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Pilátus kérdése Jézustól egy olyan logikus emberi, mondjuk inkább
bírói kérdés volt, amelynek jogi alapja ugyan van, de nincs tartalma,
vagyis üres. Mivel Pilátust nem érdekelte az igazság benső megismerése, Jézus sem válaszolt, mivel emberi felvetésre soha nem reagált
emberi módon, hanem az Isten oldaláról világította meg az ember
sötétben tapogatózását, és mindenkor a lényegre tört, a mélyből hozta felszínre azt amit az ember takargatott, eltitkolt, vagy hazug képmutatás alá rejtett.
Maga az Igazság keresésének az ember részéről csak akkor van értelme, ha a hallott és befogadott Igazság között nincs légüres tér. Ez alatt
azt értem, hogy az Igazság csak akkor Igazság az én számomra, ha azt
meg is Valósítom az életemben, és nem csak, és főleg nem másokra
értem.
Az Igazság jogi fogalom, és szubjektív Az Igazság mindig
bizonyításra vár, a Valóság önmagáról szól, bizonyítást nem igényel.
Az Igazság megfoghatatlan, a Valóság tényeken alapul, és
jelenvalósága vitathatatlan. A Valóság a Léttel van összefüggésben és
tényközlő, tehát objektív. A Valóság maga a Lét formája, az Igazság
ellenben lehet passzív elméleti fogalom, és nem okvetlen szükséges,
hogy keresse annak tárgyát.
Az Igazság ellenpárja a hazugság, vagy hamisság. A Valóság ellentétpárja az üresség, a semmi. A magyar nyelv hűen tükrözi azt, hogy e
két szó, Igazság és Valóság összetartozik, mert abban a szóban, hogy
Valóigazság, egyben lefekteti tényként, hogy ezt a két fogalmat nem
szabad elválasztani, mert akkor sérül annak tartalma.
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Jézus Krisztus, amikor azt mondja Önmagáról, hogy „Én vagyok az
Út, az Igazság és az Élet.”1 akkor e három szóban fejezi ki azt az egy
szóban már az Ószövetségben kijelentett Létformát, hogy
„VAGYOK”2 . Ez Isten neve, és egyedül Neki van joga azt mondani
hogy VAGYOK, mert egyedül Ő Él, Ő az Élet, és az örökké Létező.
Valóság tartalma csak élő, létező dolognak van, és ilyen értelemben
ezt minden esetben csak Istennel összefüggésben lehet alkalmazni.
Ez a két fogalom, hogy Igazság és Valóság a bűnbeesés előtt egy
volt, a kígyó választotta szét, amikor azt mondta „bizony nem haltok
meg….”3. Tehát a Valóságból bizonyítási eljárást, jogi fogalmat
csinált, mert azzal, hogy megkérdőjelezte Isten szavának Igazságát,
Valóságát, a jelenvaló Valóságtartalmat hazugságnak nevezte, és
mivel hitt az ember a kígyónak, ezzel az embert elszakította a
Valóságtól, Istentől és az Igazság Valóság nélkül halott. A kígyó az
embert megfosztotta Lététől, a Valóságtól, tehát meghalt.
Ahhoz, hogy az ember újból Életet nyerjen, újból kell teremtetnie,
mert jelenlegi halott állapota alkalmatlan, hogy kommunikáljon az
Istennel, azt az Igazságot, melyet Isten kijelentett teremtő szavával
Jézus Krisztusban testesítette meg, töltötte meg tartalommal, „az Ige
Testté lett”4 és lakozék nemcsak miközöttünk, hanem helyes fordítás
szerint bennünk. Mellékesen megkívánom jegyezni, hogy negyvenkét
magyar fordítás közül, csak hét adta vissza helyesen az eredeti szöveg
szerint azt amit a Szent Lélek diktált. Az Igazság, hogy Jézus Krisztus
Él, azáltal lett Valóság, hogy megszületett-meghalt-feltámadott, de ha
csak a történelem egyik kiemelkedő eseményeként, akkor csak
Igazság, de ha bennem is megszületett, akkor az már Valóság.
Honnan tudom, hogy újból helyreállt a kapcsolat Isten és én
közöttem, onnan, hogy a „közbenjáró” az Élő, feltámadott Jézus
Krisztus által „beszélhetek” Istennel, vagyis imádkozom, és Ő
meghallgat, és válaszol, az életem minden területén kijelenti magát,
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gondoskodik rólam, és tanácsol. A kígyóval való kommunikáció
örökre megszakadt. Mint Élő, jogom van az élet fájához, táplálékom
nem a tudás fája, hanem az örökkön örökké Élő Jézus Krisztus Igéje,
amely „Élő és ható”5, vagyis nemcsak az értelem számára elfogadott,
hanem megváltoztat, formál, épít, fedd, dorgál, vagyis
megtapasztalható Valóság. Így lett bennem Isten kimondott Igazsága
Való-Igazság. Ámen.
A fenti elő tanulmány azért született, hogy a közel
ezerhétszáz éve megalkotott, de ma is érvényes dogmákat, ne csak az
Igazság, hanem a Való-Igazság szemszögéből vizsgáljuk. Tehát nem
aszerint, ahogy mi gondoljuk, sem nem aszerint ahogy mások mondják, hanem az egyedül Igaz Istennek a Szent Iratokban kijelentett Igéje
alapján. Ehhez viszont az szükséges, hogy megüresítsük magunkat
gondolatainktól a vizsgált tárgyal kapcsolatban, és újra értelmezzük az
Igéket, bízva a Szent Lélekben, hogy Ő az aki „elvezet minket minden
Igazságra”6
A késöbbiekben sorra vesszük azokat a dogmákat, amelyek valamely
keresztény (keresztyén) egyházon belül kialakultak, és megvizsgáljuk
az Ige fényében.
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