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Jézus megjövendöli tanítványai hűtlenségét.
Ma délután éppen egy filmet néztem, amit János evangéliuma alapján készítettek. Jézus és a többi
szereplő nem filmsztár volt. "Hús, vér", Jézus korabelinek öltöztetett, maszkírozott, nagyon egyszerű
emberek. A mai evangélium sorai elevenedtek meg képsorokban.
Azon gondolkoztam, hogy éveket töltöttek együtt Jézussal a tanítványai. Sok beszélgetés, tanítás,
csodák, példamutatás.... Vajon mennyit értettek meg belőle? Az utolsó vacsora mintha vizsga lenne.
Jézus, talán az előre tudott történések miatt, mintha még egyszer, minden fontosat el akarna
mondani. De értik őt a tanítványok?
Az evangéliumi részt újra és újra átolvasva, a tanítványok hűtlenségét inkább értetlenségnek látom.
Ráadásul az is szokatlan, hogy Jézus jövendöl. Jövőbeli gonosz tetteket és tetteseket nevez meg. A
tanítványok érzik, hogy valami szokatlan van készülőben. Zavarodottak. Közben jól akarnak
"vizsgázni". A lábmosásnál túlzásokba eső Péter, aki túlcsordulóan szereti az Urat, nem tudja elhinni,
hogy pár óra múlva meg fogja tagadni a Mesterét.
A Bokorban sokat tanulunk, olvasunk, próbáljuk minél tisztábban megérteni Isten üzenetét. Ez az
üzenet sokszor kíván tőlünk másféle megoldásokat, mint az ösztönös, emberi megoldásaink.
A mi hűtlenségeink inkább akkor következnek be, amikor a meglátott, elfogadott igazságot nem tudjuk
megélni a gyakorlatban, a hétköznapi helyzetekben.
Pl. nem könnyű az anyagi vágyainkat megfékezni, pedig törekszünk a szegénységre. A kicsiség
hangsúlyos felismerés Jézus tanításában, de akkor ne akarjunk szakmánkban elismerést szerezni,
bizonyos minket megillető pozíciókat betölteni? Nem fordul elő, hogy az erőszakmentesség fontosságát felismerjük, s mégis gyakran vagyunk erőszakosak testvérrel, házastársunkkal, gyerekeinkkel?
Nem könnyű a felismert igazságot képviselni életünk hétköznapjaiban.
Istenem! Kérlek, hogy együtt tudjunk érezni a tanítványokkal, akik zavarodottságukban hűtlennek
tűntek. Te ismerted a lelküket, amit az is mutat, hogy a téged megtagadó Péterre bíztad egyházat
szervezését vezetését.
Kérlek, hogy a mi, néha zavarodott, – tanításodat nem egyértelműen képviselő – cselekedeteinket is
szemléld irgalommal! Adj erőt, bátorságot, hogy tanúid tudjunk lenni!
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