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Bevezetés 

Valószínűleg nem hallottuk még Pavel Fedotov orosz festőművész nevét. Fedotov a 19. 

század cári Oroszországában élt és alkotott. Van egy képe, amely katonákat, táborno-

kokat ábrázol, akiknek az arcával elkészült a művész, de a kép központi alakja, akire 

minden szempár szegeződik, ő felismerhetetlen, hiányzik. Fedotov talán a cárt akarta 

megjeleníteni, de valamiért nem fejezte be a képet. A kép tehát torzó maradt. Hiányzik 

belőle a lényeg: a cár alakja a kép közepéről.  

Ez a befejezetlen kép jól ábrázolja a legtöbbünk életét. Talán a tiédet is. Valaki hiányzik 

az életed még befejezetlen képéről. Nem te! Bár először mindannyian arra gondolunk, 

hogy az életünk képzeletbeli festménye ki másról szólhatna, ha nem rólunk! Ha egyszer 

valaki megfestené életünk olajfestményét, ki más lehetne a központi alak, ha nem mi? 

De életünk befejezetlen képének központi alakja valójában nem mi vagyunk, hanem az, 

akiről ma beszélni szeretnénk nektek!  

Az a Valaki, aki nem kevesebbet állított magáról, mint ezt: „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János 

14,6) 

1. 

Jézus ezzel nem kevesebbet állított, mint azt, hogy nem vezet más út Isten megismeré-

séhez: Őt magát kell megismerni. A világon élő és egykor élt legtöbb vallási vezető leg-

feljebb ennyit mondott: „Gyere és kövess engem, és megmutatom neked az utat, amely 

elvezet téged Istenhez!” De Jézus nem kevesebbet állított, mint hogy: „Én vagyok az 

Út!” Míg mások ezt mondták: „Gyere és kövess engem, és elvezetlek téged az igazság-

hoz!” Jézus nem ezt mondta, hanem ezt: „Én vagyok az igazság!” Míg mások azt állí-

tották, hogy ők megmutatják követőiknek az igazi és teljes életet, velük szemben Jézus 

ezt mondta: „Én vagyok az Élet!”. És itt van még kijelentésének legbotrányosabb má-

sodik fele: „senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam”. 

Egy olyan áltoleráns világban, amelyben élünk, ahol minden társadalmi szereplő kíno-

san ügyel arra, hogy politikailag korrektnek tűnjön, roppant módon zavaró egy olyan 

személyt képviselni, aki nem válogatja meg a szavait, aki látszólag nem törődik mások 

érzéseivel, aki sokak szerint kirekesztő, arrogáns, nagyképű és szeretetlen. Már pedig 

sok mindent lehet Jézus szavaira mondani, de azt nem, hogy finomkodó lenne. Már 

pedig ez a mondat: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet 

az Atyához, csak énáltalam.” (János 14,6) Egyszerre partvonalon kívülre helyez 

minden más vallást, minden más utat, és minden más igazságot, és azokkal szemben 
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önön fölényét, több voltát, egyedüliségét hirdeti meg! És egy politikailag korrekt és to-

leráns korban, amely sokféle utat, sokféle igazságot, sokféle életelvet hirdet, nincsen 

helye egy efféle kijelentésnek. Egy korban, ahol ezek a jelszavak: „Tégy, amit akarsz! 

Élj úgy, ahogy jólesik neked! Ne fojtsd el a szíved vágyait, hanem szabadítsd fel ma-

gad minden gátlás alól!”, elfogadhatatlan kiállni azzal, hogy: egy út létezik, egy igazság 

van, amelyen megméretik minden emberi lélek, minden emberi vágy és érzés, minden 

emberi igazság.  

2. 

Hová vezet az az út, amelyen csupa olyan ember jár, akinek saját igazsága, saját aka-

rata, saját elképzelése van az életről, a boldogságról, arról, hogy mi a helyes és mi a 

helytelen, ahol mindenki érdeke ütközik mindenki érdekeivel? Ha van út, amely a pusz-

tulásba, a zűrzavarba, az őrületbe vezet, akkor ez az az út! Egy ilyen világban döntés-

képtelenné válik mindenki, feloldódik minden tekintély, mert nem lehet kimondani 

semmit, nehogy valamilyen lemoshatatlan bélyeget aggassanak arra, aki mondja!  

Lebontottuk minden korlátot, elmozdítottunk és átléptünk már minden régi határt, 

szabadon rohanhatunk úgy és arra, amerre csak akarunk, kiélhetjük szívünk vágyait, 

legyintünk minden kötelességre, mert kivívtuk magunknak azt a jogot, hogy nem szól-

hat az életünkbe senki sem. Erre tanítjuk gyermekeinket is, büszkén ezt éljük eléjük. 

