2022. április 13., szerda

Mt 26,14-25

Jézus közvetlen környezetébe tartozik 12 „elkötelezett” ember. Sokak közül ők azok, akik szinte minden
percüket Jézussal töltik. Ismerik Jézus minden tettét, tanítását. Részt kaptak azokból a csodákból,
amiket Jézus végbevitt, és azokból is, amiket Isten rajtuk és a többi tanítványon keresztül vitt végbe,
amikor Jézus párosával elküldte őket a környező településekre. Számtalan tapasztalatot szereztek
Jézusról, de ezeket nem tudták maradéktalanul feldolgozni. Lesték a szavait akkor is, amikor nem
értették meg azokat. Készséggel hajtották végre „utasításait” akkor is, ha ezek nem voltak érthetőek
vagy logikusak, akárcsak a mai evangéliumi szakaszban.
Mi tette őket „elkötelezetté”, és mit takart ez az „elkötelezettség”? Bizonyára fontos kérdések ezek, de
a mai evangéliumi szakasz szempontjából nem relevánsak. A mai evangéliumi szakasz az „elárulásról”
szól. A történet már a könyökünkön jön ki: Van egy „áruló”, akit Jézus tapintatosan leleplez. Tényleg
csak erről szól az evangélium?
Az eseményeket ismerve nyúljunk egy kicsit a történet mögé.
Jézus kijelentése: „Bizony, mondom nektek: egy közületek elárul engem.”
És a tanítványok egyenkénti, de egyöntetű válasza: „Csak nem én vagyok az, Uram?”
Egyetlen tanítvány sincs a 12 között, akiben felmerülne, hogy Jézus nem róla beszél.
A 12 mindegyikében a kétely vagy a valószínűség kerül előtérbe. Jézus közvetlen környezetében, a
neki „elkötelezett” emberek között egy sincs, aki határozottan merné állítani, hogy nem ő lesz az áruló.
Az, hogy Júdás erre határozott lépéseket is tesz, már csak „hab a tortán”.
12 „elkötelezett” ember között egy sincs, aki biztos lenne magában. Nincs, aki ki merné mondani,
hogy „nem vagyok és nem leszek áruló”. Még a tizenkettedik is, aki már megtette az árulás lépéseit,
az is kivárja az események végét, mert maga sem biztos abban, hogy korábbi cselekedete árulás-e.
Ez a történet nagyon sok kérdést vethet fel bennünk, amiből én csak néhányat fogalmazok meg:
 Elkötelezett ember vagyok-e Jézus felé?
 Ha igen, akkor mi az elkötelezettségem alapja?
 Tudtam volna határozott igen/nem választ adni arra, hogy „egy közületek elárul engem”?
 Miért alakulhat ki estleges kételkedésem vagy árulásom?
- Mert nem ismerem eléggé Jézust.
- Mert nem bízom eléggé Jézusban.
- Mert nem értek egyet Jézussal.
- Mert nem tudok kommunikálni Jézussal.
- Mert nem akarok kommunikálni Jézussal.
- Mert minden eddigi kérdés misztikus, és nem tudok rájuk válaszolni.
Bármilyen válaszokat adunk is a fenti kérdésekre, az alapkérdés megmarad: Mi lenne a reakciónk, az
„egy közületek elárul” kérdésre.
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