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A Getszemáni kertben játszódó jelenetet mind a négy evangélista ismerteti. A János-féle változatban nem 

szerepel a tanítványok elalvása, Jézus vérrel verítékezése és kétségei, Júdás csókja. Szerepel viszont 

Malkus fülének levágása (bár meggyógyítása nem.)  

A Nagypéntek éjszakájának drámája azonban mindegyik leírásban tapintható. Jézus életének legnagyobb 

kihívása és döntése előtt áll. Sejti – tudja, hogy mi vár rá. Nem vágyik rá se teste, se lelke. Legszívesebben 

menekülne a helyzetből.  

Csak az a baj, hogy akkor meghazudtolná eddigi tanítását. Előbb-utóbb mindenképpen szembekerül a 

hatalmasokkal, akik tartanak tőle, s akkor egyértelmű, hogy az húzza a rövidebbet, aki nem bánt vissza.  

Jézus elébe megy a Júdás vezette katonáknak. Azok meglepődnek, nincsenek ehhez a karakán, bátor 

kiálláshoz szokva. Nem kell erőt alkalmazzanak, ettől is megkíméli őket Jézus. A suttyomban karddal 

felszerelkezett és heveskedő Pétert is azonnal leállítja, s csak arra van gondja, hogy tanítványait megkímélje 

a zaklatástól.  

Jézus csak kötél végen találkozik a hatalmasokkal, de nincs sok mondanivalója számukra. A tanító, aki 

minden alkalmat megragadott arra, hogy elmondja, hogy miként kellene berendezni az életünket, most 

hallgat. Az uralkodó osztály pedig” a cél szentesíti az eszközt” alapon halálra ítéli Jézust. Jobb, ha egy 

ember hal meg, mintha zavargások támadnak, s megrendül a mi kis kényelmes trónunk. 

Péter árulása felháborít ugyan minket a jó meleg szobában olvasva ezeket a mondatokat, de vajon hányszor 

nem vállaltuk fel nyíltan, hogy Jézushoz tartozunk? Hányszor lapítottunk, amikor meg kellett volna védeni 

valakit, vagy amikor szeretet elleni tettek szemtanúi voltunk? 

Csendesedjünk el, s próbáljuk a Nagypéntek tanulságait levonni saját életünkre: 

- elvonulok-e és megbeszélem-e mennyei Atyámmal a fontos döntéseimet? 

- bátran vállalom-e jézusi döntéseim következményeit? 

- rá tudom-e bízni védekezésem szavait a Lélekre? 

- biztos vagyok-e benne, hogy Jézussal van újrakezdés bármekkora úttévesztés, árulás után? 

- most hol, kikkel, mivel kapcsolatban kell módosítanom életutamat? 

- milyen gyakran adok hálát azért, hogy ilyen példamutató, soha szabadságra nem menő, ölelő 

Istenem van? 
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