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Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak színt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket
a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. (János 12:42-43)

Igénk bepillantást enged Jézus legádázabb ellenfelei, a zsidó vezetők, írástudók és papok lelkébe. Ha külsőre úgy tűnt
is,  nem voltak mindnyájan megátalkodott  ellenségei  Jézusnak a lelkük mélyén.  Némelyeket  közülük megérintette
valami  Jézus  hatalmából  és  az  Atya  Őbenne  lakozó szeretetéből;  abból  a  valami  nagyon másból,  ahhoz  képest,
ahogyan ők viszonyultak az Isten dolgaihoz. Közűlük is sokan hittek Jézusban – titokban. Az az állapot ez, mint
amikor valaki hinne, de nem mer. Féltek, hogy kizárják őket a zsinagógából. Márpedig, akivel ez megtörtént,  az
törvényen kívülivé, élve elkárhozottá tette az embert. Annak többé nem volt joga, közössége, méltósága. A farizeusok
ugyanis kérlelhetetlenül élére állították a helyzetet a Jézushoz való viszonyulásban: Vagy Ő – vagy mi. Nem volt
középút.  Eljött  a  kétlelkűség  ideje:  nappal  zsidó,  éjjel  keresztyén.  Szemléletes  példa  rá  egy  vezető  farizeus,
Nikodémus esete. (János 3.1-21)  „Éjjel ment Jézushoz”, és felért egy hitvallással a beköszönése:  „Mester, tudjuk,
hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az
Isten.” Ráadásul többes számban beszélt; olyanokra utalt, akikről tudta, hogy a zsidó vezetők között szintén hisznek
Jézusban, de még éjjel sem mertek ezzel a vallomásukkal Jézushoz menni. Nagy volt a tét. Egzisztenciális fenyegetést
jelenthetett egy ilyen találkozás. Tönkre lehetett menni benne.

Ezért  kellett  a  keresztyéneknek  az  üldöztetéseik  során  katakombákban  imádkozni,  oroszlánok  elé  vetve  cirkuszi
mutatvánnyá lenni, sziklák közt és barlangok mélyén bújdosni, amíg meg nem tanulták a „földbe esett gabonamag”
leckéjét: „Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.
Ha valaki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.”(János 11:24-26) Ebből a
leckéből  vizsgázik  Péter,  amikor  az  életveszéllyel  fenyegető  zsinagógai  vezetők szemébe  mondja:  „Istennek kell
inkább engedelmeskedni,  semhogy az embereknek.” (ApCsel 5:29) A világ legnehezebb leckéje, ám amely nélkül
nincs Krisztus-követés, és keresztyénség: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét,
és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét,  az elveszti,  aki pedig elveszti  az életét énértem és az
evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt
vall.” (Márk 8:34-38) 

Legyen az ének imádságunk is:

Téged nézlek, s úgy követlek,
Jézus Krisztus égi hős!
Kísértésben, félelmemben
Lelkem véled már erős!

Merre járok, dicső zászlód
Kereszt-jele int felém!
Tiéd lettem, Néked tettem
Hűség-fogadalmat én!

Öltöztess fel jó fegyverrel,
Bátorítsad szívemet:
Igéd kardja, s hitnek pajzsa
Óvja, védje éltemet!

Küzdelmemben állj mellettem,
Harchoz erőt adj nekem!
Hitben járok, s bizton állok,
Nem hátrálok sohasem!


