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Istenhez, mint a szerető apucihoz általam juttok el – mondta tanítványainak. 

Aki szeretné tudni, milyen az Isten, az véges ésszel a végtelent akarja megismerni. Nem fog menni. 

Jézus Isten lényegével akar megismertetni. Azzal a lényeggel, ami számunkra eligazítás életünk dolgaiban. 
Minta, mérce, korlát, mentőkötél... Ez az Isten ellentétben az addig hirdetett képpel, CSAK SZERETŐ és 
nekünk csak jót akaró. A ragadozók világában a mindenkit szerető, mindenkinek jót akaró tud-e 
érvényesülni? Jézus tudott-e érvényesülni? Érvényesül-e ma? Pedig Istenről elmondható, Ő aztán tudja mi a 
jó, a megfelelő nekünk. Kár okoskodnunk, ez így van. 

Azt gondolom, hogy bár valamennyire közösségben is gondolkodunk, az összefogásunk nagyon gyenge. 
Vannak az igazi húzóemberek, akik tényleg rátermettek és a legalkalmasabbság elve alapján is mondhatni, 
hogy a helyükön vannak. Néhányan. É persze ők maguk tudják magukról, hogy mennyire nincsenek a 
helyükön. És van a többé-kevésbé csendes többség. Még jó, hogy ha körbenézünk és belelátunk másnak az 
életébe, felfedezhetünk benne valami tiszteletreméltót, felemelőt, példamutatót, de akkor is ott van, hogy 
maga magában felismeri, ha fel meri ismerni, nagyon el vagyunk tévedve. Egyedül küzdünk, foggal 
körömmel harcolunk az élettel, a korral, a meg nem értéssel, magunkkal hogy jobbak legyünk – mondd 
szerinted mennyi esélyünk van? Jézus közösségben gondolkodott – ne értékeljük le gyakorlatát csak azért, 
mert az egy más korban volt. 

Kereszténynek mondjuk magunkat. Krisztuskövetők vagy Jézuskövetők vagyunk-e? Látjuk-e az Atyát, ha 
Jézust látjuk? A lényeget tekintve úgy gondolom, igen. A KIO által megalapozott, a közösségeinkben forgó, 
alakuló gondolatok s ebből fakadó gyakorlatok megerősítenek ebben.  Látjuk-e az Atyát, ha Krisztust látjuk? 
Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Bármennyire is tisztelem Pát elkötelezettségéért, halálig menő 
hűségéért, nem tudom az általa fémjelzett irányzatot  öszeegyeztetni Jézussal. Persze tévedhetek, de akkor 
sem. Inkább a jézusi példamutatás. Ez sajna nehezebb, mint a megváltástan. Se a feleségem, se a 
gyerekeim se a környezetem nem hagyja, hogy jó Jézust követő legyek. Vagy esetleg bennem lenne a hiba? 
Csak nem? 
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