
Áhítat – 2021. 04. 09.
Péter  ekkor megfordult,  és  látta,  hogy követi  az a tanítvány,  akit  Jézus szeretett,  aki  a  vacsorán
ráhajolt  a  keblére,  és  megkérdezte:  „Uram,  ki  az,  aki  elárul  téged?” Őt  látta  tehát  Péter,  és
megkérdezte Jézustól:  „Uram, hát vele mi lesz?” Jézus pedig így szólt  hozzá:  „Ha akarom, hogy ő
megmaradjon, amig eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!” (János 21:20-22)

Úgy érezthetjük erről a rövid kis talányos hozzátoldásról itt a János evangéliuma végén, hogy szinte nem is
része az evangéliumnak. A jól megkomponált mű eljut a drámai feszültségig, majd Péter rehabilitációjával, a
csodálatos halfogással, az élő Jézus helyreállító, távlatokat igérő megjelenésével a megoldásig. Úgy érezzük:
na, itt kellene abbahagyni. Aztán jön ez a mellékes kis párbeszéd Jézus és Péter között: Péter megy Jézus
után,  közben  megpillantja  Jánost,  és  azt  kérdezi  Jézustól:  „Hát  ezzel  mi  lesz?” Az  egyszerű  kérdésre
egyszerű választ várnánk, ám Jézus kurtán-furcsán válaszol, úgy tűnik, mintha inkább elzárkózna a kérdés
elől: „Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amig eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!”

Jézus válasza mégis világos. Péter, ez nem a te dolgod. Bízd Jánost énrám. Ha valaki megőrizheti őt, az én
vagyok.  „Te  kövess  engem!” Jézus  tisztázza  a  kompetencia  határokat,  nem  elégíti  ki  az  emberi
kíváncsiságot. Azt, és úgy tart meg, akit és ahogy akar. Végigvonul az evangéliumon az a tervszerűség,
ahogyon Jézus kijelent, visszatart,  időzít információkat.  „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de
most nem tudjátok elviselni” – közli korábban a tanítványokkal. (János 16:12) Péter sem először hall ilyet
Jézustól;  a  lábmosáskor  így  szólt  hozzá  Jézus:  „Amit  én  teszek,  most  még nem érted,  de  később majd
megérted.” (János 13:7) Igen, ez is Jézus, aki így reagál. Aki határokat szab, elrejt és nyilvánvalóvá tesz
dolgokat. Olykor titkok előtt állunk, amelyeket el kell fogadnunk. Jól ismer bennünket ahhoz, hogy ezt így
tegye. Sok kérdésünk kérdés marad, és sok helyzetünk talány.

Jézus  viszont  felkínálja  számunkra  a  hit  és  az engedelmesség útját:  „Te kövess  engem!” Azt  az áldott
függést Tőle, amelynek a végére Pál apostol így tekint:  „Mert most tükör által, homályosan látunk, akkor
pedig  színről  színre;  most  töredékes  az  ismeretem,  akkor  pedig  úgy  fogok  ismerni,  ahogyan  engem  is
megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, remény szeretet, a három; ezek közül pedig legnagyobb a
szeretet.” (1Korintus 13:12-13)

Legyen az ének imádságunk és vallástételünk:

Az Úr csodásan működik, De útja rejtve van, 
Tenger takarja lábnyomát, Szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyiben, Formálja terveit, 
De biztos kézzel hozza föl, Mi most még rejtve itt.

Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az ág. 
Bár mit sem igér bimbója, Pompás lesz a virág. 
Ki kétkedőn boncolja őt, Annak választ nem ád, 
De a hívő előtt az Úr Megfejti önmagát.

Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg borul: 
Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás esője hull. 
Bízzál az Úrban, rólad ő Meg nem feledkezik, 
Sorsod sötétlő árnya közt Szent arca rejtezik.


