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Jézus búcsúbeszédének első sorait olvashatjuk a mai evangéliumban. Kiemeltem belőle egy – számomra
kedves – mondatot: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Kedves, mert közelebb vihet Krisztushoz.
Mostanában gyakran felmerül az a kérdés, hogy: „Ki nekem a Jézus Krisztus?” A válasz meghatározó lehet
az életünkre. Próféta? Tanító? Istenre hangolt ember? Isten Fia? A fenti sorban nem kapunk szájbarágós
választ, de fontos szempontokat igen.
Ki nekem a Krisztus? – Út, mégpedig keskeny út, amely az Atyához vezet az úton-járás feltételeinek
betartása esetén. Sokféle út kínálkozik számunkra a mai világban, de csak az krisztusi, ami összhangban
van az Ő Lényével, az Ő tanításával. Az ember csak akkor képes ilyen úton járni, ha élő kapcsolatban van
az Úttal, Krisztussal. Ha ez teljesül – az Út az Atyához vezet.
Ki nekem a Krisztus? – Igazság. Az ember igazságot kereső lény. De mi az igazság? Ahány ember annyiféle
válasz. Nem is ez a baj, hiszen az igazság nem egyszerre tárul az ember elé, hanem lépésről lépésre
bontakozik ki előtte. Az a baj, hogy az ember ölni is képes a maga igazságáért, melyet egyetemesnek és
örök érvényűnek gondol. Krisztus nem egy tanító, aki tanítja az az igazságot – Ő maga az Igazság. Ezért az
igazságot megismerni, azt jelenti, hogy a Krisztusi lényt kell megismerni, befogadni, a Krisztusi Lénnyel kell
eggyé válni. A véges ember csak valamennyit képes a végtelen Krisztusi Lényből befogadni. Az akkori
tanítvány is, a mai tanítvány is. Amilyen mértékben képes az ember eggyé válni Krisztus Lényével, az Isten
Szeretet aspektusával – olyan mértékben képes az igazság megismerésére és befogadására.
Ki nekem a Krisztus? – Élet. Nem a biosz – hanem a dzoé. Nem földi élet – de már itt a földön élhető örök
élet. Számtalan helyen utal arra Krisztus, hogy aki hisz, annak örök élete van. Ez az örök élet nemcsak a
halál után, hanem már itt a földi életben is elérhető. Itt és most!A Krisztusi Úton járás, a Krisztusi Igazság
elvezet a Krisztusi Életbe – az örök életbe. Oda, amit Pál így fogalmaz meg: „Élek, de már nem én, hanem a
Krisztus él bennem. Ez az örök szellemi élet, ami reményeink szerint él bennünk. A biológiai élet nem jelenti
automatikusan ezt a szellemi életet is. Ha a bennem lévő szellem alszik, nem irányítja az életem – ez a bűn
állapota. Minden önzésből fakadó tett – egy kis halál a bennem lévő szellem számára, és minden önzetlen
szeretetből fakadó tett – egy kis feltámadás bennem. Krisztus, aki az Igazság azt tanítja, hogy aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt – és aki elveszíti Érte az életét (biosz), megtalálja azt (dzoé).
„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”. Krisztus az Atyához vezető Út, Krisztus az általunk megtalálható,
megismerhető igazságok teljessége, az Igazság és Krisztus az el nem múló szellemi Élet. Az embernek
pedig (az Isten-képű embernek) a Krisztusi utat kell járnia, a Krisztusi igazságokat kell megértenie és
továbbadnia, és a Krisztusi élettel, a Krisztusi Lénnyel kell élő kapcsolatban lennie. Mit jelent ez?
-

Nekem is útnak kell lennem mások számára. Kinek a számára vagyok út, amely az Atyához vezet?

Nekem is igazságnak kell lennem mások számára. Hamisság vagyok, ha az életem nincs
szinkronban a szavaimmal, ha a szavaim nincsenek szinkronban a gondolataimmal, ha a gondolataim
nincsenek szinkronban Krisztussal.
Nekem is élettel telinek kell lennem. Lehetek élő vagy halott – szellemi értelemben. És lehetek életet
adó: fizikai vagy szellemi értelemben egyaránt. És lehetek éltető, másokért élő és másokat éltető – fizikai és
szellemi értelemben egyaránt. Minden élet, ami bennem van, és belőlem fakad, a bennem lévő Krisztusból
fakad, hiszen Ő az Élet.
Húsvétra készülve adjunk tiszta szívből hálát az Krisztusnak, hogy meghívott az Ő útjára, megismertetett az
Ő igazságával és felkínálta számunkra a dzoét, az Életet. Adjunk hálát, hogy nemcsak velünk van az úton –
de Ő az Út, nemcsak tanítja az igazságot – de Ő az Igazság, és nemcsak felkínálta az életet – de Ő az Élet.
Éljük ezt az életet!Amen.
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