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Nagypéntek Máté 27,27-54 

Jézus Krisztus, amikor földi testben járt, nem viselte a hatalomnak semmiféle jelvényét. Nem volt 

felfegyverezve sem karddal, sem pénzzel. Nem voltak óriási izmai, amivel Bud Spencerként bármiféle 

helyzetből kivághatta volna magát, mégis érezzük, hogy mindvégig kezében tartja az irányítást. Amikor őt 

bántani akarják, amikor meg akarják akadályozni az igehirdetésben, azonnal kisiklik az ellenségei kezei 

közül. "Átmegy közöttük." Hozzá sem érhetnek, nem tudják üldözni sem, egyszerűen ellehetetleníti az 

ellenség szándékát. Addig, amíg el nem jött az ideje a halálának. Amíg mondandója van, senki el nem 

hallgattathatja. Amikor itt az idő, akkor egyszer csak leengedi a kezét és hagyja, hogy az emberek azt 

tegyenek Vele, amit akarnak. Kiszolgáltatja magát. Ézsaiás (53,7) írja róla, hogy mint a bárány, nem nyitja 

panaszra a száját a nyírója előtt, mint a juh néma a mészárszéken, akképpen Krisztus sem védekezik az 

elszabaduló indulatokkal szemben. 

Nagycsütörtökön még tanítja az apostolokat, elmondja a végső akaratát, előre jelzi, mi lesz, aztán odanyújtja 

a kezét az elfogató csapatoknak és nem tesz semmit, hagyja, hogy átcsapjanak felette a hullámok, hagyja, 

hogy elszabaduljanak az indulatok. Micsoda ördögtől felkorbácsolt indulatok ezek! 

Irigység, bosszú, harag, félelem, kegyetlenség tölti be a földet. Ha valaki látni akarja, mi mindennel van tele 

egy emberi szív, akkor itt, ezt kell olvasni. Lemeztelenítve, takargatás nélkül itt bele lehet látni az emberi 

lélek belsejébe. 

1. Irigység. A papok, a Szentírás ismerői. Féltékenyek Jézusra. Aki többet mondott el Istenről, mit amennyit 

ők tudtak Róla. Aki jobban ismeri a mennyei Atyát. Aki igazabban beszélt Róla. Akinek a szavaiban életet 

találtak az emberek. Akinek a szavai miatt elkezdett hit ébredni emberek szívében. Akinek a szavai nyomán 

némelyek számára valósággá váltak a hit dolgai. 

A papok őrzik a szentnek ismeretét, de néha csak annyira vagyunk elegek, hogy újabb porréteget lapátoljunk 

rá ahelyett, hogy közel vinnénk az emberek életéhez. Olyanok vagyunk, mint az a szolga, aki a megkapott 

talentumot kendőbe köti és elássa. Nem a való élet valós dolgaiban használja és forgatja, hanem elfedi, 

porossá és régivé teszi úgy, hogy felismerhetetlenné, értelmezhetetlenné és ezért használhatatlanná teszi az 

emberek számára. Ha valaki talál egy nagyon régi pénzérmét a kertjében, nem biztos hogy észre veszi, ha 

észre veszi, nem biztos, hogy felveszi, ha felveszi, nem biztos, hogy nem dobja ki a kukába. Ha megmossa, 

nem biztos, hogy felfedezi az értékét. Itt tartunk ma és itt tartunk most is. Sokszor, amikor beülünk 

istentiszteletre, nem biztos, hogy megtaláljuk Isten tanítását abban, ami ott elhangzik. 

Amikor Jézus beszélt, abban élet volt. Az használható volt, abban életváltoztató hatalom volt. Amikor 

mentek hozzá az emberek, a papok féltékenyek voltak. Hiszen mi őrizzük az igazit! Pál azt mondja a 

filippibelieknek, hogy vannak közöttük hamis tanítók, akik nem élik azt, amit mondanak, de nem bántja 

őket, azt mondja, ha valaki színből hirdeti is, ha valaki haszonlesésből hirdeti is az evangéliumot, tegye hát, 

hátha meghallja valaki. Itt az igazat akarják elhallgattatni. 

