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Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust… Az ajtót őrző szolgálóleány ekkor így szólt Péterhez:
„Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is?” De ő így felelt. „Nem vagyok.” Ott álltak a szolgák
és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett.”
(János 18:12-18)

Kevés eseményt ismerünk jobban Jézus szenvedéstörténetéből, mint Péter tagadását. Különös dramaturgiával tudjuk
ezt előadni Péter megelőző hősködésének a kontrasztjában:  nem hagylak el, ha mindenki elhagy is. Ha van hitbeli,
jellembeli  gyengeség,  azt  mind  Péter  fejére  borítjuk.  Olykor  úgy  érzem,  Péter  története  azért  olyan  kedves  a
szívünknek, hogy kihozzuk belőle az önmentő tanulságot: ilyet mi soha nem tennénk. Ezzel aztán ugyanott vagyunk,
mint  Péter  pár  órával  azelőtt,  amikor  életre-halálra  fogadkozott.  Többször  hallottam olyan  értelmezését  ennek  a
történetnek,  amely arra  ment  ki,  hogy nem kellett  volna Péternek odamennie:  „idegen tűznél  melegedett”,  miért
keveredett olyan társaságba? Ez legalább annyira „komoly” érv, mintha Péter a kakast hibáztatta volna: miért kellett
kukorékolnia?  Nehezebb  megérkezni  egy  csendes  őszinte  önvizsgálat  nyomán  a  felismeréshez:  bizony,  ilyenek
vagyunk, mint ők ott tizenketten: egyik elárulta, a másik megtagadta, a harmadik semmiképpen sem hitte, amíg nem
látta, a többi pedig bárhová is elrejtőzött volna, így nem volt kinek megtagadnia.

Hány istenközeli pillanatot idézhetnénk vissza, amikor a tagadás különböző formákban megszületett a szívünkben!
Hányszor mondtuk ki sákramentumos istentiszteleteink ünnepi liturgiájában:  „Igérem és fogadom.” Mindig sikerült
minden fogadalmunk, amit az Úrnak tettünk? Őrizkedünk attól,  hogy újra elkövessük az Úrasztalánál megbánt és
megbocsátott bűneinket? Hitben neveljük személyes életpéldánkkal is, megkeresztelt gyermekeinket?  „Esküszöm az
élő Istenre…” – kezdtük valamikor az oltár előtt házastársunk szemébe nézve a fogadalomtételt. Olvassuk el újra,
pontról pontra: – minden úgy van tíz, húsz, harminc… év óta, ahogy akkor ígértük neki Isten és a gyülekezet színe
előtt?  Soha  meg  nem tagadtunk  egyetlen  fogadalmunkat  –  gyengeségből,  hűtlenségből,  hitetlenságből,  haragból,
sértődésből, számításból…? 

Egyszer  így  szólt  valaki  kivonuláskor  a  templomajtóban  a  Péter  tagadásáról  szóló  prédikáció  után:  „Ebből  az
emberből  soha többé nem lehetett  volna apostol;  túl  türelmes Jézus.”  Válaszoljon Pál  apostol:  „Azt  gondolod,  te
ember,  aki  ítélkezel  azok  felett,  akik  ilyeneket  tesznek,  holott  magad  is  ugyanazokat  cselekszed,  hogy  akkor  te
megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed
tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? (Róma 2:3-4)

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam,
A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem.
A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam,
És törvényed szerint nem éltem semmiben.

Ha jót tettél velem, ha áldva látogattál:
Én nem dícsértelek s nem hirdettem neved;
Nem értettem, mikor szenvedni, sírni hagytál,
Hogy, ha szeretsz, miért sújt vessződ engemet?

Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény,
S tehozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok.
A béklyó súlya nyom, levetném, összetörném,
De lelkem gyenge még, s jaj, összeroskadok.

Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed,
Hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked.
Mit érek nélküled? Add, hogy imádva téged,
Bús, gyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked.

Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben,
Az fénylett át a szent s apostol életén;
Áldj meg s kegyelmedet reám is töltsd ki bőven,
Hogy Jézust nézzem és ővéle győzzek én.


