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Mt 16, 21-27
Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell
menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és
megöletni, és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt, kezdte feddeni,
mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig
megfordulva, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nekem; mert
nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor monda Jézus az
ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az
ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti
azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt. Mert mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy
micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljön az ő
Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő
cselekedete szerint.

1.

passió előrejelzés

Ettől fogva. Így kezdtem az ige olvasást. Ettől fogva.
A két szócska hivatkozik az előzményekre. Nem tehetjük meg,
hogy figyelmen kívül hagyjuk az előző történéseket.
Mielőtt az Úr elkezdi jelenteni a reá váró szenvedéseket, két
eseményben tesz fontos kijelentést a megváltói műről,
küldetéséről.
Az egyik: A farizeusok jelt kívánnak. Jézus Krisztus egy időjárás
előjelzés képével válaszol. Ha az esti égboltból ki tudjátok
következtetni – mondja nekik – a másnapi időjárást, hogyhogy
nem tudjátok az idők jeleit?
Ha tudtok olvasni a vörös égboltból, hogy nem tudtok olvasni a
prófétákból! Ézs 53:1 Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja
kinek jelentetett meg?
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Mintha ma ezt mondaná: Ó balgatag 21. századi ember!
Műholdjaid segítségével látod a ciklonokat, az áramlatokat, de
nem látod az idők jeleit?
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről:
meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek
meg kell lenniük. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország
ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok és
földindulások mindenfelé. Akkor nyomorúságra adnak majd
benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek
minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan
megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És
mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban
meghidegül. De, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
Máté 24:6

Eme utolsó időkre vonatkozó előrejelzés után a másik jelenet
az egyház megalapítása.
Kinek mondanak engem? majd a kérdés: és ti kinek
mondotok? Péter válasza: Te vagy a Krisztus…
A helyes választ azzal nyugtázza az Úr, hogy ezt nem a
racionális ész mondatta ki Péterrel, hanem maga a
megváltást szervező Isten.
De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a
kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol
kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Ezek után kezdődik a passió előrejelzés, az első szenvedés
bejelentés.
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Ez az előrejelzés három részből áll: szenvedni, megöletni,
föltámadni
a/ szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az
írástudóktól.
Soha ne feledjük, hogy a Megváltó nem a világnak volt az
útjában, hanem az akkori egyháznak! Nehéz kimondani, de
az előbb Jézus által fölsorolt grémium maga az akkori
egyház.
Az előbb idézett utolsó idők előrejelzésben az Úr viszont szól
arról, hogy ma is, az utolsó idők küszöbén meghasonlás lesz
az egyházon, vagyis a keresztyénségen belül is.
Szenvedés van nemcsak Pilátus alatt, hanem a vénektől, a
főpapoktól és az írástudóktól, akik éppen az írásban nem
ismerik föl megváltás előrejelzését.
b/ megöletni
A világ, Pilátusék elítélik és megölik. De miért? Hiszen a
helytartó menteni próbálja Jézust. Az Úr így mondta:
megöletni. Ez szenvedő igeragozás!
Az Apostoli hitvallás szövegét a nyolcvanas években a
modernesítés jó szándékával átírták. Vagyis a szenvedő
igeragozást két helyen is megszüntették. Régebbiek, ugye
emlékeztek? Megfeszíttetett helyett megfeszítették és
eltemettetett helyett eltemették.
Éltek az irodalmi hagyománnyal, bár nem következetes
módon, mert bennmaradt például: fogantatott Szentlélektől!
Az E-nyelvmagazinban olvashatjuk:
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Volt a német felvilágosodásnak egy jeles alakja,
foglalkozására nézve polihisztor. Akkor még
nem léteztek főállású celebek, így — jobb híján — filozófiával,
költészettel, műfordítással és teológiával foglalkozott. Az
illető azt jósolta, hogy Európa urai évszázadok múltán a
szlávok lesznek, míg a közéjük, ill. a németek, a románok és
mások közé beékelt magyaroknak még a nyelvük is eltűnik.
Igen, a helyes megfejtés: Johann Gottfried Herder (1744–
1803).
Ez az állítás hatalmas felháborodást keltett a korabeli
Magyarországon, s így jókorát lendített a nyelvújításon,
amely kb. 1772 és 1872 között sorra alkotta az európai
műveltséghez szükséges magyar szavakat. A szóteremtést
azonban végig kísérte a magyarosság kívánalma,
amely főleg az idegen elemek kiebrudalására irányult. Ez a
vágy úgy áthatott egyeseket, hogy sok mindent sikerült
nevetségessé tenniük, pl. „A -tatik/-tetik a magyarban nem
használtatik.”
Bár nem az a kimondott költészeti remekmű, még a XXI.
század elején is közismert.
Tehát: A hitvallás esetén a jószándék mellett üzenetvesztés
keletkezett.
Talán eljön az idő, amikor ki merjük mondani:
megfeszítettük, a bűneink, a bűneim miatt megfeszíttetett.
De talán eljutunk oda is, hogy megvalljuk: nemcsak a
föltámasztást, hanem mindezt: a szenvedést, a keresztet is
Isten akarata tervezte és szervezte.
Atyám, bocsájtsd meg nekik, mert nem tudják mit
cseleksznek. Hangzik a keresztfán Jézus hét szavának első
mondata.
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Éppen erre, az imént említett szenvedő, műveltető
igeragozásra utal, vagyis nem tudják, hogy amit tesznek, azt
az Isten akarta, az Isten művelteti velük az emberiség
megváltására.
Így nem a hamis vád, a kegyetlen kivégzés embereiről szól a
kereszten Jézus, hanem a bűnesetről és a megváltásról!
Ezért fogalmaz Ézsaiás két helyen is így: a seregek Urának
buzgó szerelme művelendi ezt.
Az egyik Ézs 9, 7 – az „Egy gyermek születik nékünk”
kezdetű prófécia, a Megváltó születéséről, a másik Ézs 37, 31
ben található szintén a megváltási mű előrejelzéseként.
Tehát arról van szó, hogy nem Pilátus, nem a főpapok,
hanem maga a féltőn szerető, az embert megváltani akaró a
művelet, a passió mozgatója: maga Isten!
Testvérek! Ez a Biblia, ez az üdvtörténet eseményeivel átszőtt
történelem! Nem emberi logika szőte mese, hanem isteni
szeretet: a seregek Urának buzgó szerelme művelendi ezt.
Tehát valóban megfeszíttetett és eltemettetett!
Nem elég az általános alany: Megfeszítették. Igaz, de nem
elég!
Igaz, mert így történt, de itt nemcsak a hamis vádlókról, a
hamisan ítélőről és a munkáját végző kivégzőosztagról van
szó! Hanem Isten üdvtervéről, az ábeli bárány vérről és a
Keresztelő János féle: Íme, Isten Báránya…
c/ föltámadni
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Így érthető és értékelhető ennek a Jézus Krisztus által
eszközölt első jelentésnek, előrejelzésnek a harmadik
eseménye a föltámadás.
A Mindenható Jézus Krisztus föltámadásával,
föltámasztásával többet tesz, mint a főpapok ármányságának
és Pilátus jellemtelenségének a megválaszolását. Isten nem
revansot vesz, hanem folytatja azt, amit a Golgota keresztjén
elkezdett a föltámadással. A Föltámadás tehát nem a kereszt,
a passió ellensúlyozása, hanem folytatása!
Nem ezt mondja a Mindenható: No, jó, megöltétek és
eltemettétek, hát akkor én azért is föltámasztom!
Ez eddig egy népmesei kelléksorozat és tartalmi megoldás,
egy happy end-es sztori maradna.
Nem ennek a történelmi eseménynek a „megtorlása” a
Föltámadás, hanem az egész világra, az emberiségre, a
természetre a világmindenségre kiható, a szerető Isten által
végrehajtott valóság következő cselekménye!
Mert nincs Golgotai Kereszt Föltámadás nélkül
és nincs Föltámadás Golgotai Kereszt nélkül!

