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Kedves Testvérek! 

 

A mai evangéliumi szakaszból két mondatnak az üzenetét szeretném kiemelni: 

Az első: „Ne nyugtalankodjék szívetek!” 

Jézus akkor mondja ezt, amikor ő maga lehetne a legnyugtalanabb, hiszen, tudja, hogy a kereszt vár 

rá. Búcsúbeszédében mégis ő nyugtatja tanítványait. Amikor az ember búcsúzik, akkor igyekszik a 

leglényegesebb mondanivalót összesűríteni szeretteinek. Jézusnak ez volt az egyik legfontosabb 

mondata: „Ne nyugtalankodjék szívetek!”. Miért mondta ezt? Mert tudta, hogy amikor a tanítványok 

majd a kereszten látják őt, s rádöbbennek, hogy elveszítették a Mestert, akkor nyugtalanná, zaklatottá 

fog válni a szívük. Jézus biztos, hogy ismerte ezt az érzést. Bizonyára a volt temetés az ő rokonságának 

körében is, amikor ő gyermek vagy ifjú volt. Állt ő is szomorúan ravatal mellett, s tudta, hogy az emberi 

lélek mennyire zaklatott, békétlen tud lenni az elszakadás és a bizonytalanság érzésének 

megtapasztalásakor. 

Jézus azt a lélektani igazságot is tudta, hogy minden félelmünk és bizonytalanságunk mögött a haláltól 

való félelem, a szeretteinktől való elszakadás félelme, s az ebből fakadó bizonytalanság húzódik meg. 

Mi is az elszakadás és a bizonytalanság megtapasztalásának heteit, hónapjait éljük át a járvány miatt. 

Ma nekünk szól: „Ne nyugtalankodjék szívetek!” S mi az, amit Jézus a nyugtalanság helyébe kínál? 

„Higgyetek!” Boldog az az ember, aki életében minden krízishelyzetet, megpróbáltatást, sőt könnyű 

időszakokat is hittel tud megélni. Saját meggyőződésem, hogy elsősorban a hit segít át az élet minden 

megpróbáltatásán. Ugyanígy azt is hiszem, hogy a boldogság nem a problémamentes, hanem az 

Istennel megélt életet jelenti. Ne nyugtalankodjunk, hanem higgyünk ezekben a hetekben (is), s meg 

fogjuk tapasztalni azt a békét, amit a világ nem adhat. 

Második mondat a mai evangéliumból, melynek megfontolását kiemelten aktuálisnak érzem: 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” – „Ego sum via, veritas et vita.” Ez a felirat olvasható a 

budapesti Szent István Bazilika homlokzatán. Jézus mindenkit figyelmeztet, de inkább hív arra, hogy 

őt kövesse. 

„Én vagyok az út…” – Naponta sok utat megteszünk. Mindegy, hogy kicsiket vagy nagyokat. Gyakran 

fel kellene tennünk a kérdést, hogy ez az út kié? Jézus útját járom, a világét, a tömegét, a gonoszét? 

Kit követek? Ne feledjük, hogy Jézus útjának részét képezi a Via Crucis is. 

„Én vagyok az igazság…” – Naponta megszámlálhatatlan hír jut el hozzánk. Se szeri, se száma azoknak 

a cikkeknek, véleményeknek, amelyekben az önjelölt véleményalkotók az igazság bajnokaként 

próbálnak megjelenni előttünk. Pilátus, amikor Jézussal szemben állt, kiábrándultan kérdezte a 

Megváltótól: „Ugyan, mi az igazság?” Pilátus, a helytartó, tudta, hogy a földi igazság mindig szubjektív, 

mindig relatív, mindig valamilyen földi értek mentén fogalmazódik meg. Akkor még nem döbbent rá, 

hogy maga az IGAZSÁG ott áll vele szemben. Talán később rájött… 

Amikor az igazságosztó emberek magabiztos hozzászólásait halljuk a mindennapokban, akkor ne 

feledjük: Jézus az igazság. 



„Én vagyok az élet…” – Jézus itt nem pusztán a földi értelemben vett biológiai életről beszél, hanem 

arról, amely már magában hordozza az örök életet. A teremtmények közül az Isten ezt az embernek 

adta meg, amikor a saját képére teremtette őt, és örök életre hívta meg. Jézus ezt a biológiai életen 

túlmutató életet kínálja fel nekünk már itt a földön. Aki őt követi, megtapasztalja, hogy más 

minőségben él, mint a csupán földies gondolkodású és életvitelű emberek. E földön több, mint 7,5 

milliárdan élünk. Nem mindenki tartja fontosnak, hogy szellemi-lelki síkon magasabb értékű életet 

éljen. Azért jegyzem meg ezt, mert a világ gyakran magával tud húzni bennünket, keresztényeket is, 

és igenis képesek vagyunk lesüllyedni az örök élet perspektíváját nélkülöző szintre. 

Természetesen Jézus a biológiai értelemben vett életnek is ura. Ő, aki számtalan beteget 

meggyógyított, erre egyértelműen rámutatott, mint ahogy arra is, hogy magát, a biológiai életünket is 

alap értéknek tartja, hiszen ő teremtette. Amikor tehát ma félelem tölt el bennünket, mert naponta 

haljuk a fertőzöttek és elhunytak számát, akkor fülünkbe kell csengjen Jézus szava: „Én vagyok az 

élet…” Ez a biztatás kísérjen bennünket végig bennünket a jelen időszakon és egész életünkön. 
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