Hadd legyen ez itt most egy kis gyónási tükör a számunkra! Munkál-e bennünk is az irigység, féltékenység? 

Sokszor annyira semminek érezzük a bűnök között az irigységet. Az nem látványos. A paráznaság, na az 

látványos, de az irigység? Az sokszor meg sem nyilvánul, titkon lapul a szívben. Amikor egy másik ember, 

hozzám hasonló, ugyanabban, amit én is végzek valami nagyot alkot, megmutatkozik a tehetsége, akkor az 

emberi száj azt mondja: Ez igen! Gratulálok! De az emberi szív azt mondja: Miért nem én értem el ezt? 

Miért nem az enyém ez a dicsőség? Miért róla beszélnek az emberek, miért nem rólam? Fáj ott belül, hogy 

nem vagyok annyira jó. Nem örülök annak, hogy az a másik előbbre tolta valahogy a világot. 



Gyönyörködtetett, változtatott, épített. Kicsit jobb, kicsit több most minden, mint előtte volt. Számomra 

semmiképpen sem, számomra sötét, és szorongató az, ami létrejött. 

Pusztító indulatok ezek! Amikor Isten megteremtette a világot, tökéletesre teremtette, azonnal elkezd 

munkálkodni az ördög, hogy foltot ejtsen rajta, hogy elcsenjen a dicsőségéből. Asszisztensei lesznek Ádám 

és Éva. Hihetetlen károkozás történik! 

Amikor feltámad valakiben az irigység, lehet, hogy egy rossz szó sem hangzik el, de elkezd munkálkodni a 

gonoszság. Már nem segítem a sikerest. Boldoguljon egyedül. Elkerülöm. Nem tudunk együtt dolgozni. 

Nem tudok tőle tanulni. Magamat is megszegényítem. Szomorú leszek és értéktelennek érzem magam. 

Bekövetkezik egy mini katasztrófa. Valami megszakad. És mi orvosolhatja ezt a helyzetet? Ha a másik 

veszít. Ha a másikat gyengének látom, ha újra nagyobbnak érezhetem magam. 

Jézus keresztjénél a papok újra magukénak érezhették, kezükben tarthatták a vallási élet dolgait. Meghalt az, 

aki a legtöbbet tudta Istenről és a leghitelesebben közvetítette a gondolatait. 

2. Krisztus keresztjénél ott a harag is. Tudom, mert én is voltam ott gondolatban és én is kalapácsot fogtam 

és én is ütöttem a szeget a kezébe. Akkor amikor nem ment minden úgy, mint elképzeltem, amikor 

csalódtam Istenben, amikor veszteség ért. Kicsit vagyok Júdás, aki az árulásával, haragjával arra akarta 

ösztönözni Jézust, hogy cselekedje már meg végre azt, amit ő jónak lát, lázadjon, lázítson a római hatalom 

ellen, aztán söpörje ki a rómaiakat, mint viharos szél a szemetet. Ez akkor nagyon fontos cél volt. 

Életbevágó, a mindennapi életet nagyon is befolyásoló tényező lett volna. Minden kényelmesebb lett volna, 

ha a római felsőbbség eltávozik Izrael országából és autonómiát kap a kis ország. A mindennapi komfortot, 

jólétet jelentősen növelte volna. Gondoljunk bele, mekkora különbség ma is, de néhány évtizeddel ezelőtt 

mekkora különbséget jelentett Magyarországon magyarként élni és mondjuk Romániában magyarként élni. 

Rajzolni lehet a különbséget. Idegen nyelvű emberek vesznek körül, akiktől lehet félni, akik a saját céljaikra 

szednek tőlem adót, akik számára idegen vagyok, akiknek jogaik vannak. Nem véletlenül várták, kérték 

Dávid Fiát, Jézust, hogy ugyan már üljön a trónra és tegyen. 

Amikor az ember testébe tövis adatik. Lehet az egy betegség állandó fájdalommal, lehet az egy 

fogyatékosság, állandó kellemetlenség, nehéz feladatok újra és újra, hatalmasság, aki nem a javunkat nézi, 

lehet ez egy hiány, amivel kénytelenek vagyunk együtt élni, és mindennap, néha minden percben harcolni 

kell ellene, vele és elveszi az ember komfortérzetét, néha feltámad a harag: "Uram, meddig engeded?" 

