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A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: „Én nyilvánosan szóltam a
világhoz: én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban
nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: ime, ők
tudják, mit mondtam.” Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt:
„Így felelsz a főpapnak?” Mire Jézus így válaszolt neki: „Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rosz volt, ha
pedig jót mondtam, miért ütsz engem?” (János 18: 19-23)

Közvetlenül  a  zsidó  főtanács  soraiban  is  voltak  olyan  írástudók,  akiket  megérintett  Jézus  személye  és  tanítása.
Nikodémus, a tekintélyes írástudó főember például éjszaka kereste fel Jézust. Közeledésére a vele való találkozásban
hangzik el az Evangélium legfontosabb üzenete, maga az Evangélium: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16) Nikodémus az egyedüli, aki
ebből a zsidó vezetői körből elmélyült tanítást hall Jézustól a Szentlélek munkájáról és az újjászületés csodájáról. 

Hannás főpap egészen másképpen viszonyul Jézushoz az idézett párbeszédben. Láthatóan meg sem érinti őt semmi
abból, amit Jézus így mond a pere során önmagáról:  „az én országom nem ebből a világból való.” (János 18:36)
Száraz, lélektelen hivatalossággal tesz fel kérdéseket Jézusnak. Úgy nézi Jézus ügyét, mint egy, a zsidóságban támadt
vallásos  irányzatnak,  szektának az  ügyét,  mint  tanbeli  problémát.  Ezen kívül  az  érdekli,  mekkora  is  lehet  Jézus
tanítványainak és követőinek a száma, s hogy ezek mekkora információs nyomást tudnak majd gyakorolni a zsidó
írástudó előkelőségre. Azt gondolnánk, itt az alkalom, hogy Jézus kijelentse magát ennek az embernek, mint például
Nikodémusnak. Helyette Jézus így szólt hozzá: „Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: ime, ők
tudják, mit mondtam.” És nem mond semmit a főpapnak sem önmagáról, sem a tanításáról.

Énekünk üzenete ragyog át a szavakon: „Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti
önmagát.” A hitetlen világ nem kaphat  bizonyságtételt  Jézustól  önmagára és tanítására vonatkozóan.  A főpap és
hivatali társai már túl vannak a maguk döntésén – amely Jézus ellen szól. Tanítványairól pedig szintén hallgat Jézus:
védi  őket  a  hallgatásával.  Az  Isten  Kijelentéséhez  való  közeledéshez  minden  időkre  mintát  adott  az  égő
csipkebokorból szóló hang: „Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az, amelyen állasz!” (2Mózes 3:5)

Imádkozzunk az ének szavaival:

Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására,
Gyúljon fel kívánságunk idvesség tanulására.
Hogy a földtől elszakadjunk, csak tehozzád ragaszkodjunk.

Elménket, értelmünket lelki sötétség fogta bé,
De szent Lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse bé,
Hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk.

Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság!
Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk!
Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, kérünk!


