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Ekkor így szóltak hozzá tanítványai: „Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatokat mondasz. Mostmár tudjuk,
hogy mindent tudsz,  és nincs szükséged arra,  hogy valaki  megkérdezzen téged: ezért  hisszük,  hogy az Istentől
jöttél.” Jézus így válaszolt. „Most hiszitek? De eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga
otthonába, és engem egyedül hagytok: de mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom
nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot.”
(János 16:29-33)

Három nagy üzenetet kínálnak Jézus szavai és tanítványaihoz való viszonyulása.

„De eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok…
ezeket azért mondom, hogy békességetek legyen énbennem.”
Tudja  róluk,  hogy  amint  komolyra  fordulnak  az  események,  és  Jézus  egészen  közel  kerül  a  kereszthalálhoz,  a
tanítványai szertefutnak. Magára hagyják az Urat. Egyik elárulja, a másik megtagadja, a többi sem áll ki mellette,
elbújnak, ki ide, ki oda. Hogyan lehet ezekért, ilyenekért a keresztre menni? Van-e itt egyetlen további szónak is
értelme? Ám Jézus szereti, sőt előre vigasztalja őket. Önmagát igéri nekik belső békesség gyanánt. 
Így  tudjuk-e  elfogadni  a  testvért,  a  küzdő  társat,  a  másik  embert?  Azt  mondani  egy  fél  pohár  vízre,  hogy  az
megmaradt, nem pedig azt, hogy a fele hiányzik? A zsenge vetésre azt mondani, hogy már zöld, és nem azt, hogy még
zöld?  Tudunk-e  magunkkal  szemben maximális  elvárásokat  támasztani,  és  megértő  szeretettel  támogatni  előre  a
lemaradókat?

„de mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van”
Jézustól  megtanulhatjuk  az  egyik  legnagyobb  leckét:  hogy  halálunk  órájában  sem  leszünk  egyedül.  Nem  azt
tanulhatjuk meg, hogy a halál egy szép elszenderedés, amelyben az ember a klasszikus vers szerint édesdeden „szelid
álom ölébe alél”, mert ez nem igaz. A halál rossz, a halál ellenség. Hanem azt, hogy Jézus ott lesz, és mellettem áll.
Mint addig is mindenhol. Pál apostol szenvedéstörténetének egyik epizódjában sem az volt számára a fő információ,
hogy „első védekezésem alkalmávan senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott” , hanem ez: „de az Úr mellettem
állt, és megerősített.” (2Timóteus 4:16-17)

„E világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a vilgágot!”
Azt gondolom, hogy ez a Krisztus-követés egyik legnagyobb „művészete”:  a világtól  nem pánikba esni,  azt nem
átkozni, előle nem elmenekülni, akkor sem, ha mégannyi nyomorúságom okozója is, hanem úgy tekinteni rá, ami
felett  Jézus Krisztus  győzelmet  aratott.  Lehet  kívül  sok harc,  belül  mégis  békesség,  mert  az  út  végkimenetele  a
Krisztus győzelme, nemcsak a világ felett, hanem a lényem legmélyén is. 

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. 
Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk benne téged! 
Fogjad hát kezünk, Míg megérkezünk!

Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek! 
És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem ejt a nyelvünk. 
Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk.

Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt, 
Vagy ha másért bánat éget, Adj türelmet, békességet, 
Reménnyel teli Rád tekinteni!

Kísérd lépteink Éltünk végeig, 
És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd találunk, 
Míg csak tart az út, S mennyben nyitsz kaput!