"Uram, mi ennek egyáltalán az értelme?" "Uram, változtass, mert belepusztulok!" Minden rendben lenne, ha 

az a tövis nem lenne ott! - gondoljuk. Minden rendbe jönne akkor. 

Nemrégen hallottam egy ember bizonyságtételét, aki nagyon szerencsés - mondhatnánk, mert minden 

rendben volt az életében gyerekkorától kezdve. Sikeres művészek a szülei, soha nem voltak anyagi gondjaik. 

Ő is művészi pályára lépett, korán befutott és sikeres lett. Az a lány, akibe szerelmes volt, viszontszerette őt. 

Minden rendben volt. Mindene megvolt. És mégis… Arról beszélt, hogy valami megmagyarázhatatlan és 

kétségbeejtő hiányérzet vett erőt néha rajta. Úgy, hogy tudta, nincs semmi, amit ne tudna megszerezni, ha 

akarná egy kis erőfeszítéssel, de nem akarja őket. Ott volt benne ez a hiány és azt mondta, tökéletesen meg 

tudja érteni azokat az énekeseket, színészeket, akik karrierjük csúcsán alkohol, vagy drogtúladagolásban 

meghaltak, mert kerestek valamit még azon felül, hogy megvan minden. Őt az mentette meg, hogy egy 

gyülekezetben megismerte Jézus Krisztust és ez betöltötte azt a tátongó űrt, ami a lelkében volt. 

A hiányaink, kellemetlenségeink, fájdalmaink olyanok, mint egy nagy takaró, ami eltünteti egészen azt a 

még nagyobb hiányt, ami minden embert meghatároz, azt, hogy elvágták a köldökzsinórt, ami az életünket 

Istenhez kötötte és örökbe adtak egy istentelen világnak gyermekévé. Azt gondoljuk, hogy a takaró fáj és 

tesz szerencsétlenné, pedig sokkal inkább az, ami alatta van. 



Pál apostolban megismerhettem egy olyan embert, aki túl tudott lépni a testébe adatott tövisen. Aki szerette 

ezt a tövist, mert megtanította valami nagyon fontosra önmagáról. 

Nemrég olvastam egy médiaszereplőről, aki 22 éve elvesztette a gyermekét és 22 éve benne sajog a tövis. Ő 

maga mondta, tudja, hogy ebből valamit tanulnia kellene, de képtelen erre, csak fáj az a seb, csak fáj. Én 

nagyon hálás vagyok Istennek, hogy amikor nagyon fájt, akkor szólt hozzám és az a pár élő szó elvette a 

tövist és meggyógyította a szívemet. Akarsz még haragudni? Nem szeretnél inkább meggyógyulni? 

3. Az emberi érzelmek tomboló árjában ott a félelem is. A tanítványok bezárkóztak. Csak János van ott 

Jézus keresztjénél. A legfiatalabb. Talán annyira fiatal, hogy nem kell félnie a felelőségre vonástól, vajon 

Jézus követője-e. 

Ismeritek a kétséget? Amikor az ember elbizonytalanodik, hogy Isten valóban cselekszik-e. Hogy az, ami 

éppen van, az hogyan fér bele az Ő terveibe? Illés bizonytalanságát, amikor meghal az a gyermek, akinek az 

anyja szállást adott neki? Azokban a nehéz időkben, amikor minden nap megéléséhez kemény hit kellett, 

meglátni azt, hogy Isten nem veszi körül kedves figyelmességgel az életünket, sőt egy ilyen durva 

otrombaságot követ el, hogy meghal ott egy gyermek? 

A tanítványok úgy jártak három éven keresztül Jézus mellett, mint egy álomban. Egy valós, gyönyörű 

álomban, amiben minden passzol, amiben nincs olyan, hogy vesztünk. És most itt valami nagyon durván 

másnak néz ki, mint a győzelem. Jézus keresztje olyan, mint amikor egy felépült épületet elkezdenek 

bontógolyóval bombázni, vagy berobbantják az egészet. 