Majd felháborodottan csodálkozunk azon, hogy mindezt ellenünk fordítják, és lebon-

tanak minden korlátot, elmozdítanak és átlépnek minden határt, szabadon rohannak 

úgy és arra, amerre csak akarnak, kiélik szívük vágyait, és beleröhögnek a képünkbe, 

amikor kötelességről papolunk, mert nekik is jogaik vannak, és nem szólhat be nekik 

senki sem. 

3. 

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, csak énáltalam.” (János 14,6) És nagyon sok múlik azon, hogy visszata-

lálunk-e ehhez az igazsághoz! 

Ahhoz, hogy egyedül Krisztus az, aki megmenthet bennünket, hogy egyedül Krisztus 

az, aki visszavezethet bennünket Istenhez. Egyedül Krisztus az, aki visszasegíthet utált, 

tagadott, lenézett, kinevetett gyökereinkhez, azokhoz a mára már kilúgozott értékeink-

hez, amelyeket feláldoztunk a politikai korrektség, az önzés és szabadosság oltárán! 

És persze lehet ezen nevetni, lehet rá legyinteni, de elég nagy vakmerőség ezt úgy tenni, 

hogy Európa határain belül már folyik egy civilizációs háború, amely háborúban a má-

sik fél szinte láthatatlan, behatárolhatatlan, és amelyik fél ügyesen kihasználja a fejlett 

világ kínálta lehetőségeket. Ebben a háborúban a másik fél nem ül le tárgyalni, mert 

gyűlöl mindent, amit mi képviselünk. Gyűlöl azért, mert ide születtünk.  

Egy misszionárius barátom mesélte, hogy amikor arab fiatalokkal beszélgetett, akkor 

milyen lebecsmérlően beszéltek a kereszténységről, mint akinek olyan képviselői van-

nak, mint Madonna, meg Michael Jackson. A pénteki terror támadás után az Iszlám 

Állam arab és francia nyelven kiadott egy nyilatkozatot, mely szerint a merényleteket 

a „kalifátus” nyolc harcosa hajtotta végre az ellen a Párizs ellen, amely a „feslettség 

és bűn fővárosa”, valamint az „európai keresztesek zászlósa”. A célpontokat alapos 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/


3 
 

 

 Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!  
 

tanulmányozás után választották ki. Közöttük a Stade de France stadiont, ahol a „fran-

cia és német keresztesek csapatainak mérkőzése folyt, Franciaország félkegyelműjé-

nek, Francois Hollande-nak a jelenlétében”.  És azt a rendezvénytermet, ahol a szöveg 

szerint „a bálványimádók százai gyűltek össze az erkölcstelenség és fajtalanság bál-

jára”. (Inforadio.hu) 

Félelmetes, hogy onnan nézve minden, amit Európa és Amerika képvisel: az keresz-

tény. Miközben mi, akik itt élünk már azt sem tudjuk mit is jelent valójában ez a szó. 

Kisöpörtük az életünkből, mint értéktelen szemetet, egy régi babonás és barbár kor 

maradványát.  

Befejezés 

Nem ijesztgetni akarok! Nem is akarok nyomást gyakorolni rátok! De fel akarlak rázni 

benneteket! Arra sarkallni, hogy gondolkodjatok, és végre lássatok túl az önmagatok 

szűk körén! Mert háborúban állunk! Itt élünk egy civilizációs háború kellős közepén, 

és homokba dugjuk a fejünket! 

Ezt a háborút pedig nem lehet fegyverekkel megnyerni. Mert a harc vallási, lelki harc, 

amely nézet és érték különbségre épül. Az egyik oldalon ott áll egy jól szervezett had-

sereg, amelyet áthat egy mély meggyőződés és egy vélt igazságba vetett hit, amelyért ha 

kell az életét is kész feláldozni a hadsereg minden egyes tagja. Ez a hadsereg feszül neki 

a másik oldalon hitehagyott, egykori meggyőződését tagadó, csak önmagáért élő és sa-

ját érdekeiért küzdő, kényelmes, áldozatot hozni semmiért sem hajlandó embermasz-

szával. Ha ez így marad, akkor nem nehéz kitalálni ki lesz a győztes… 

Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, csak énáltalam.” (János 14,6) Valóban az életünk múlik azon, hogy visz-

szatalálunk-e ehhez az igazsághoz! 
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