Magyar

Ne hasonuljatok a világhoz, hanem
gondolkodástokban megújulva alakuljatok át,
hogy felismerjétek, mi az Isten akarata.
(Róm 12,2)

Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején:
"Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál
nálam és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra: Aki
csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell
kiáltanom, azt kell hirdetnem: Erőszak! Romlás! Az Úr szava
így mindennap gyalázatomra vált és csúfságomra.
Már azt gondoltam: Nem törődöm vele, és nem beszélek
többé nevében. De ilyenkor mintha perzselő tűz gyúlt volna
szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem
erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam és nem tudtam
elviselni."

Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok
testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti
értelmetek hódolata!
Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban
megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten
akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!
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Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét
arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell
szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik,
de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta
őt, és óva intette: "Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!"
Mire ő Péterhez fordult: "Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz,
mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!"
Azután így szólt tanítványaihoz: "Ha valaki követni akar
engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen.
Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és
aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt
szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében,
angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint."

A mai evangélium közvetlenül a múlt vasárnapi rész után következik
amelyben Péter hitvallása áll a középpontban ("Te vagy a Messiás, az élő
Isten fia"). Ma ismét Péter van a középpontban, de egészen más szerepben.
Múltkor úgy láttuk, mint fáklyaként világítót, Isten kiválasztottját, Jézus által
követésére meghívottat. Ezzel szemben Jézus kijelentése ma mellbevágja őt
is, minket is: "Távozz tőlem, Sátán!" Megdermedünk a hit és hitetlenség
vaskos ellentéte láttán ugyanabban a személyben – habár
mindannyiunknak ismerős ez az ellentmondásosság.
Mégis, érthető ez az ellentét. Jézus nemcsak Messiás, Krisztus, Isten Fia,
hanem ugyanakkor Isten Szolgája is, akinek szenvednie kell. Ez az
elképzelés felfoghatatlan volt Péternek (nem esik-e még mindig nehezünkre
nekünk is?). Péter energikusan és magától értetődően szembehelyezkedik
az isteni terv látszólagos keménységével. De Jézus kitart elhatározásában és
szembehelyezkedik tanítványaival és Egyházával a szenvedés törvénye
értelmében. Aki Krisztust akarja követni, nem kerülheti el a keresztet – a
keresztet, amely a feltámadást is magában hordozza ...
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