Az életünkbe néha van egy ilyen nagy bumm. Valami nagyon keményen beletrafál. És nem látjuk az 

egésznek az értelmét, olyan mintha valami fölött elsiklottunk volna, valami fontos részletre nem figyeltünk 

oda. Nem értjük, hogyan fog ezen keresztül Isten győzni. 

Azért van ez, mert még mindig a világ által hangoztatott alap"igazságokban" hiszünk. Pl. a halállal 

kapcsolatban. Még mindig az van bennünk, hogy a halál a végső győztes fölöttünk. Az a végpont. Pedig 

Isten világában a halál egyáltalán nem ilyen végpont, ilyen abszolútum. Igen, ő Góliát: pár méterrel fölé nőtt 

az addigi egyéb problémáinknak és félelmeinknek, ugyanakkor ő is csak egy a legyőzött ellenségek között. 

Tudomásul kell vennünk, hogy Istené minden hatalom. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten néha igen 

meglepő utakat jár be a győzelemhez vezető úton. 

Amikor mi az erőnket vennénk elő, akkor Ő leengedi a kezét. Amikor Jézus kereszthaláláról beszéltem a 

múlt héten a gyerekeknek, több osztályban is előfordult, hogy némelyik gyerekből önkéntelenül is kiszakadt, 

hogy ő Jézus védelmében mondjuk "karabélyt" ragadna és Jézus összes ellenségét megölné. Ugye érezzük, 

hogy ez nagyon "gyerekes" és már sokszor tanultuk Isten iskolájában a leckét, hogy az erőszak csak a 

gonoszt erősíti és nem hoz Isten szerint való győzelmet. Tanultuk és mégsem tudjuk elképzelni, hogy Isten 

országa erőszakot szenved. Hogy a legyőzetést lehet úgy megélni, hogy abból abszolút győzelem jön ki. 

Jézus kereszthalálának a története most azt kérdezi tőlünk: Mitől félsz? Miről gondolod azt, hogy ez a 

jelenség az életedben éppen arról beszél, hogy Isten most csatát veszt? Miről gondolod azt, hogy az éppen 

most menthetetlenül kicsúszott Isten irányítása alól, vagy éppen Isten rá se bagózik és akkor, ha egy neked 

ilyen fontos dologra nem gondol, akkor lehet, hogy mégiscsak butaság volt Benne hinni? 

Ha már előtted van az a dolog, akkor nyisd ki a reteszt a bezárt ajtódon, szedd le a lakatot, amivel 

elzárkóztál minden elől, mint a tanítványok azon a napon, mert ami történik odakint az csakis Isten 

győzelmével végződhet. Ha félelmedben bezárkózol, az nem jó, nézd Jézus keresztjét, Ő ott győz. Azt 

hiszed, elfeledkezett Rólad? Olyan hihetetlen, hogy miközben Jézus a világ minden emberét váltja ki a 

bűneikből, miközben a sátán acsarkodva és üvöltve ront rá, miközben embertelenül hatalmas szenvedést él 



át gyenge testében, nem tesz mást, csak törődik. Aki csak hagyja a kereszt körül, hogy Jézus törődjön vele, 

aki nem utasítja vissza, azzal Ő törődik. Törődik a megtérő keresztre feszítettel, törődik Jánossal és az 

édesanyjával, Isten törődik azokkal a katonákkal, akiket kirendeltek a kivégzésre és a természet 

megrendülése által ad bizonyságot nekik arról, hogy itt Isten Fia szenvedett. 

A kereszt körül nincs rejtve semmilyen emberi indulat. Felfokozottan tombol minden, amit mi is ismerünk 

az emberi szívünkből. Jézus hagyja, hogy itt az ember cselekedjen. A sátán pedig hihetetlen erőkkel tüzeli 

fel a jelenlevőket. Erre képes a megromlott szívű ember. Íme. Jézus pedig az egyetlen lehetséges módon 

veszi, vásárolja vissza magának ezeket az embereket: adja magát. A vérét, a szenvedését, az életét. 

Elvégeztetett! 


