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MÁTÉ 27,31-50 

Jézus Krisztus halálra adatott a bűnökért 
 

31Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és 
elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, 
akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet.  

33Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek, 
34epével kevert bort adtak neki inni.  
De, amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. 35Miután megfeszítették, 

sorsvetéssel megosztoztak ruháin; 36azután leültek ott, és őrizték.  
37Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: EZ JÉZUS, A 

ZSIDÓK KIRÁLYA. 38Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, 

a másikat a bal keze felől. 39Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, 
40és ezt mondták: „Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, 

mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!”     
41Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel 

együtt: 42„Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, 

szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! 43Bízott az Istenben: szabadítsa meg 

most, ha akarja; hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok.” 44A vele együtt megfeszített 
rablók is ugyanígy gyalázták. 45Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az 
egész földön.  

46Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”  

47Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: „Illést hívja.” 48Egy 

közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nádszálra tűzte, 

és inni adott neki. 49A többiek pedig ezt mondták: „Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy 
megmentse.”  

50Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. 
******** 

 

Jöjjetek (lányok), sírjatok velünk! 

Nézzétek - kit? - a Vőlegényt, 

Nézzetek rá - hogyan? - mint egy Bárányra, 

Nézzétek - mit? - nézzétek béketűrését, 

Nézzetek - hová? – a bűneinkre! 

Nézzétek Őt, ki keresztjét, Szeretetből és irgalomból önmaga vitte.1 

 
Johann Sebastian Bach: Máté Passiójának nyitányában több kórus is megszólal. A 

zeneszerző egy beszélgetést imitál. Jézus passiója az egész teremtett világot – beleértve az 

angyalokat és a földieket, a mennyet és a földet egyaránt – megmozgatja.  
Az ünnepre készülve egy holland templomi koncertfelvételt hallgatva éltem át Jézus 
szenvedéstörténetét. A nyitányban egyszerre három kórus is énekelt. A vegyeskar szólaltatta 

meg a hívást és a válaszokat. A szólisták kisebb csoportja volt a kíváncsian kérdezők társasága. 

Az angyali kórusként pedig hat fiatal fiú énekelt, fehér albában, kristálytiszta hangon 
méltóságteljesen. Ahogyan hallgattam a nyitányt megdobbant a szívem: Ez Nagypéntek! 
Mozgósítás. Kérdések. Válaszok. Hitvallás. Megrendülés, de nem összeomlás. Szomorúság, de 

nem reménytelen beborulás. Gyász, de nem mindent értelmetlenné tevő végső kétségbeesés. 

Mindez miattam, helyettem és értem, megváltásomra és szabadításomra történt. Én 
érdemeltem, én termeltem, az én vétkeim adóssága is oka a nagypénteki történésnek. 

 
1 Johann Sebastian Bach: Máté Passió nyitó tétel szövege (magyar fordítás) 



 
A nagypénteki kórus két hangsúlyos biztatást szólaltat meg: Jöjjetek és nézzétek! 

Jöjjetek, sírjatok velünk! Sírni, őszintén sírni csak a megrendült ember képes. Jézus az 

evangéliumban boldogoknak mondja a sírókat, mert ők megvigasztaltatnak. Eszünkbe juthat 

Jézus a intése, amikor a keresztúton követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik 

jajgattak, és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem leányai, ne 
engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok!2  

 
„Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!”  Ki gondolta volna, hogy 2020. tavaszán 

arról fognak szólni a hírek, hogy siralmas a turizmus helyzete, leállt a légiközlekedés, több 
európai országban hiánycikk a koporsó, New Yorkban már a közparkokat túrnak fel és 

ideiglenes temetőként akarják használni azokat. Ami biztosnak tűnt, bizonytalan lett. Ami 

természetes volt, kiderült mennyire nem az. Védettnek gondoltuk magunkat, de rá kell 

döbbenünk, mennyire sebezhetők vagyunk. Bárcsak egyetemes felismerés lenne mindez! S talán 

még nem értünk a történelmi lecke végére! 
 
2020. az úrvacsora szentségének az éve. Jézus testének és vérének vételének a hiányát 

kell az idei Nagypénteken és Húsvétkor megélnünk. Vajon hány könnycseppet morzsolunk el 
szemünk sarkából emiatt? Nagyhéten be van zárva a templomom. Nagyhéten otthoni 
karanténban van a gyülekezetem. Járvány van. A ragály is felsorakozik a nagypénteki áskálódók 
sorába. Hallunk és olvasunk beszámolókat, amelyek megpróbálják jó színben feltüntetni a 
helyzetünket. Az egyház, a gyülekezetek felköltöztek az internetre. Szükségmegoldás. 
Vészüzemmód ez.  

 
Az egyik közzétett istentiszteleti közvetítésünk után valaki egy „szomorú smileyt” 

küldött. Ez az a szomorú arcú hulló könnyű fej – mint hangulati jel. Szomorú smiley-éket kellene 

tennünk minden egyes alkalom beszámolója után. Tetszik a jelenlegi helyzet? Jó így a 
gyülekezetnek? Jó ez így Krisztus nyájának? Jó, hogy házhoz jön az igehirdetés, az 
istentisztelet, de egyben siralmas is, mert milyen az egyház, a gyülekezet, az ünnep magunkban, 
otthoni karanténban, a ragálytól rettegve?  

