogy rád találjon.
S közben találhatsz embert is, aki személy szerint érted van. De ha nem találsz, akkor
is te megtaláltad már azt, aki akkor is elég neked, ha senkit se találsz. S aki nélkül akkor is
egyedül és magányos lehetsz, ha volna is melletted valaki. Istennel együtt sohasem vagy
magányos. Isten nélkül akármikor magányos lehetsz.

