
Áhítat – 2021. 03. 06.
Miután ezeket mondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal:  „Bizony, bizony, mondom
nektek, közületek egy elárul engem.” Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? 
(János 13: 21-30)

Megrendítő pillanatokról adnak hírt az evangélisták Jézus halála előtt egy nappal. Jézus és a tanítványai az utolsó
vacsorán fogyasztják el a húsvéti bárányt, miközben Jézus drámai bejelentést tesz: „Bizony, bizony, mondom nektek,
küzületek egy elárul engem.” Nem idéztük fentebb az egész történetet, ismerős előttünk Jézus bejelentésének hatása és
a tanítványok reakciója. Hatalmába keríti őket a bizonytalanság: vajon melyikükről beszél Jézus? Mindegyikük lelke
mélyén felrémlik a kérdés: „Uram, csak nem én?” Van valami szimpatikus bennük, ebben az első megdöbbenésben:
egyik sem a másikban véli felismerni az árulót, hanem mind önmaga felől bizonytalanodik el. Ismerve a következő
órák eseményeit, meg is van minden okuk erre, egyikük sem volt a bátorság és a hősiesség mintaképe: Júdás elárulta,
Péter megtagadta, a többiek pedig gyáván szertefutottak. Ekkor még…

Mindenesetre mindnyájunkat belső állásfoglalásra késztet Jézus bejelentése. 
Két  alapvető  válaszunk  lehet  hirtelenében  Jézus  szavaira.  Az  egyik  ez:  „Talán  nem én?” És  ránk  nehezedik  a
bizonytalanság és a félelem  önmagunk felől.  Ez aligha lehetne a Krisztus-követés megfelelő belső késztetése.  A
másik lehetséges válasz a Péter fogadkozására hasonlít:  „ha ezek itt mind elhagynak is, Uram, én soha; az életemet
adom érted.” És dagad a szívünkben a mindenkin túltevő  „jóhívő” büszkesége és másokat lenéző magabiztossága.
Egyik válasz sem jó a kettő közül.  Miért? Mert mindkettő esetében  önmagunk felől nézzük a dolgok lehetséges
kimenetelét. Ám, akár alábecsüljük, akárt túlértékeljük önmagunkat, nagy eséllyel az várható, ami tőlünk, magunktól
telik: árulás, tagadás, elgyávuló megfutamodás, mint a tanítványoknál.

Hanem nézzük inkább Krisztus felől a helyzetet: Nem tudom, mi történne, ha az utam Krisztusért való szenvedésekbe,
akár a mártírhalál közelségébe vinne. Csak azt tudom, hogy Jézus szeretetébn és hatalmában van az életem, aki meg
tudja tenni, hogy mindig, mindenekben nyilvánvalóak legyenek rajtam az Isten dolgai. Megmutatta a hatalmát később
a tanítványok érette feláldozott életében és halálában is.

Legyen imádságunk és vallástételünk az ének:

Én nem tudom, mit akarsz énvelem.
Én nem tudom, mi a célod velem,
Én nem tudom, hová küldesz Atyám.
Én nem tudom, mit bízol még reám.

Refrén:  Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz,
Hogy értem állt Golgotán a kereszt,
Csak azt tudom, és elég ez nekem,
Vezess, szeress, én drága Mesterem.

Én nem tudom, lelked merre vezet,
Én nem tudom, jövőm mit rejteget,
Én nem tudom, hogy milyen próba vár
Én nem tudom, de te tudod Atyám.

Én nem tudom, hogy milyen lesz az út,
Én nem tudom, csak azt, hogy hova fut,
Én nem tudom, de nem is kérdezem,
Tudja Atyám és ez elég nekem.

Én nem tudom, de te tudod Uram,
Ha szenvedek az is javamra van.
Munkád Uram, ezáltal végezed,
Látni taníts mindenben szent kezed.