 
Jöjjetek sírjatok velünk – hangzik a passió útján elinduló kórus hívása! Magunkba 

roskadva siránkozni kétségbeesés.  
Ámde a nagypénteki gyülekezet nem egy vígasztalhatatlanul zokogó, reménytelenül 
megkeseredett társaság. Az életünk nyomorúságából jövünk. Sírhatunk, de hinnünk kell, hogy 
megvigasztaltatunk! 
 

S ha eljöttetek, nézzétek! – folytatódik a passió nyitánya. Nézzetek rá! Megszólal a kérdezők 

kórusa: Kit? Nézzétek Jézus Krisztust a Vőlegényt! A földön küzdő egyház népe sokszor olyan, 

mint a magára maradt gyámoltalan menyasszony. Nézzétek a Vőlegényt! Hogyan nézzünk rá? 

Úgy, mint egy áldozati Bárányra!  

Mit nézzünk rajta? Nézzük a béketűrését!  

Hová nézzünk? A bűneinkre. Nézzétek őt, ki keresztjét szeretetből és irgalomból önmaga vitte! 

Nézzünk fel Jézus Krisztusra, Isten akaratának megvalósítójára, a nagypénteki hit szerzőjére! 
 

Nagypénteken különösképpen is szükségünk van a hitünk szemeire! Lehet, hogy ez 
olyan misztikusnak vagy gyerekesnek hangzik. Pedig nem az! A hit hall, mert a hit hallásból 

van. Valóban a hallás nélkülözhetetlen. Ezek szerint a hitnek szüksége van működő fülekre. Ha 

pedig a hit hall, akkor a hit rácsatlakozik az orrunkra, az ízlelésünkre, a szemeinkre, a 
gondolkodásunkra és így tovább. A hit érzékel! Nagypénteken nem elég érzékenynek lenni! 

 
2 Lukács 23,27-28 



Nem elég elérzékenyülve sajnálni Jézust. Nagypénteken nem elég magunkba zárkózva 

merengeni, vagy meditálgatni. Nagypéntekkel kapcsolatban döntő, hogy mit lát a hited?!  
 
 Máté evangélista a Sátán, a halál, a hitetlenség, az Istennel végképp leszámolni 

szándékozó emberi sötétség „diadalünnepeként” mutatja be Jézus utolsó óráit. Ömlik, sőt 

áradva hömpölyög a gúny, a cinizmus, az evangéliumot megvető ellenséges indulat.  

Jézus tekintélyének teljes lerombolása volt a cél. Megalázni őt emberségében. Sárba tiporni a 

messiási reménységet. Megcsúfolni és kigúnyolni méltóságát. Kiirtani az emberekből minden 

iránta érzett tiszteletet. Erre az indulatra mondjuk azt, hogy ördögi.  
 

A kivégzés a szokásos protokoll szerint ment végbe. Miután a katonák emberségében 

megtörték a nekik átadott fogvatartottat, előkészítették a kivégzésre. Jézust is átöltöztették. 

Visszakapta ruháját.  
Nem a király Jézust feszítik meg, hanem a civil, hétköznapi Jézust! Elindították a Golgotára. 

Máté nem tér ki az okára, hogy miért – de a katonák kényszerítettek egy cirénei Simon nevű 

embert, hogy vigye Jézus keresztjét. A vesztőhelyre érkezve folytatódott a szokásos eljárás.   

Epével kevert bort kínáltak Jézusnak. Az üres gyomorba kerülő alkohol rendkívül hamar 

felszívódott és bódító hatást váltott ki. Az epe pedig elvette a bor zamatát, undorító itallá tette. 
Jézusnak nem volt szüksége rá. Józanul, teljesen tiszta fejjel élte meg magányos szenvedését. 

Mert ki kell mondanunk – Jézus nagyon-nagyon egyedül volt. Emberektől elhagyatott. 

Fájdalmak férfia – ahogyan hirdeti róla a prófécia. 

Jézust bűnözőkkel együtt feszítették meg. Ez sem volt a véletlen műve. Tudatosan 

készítették elő. Jézus megalázásának előre elkészített durva kifejezése volt, hogy olyan 

bűnözőkkel, gonosztevőkkel, latrokkal együtt végezték ki, akik kihívták maguk ellen a római 

hatóságot az igazságszolgálattást és kereszthalállal bűnhődtek. Ők valóban bűnhődtek. Jézus 

engesztelt.  
 

Amikor felállították a keresztet, újabb támadási cunami indult el. Talán a keresztre 
szegezett tábla korbácsolta fel az indulatokat: Ez Jézus, a zsidók Királya.  

