Fordulat Jézus követésében. (Jn. 6,60-71.)
Jézus Galileában nagy népszerűségnek örvendett. A halálra készülő
Krisztus mellől azonban egyre inkább elmaradnak az emberek. A nagy
sokaságból néhány ember marad meg Jézus körül. – Jézus kérdése a kritikus
szituációban a tizenkettőnek szól. Ez a kérdés, döntés elé állítja őket.
Látjuk milyen reakciót váltott ki az emberekből Jézusnak ez a határozott
és következetes magyarázata.
Amit Jézus akart, elérte: szétfoszlottak a hamis ábrándok, a hiú remények,
mindenki tisztán láthatta, hogy Jézussal szemben mire számíthat.
Jézus világosan tudtára adta mindenkinek, hogy nem akarja az emberek
politikai várakozását kielégíteni, mert nem ezért jött.
Az eukarisztikus beszédet hallgatva durva lépésre szánták el magukat még
a tanítványai közül is sokan.
“Ettől fogva sokan visszavonulnak tanítványai közül és nem járnak többé
ővele.”
Vajon miért ment bele Jézus abba, hogy ilyen nagyméretű válságot
idézzen elő a követői között a kemény beszédével?
Amikor Jézus szavai oly sok tanítványát meghátrálásra bírta, tudta, hogy
mi lesz szavainak következménye, de volt egy irgalmas célja, melyet be akart
tölteni.
Előre látta, hogy a kísértés órájában minden szeretett tanítványa komolyan
megpróbáltatik. Gyötrelme a Getszemánéban, elárulása, megfeszítése igen nagy
erőpróba lett volna számukra. Ha nem kellett volna előzetesen is próbát
kiállniuk, sokan, akiket csak önző indítékok vezettek, velük maradtak volna.
Amikor Urukat elítélték a bírák előtt, amikor a sokaság, amely az imént
még királyként magasztalta, kicsúfolta és elátkozta, amikor a forrongó tömeg
ordított: "Feszítsd meg!" (Mk 15:13), amikor világi becsvágyukban
csalatkozniuk kellett, ezek az önző emberek úgyis megszakították volna a
szövetséget Jézussal.
Abban a sötét órában a Tőle elfordulók példája másokat is magával
sodorhatott volna. Jézus akkor idézte elő a válságot, amikor még személyes
jelenlétével erősíteni tudta igaz követőinek hitét.
Amikor még a tanítványai közül is sokan elfordultak tőle, Jézus a
kiválasztottakat sem tartóztatta, inkább megkönnyíteni akarta a döntésüket, ezért
azt kérdezte: “Vajon ti is el akartok menni?