 

Feltűnő és valahonnan nagyon ismerős a „ha ő az Isten Fia” szófordulat. Gondoljunk egy 

olyan történetre, amikor háromszor is találkozunk vele. Nem összeesküvéselmélet, tény: a 

kereszt körüli egykori eseményeknek szervezője és karmestere maga a Sátán volt. Ebből 

következik az emberek ördögi és már-már alpári megnyilvánulása. Ott vannak a nyilvánvalóan 

felbérelt statiszták, akik jó pénzért mindig mondják a magukét. Aztán jönnek a nép vezetői, a 

főpapok, a vének. A megfeszített gonosztevők is hozzáteszik a magukét. Máté evangélista a 

magányos Jézust láttatja, aki az Isten áldozati Báránya és némán tűri, hogy gúnyolják és 

gyalázzák.  
 

Aztán Jézus elimádkozta a páska ünnepet kezdő zsoltárt. Ennek is az első szakaszát: Én 

Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? A jelenlevők között ebből is a cinizmus és a 

gúnyolódás kerekedett ki. Biztosan Illést hívja! Lássuk, hogy eljön-e és segít-e neki?  
Megjelent egy neve nincs gondoskodó, fontoskodó. Szivacsot mártott ecetbe és 

nádszálra tűzve Jézus szájához emelte.  

 
Aztán eljött a pillanat. Jézus hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. A kivégzés folyamatát 

orvosilag elemzők furcsának – kivételes megnyilvánulásnak – tekintik a felkiáltást. A keresztre 

feszített emberekben légzési elégtelenség és ennek következtében bekövetkező keringési 

összeomlás miatt a megcsendesedés következett be. Nem volt erejük megszólalni. Tehát Jézus 
tiszta fejjel, erejének birtokában, nem lemerült akkumulátorokkal, végelgyengülve és 



összeomolva halt meg. Elvégezte küldetését. Beteljesítette Isten akaratát. Az utolsó pillanatig 
kitombolták rajta magukat ellenfelei.  
 

Templomunk oltárképe a gyülekezetünk mindenkori tagjainak hitvallása.  

Ez a kép a második oltárkép. Ugyanis az elsőn is pontosan ezt szerették volna látni, de mivel a 

festőművész másként képzelte el és festette meg és nem azt látták a hitük szemeivel, ezért 

köszönettel nem vették át. A jegyzőkönyvbe indoklásul a bécsi művészeti akadémia bírálatának 

„alkalmatlan” minősítése került.  A valóságos probléma a kifejezett üzenetben leledzett. A 

második kép már egyezett a hit látásával és a hitvallásukkal. Ezt akadémiai minősítés nélkül is 

befogadták, mert a lényeget hirdeti! 

Sötét a kép. A sötétségben körvonalazódnak a koponyák, a város és nézzük a Vőlegényt, 

nézzük az Áldozati Bárányt. Nézzük a békesség Fejedelmét. És közben nézzük a bűneinket, a 

sebezhetőségünket. Krisztusra tekintünk, akinek áldozatából élet, reménység, világosság 

támad. Bekövetkezett a napfogyatkozás. Isten áldozatával megadta a lehetőséget az életünk 

újraindítására! Isten nem maszkokat és nem lélegeztető gépet küldött. Isten Nagypénteket 

adott. Jézust adta a keresztre. Új koordináták szerint – a kereszt koordinátái szerint – egy új 
világrendnek az alapvetését adta. Ebben az újban nem a halálé minden hatalom. Jézusé a 
hatalom mennyen és földön. Elvehetetlenül és örökké. 
 

Nagypénteken mindnyájan megállunk és megrendülve feltekintünk Krisztus áldozatára. 
Mit látok? Mit jelent számomra Jézus engesztelése? Aurelius Augustinus egyházatya 
nagypénteki elmélkedése mindnyájunk számára inspiráló lehet:  

 

Istenem! Az igazi Közvetítőt rejtett irgalmasságoddal mutattad meg az alázatosaknak, 

és elküldötted, hogy példáján magát az alázatosságot megtanulják: Isten és emberek 

közvetítőjeként az ember Krisztus Jézus jelent meg, bűnös halandók és a halhatatlan Igazság 

között. 

Méltán van benne erős reménységem, hogy meggyógyítod vele minden nyavalyámat.  

Megrendültem bűneim és nyomorúságom terebélye miatt, Azt terveztem már elmélő szívemben, 

hogy a pusztába menekülök. Ám ettől eltiltottál. Megerősítettél és hozzám szóltál. „akik élnek 

ne önmagukban éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt.” 
Íme Uram, beléd hajítom minden gondomat, hogy éljek és lássam törvényed csodáit. Ismered 
tudatlanságomat és gyengeségemet. Taníts és gyógyíts engem. Egyszülötted, akiben a 
bölcsességnek és ismertnek minden kincse rejlik, vérével váltott meg engem! Eszem, iszom és 

osztok is belőle. Jóllakásomat még szegénységemben is belőle akarom, azok között, akik 

esznek és jóllaknak, dicsérik és keresik az Urat!3 
 

 Számomra különösen is sokat jelent ez a gondolat: „Eszem, iszom és osztok is belőle. 
Jóllakásomat még szegénységemben is belőle akarom, azok között, akik esznek és jóllaknak, 

dicsérik és keresik az Urat!” 

 
3 Aurelius Augustinus: Vallomások „Krisztus az igazi Közvetítő” 341-343.o. 