2.PÉTERI CSŐLÁTÁS >EMBERI DOLGOK<ISTEN DOLGAI
A csőlátás komoly betegség. A több okból egyre nyomasztóbb
formában jelentkező kór egyik jellemzője, hogy a látás szélei
eltűnnek. A látás beszűkül.
Ez a betegség jutott az eszembe Jézusnak a Péter szavaira adott

7

GYJS PRÉD 2021

Mt 16, 21-27

Invocabit, böjt I.

válasza kapcsán.
Péter, aki nem sokkal korábban elmondta azt a kijelentést,
bizonyságtételt, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Azt,
amiért Kajafásék a nagycsütörtöki kihallgatáson istenkáromlónak
nevezték a Mestert: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
Ez a Péter, bizony sokunkkal együtt lelki csőlátástól szenved.
Jó. Persze emberi tulajdonság, hogy udvariaskodunk. Valaki
panaszkodik a súlyos, életveszélyes betegségére, mi pedig
szeretetből kijavítjuk, gyógyulást, hosszú életet vizionálunk.
Jézus beszél szenvedéséről, haláláról. Mi mást mondhat az ember
Péter: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
Jézus Krisztusnak nem kell ez az udvariasság.
Ezért hangzik el igen keményen: Távozz tőlem Sátán; bántásomra
vagy nekem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az
emberi dolgokra.
Péter csőlátása csak az emberi dolgokat látja és nem látja az
Úristen megváltói művét!
Ezután halljuk a Megváltó hívását:
Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az
ő keresztjét, és kövessen engem.
Míg péteri énünk meg akarja óvni, védeni, fosztani Krisztust a
kereszttől, a Krisztus azzal válaszol, hogy inkább te is vedd fel a
magad keresztjét és tagad meg önmagadat. Tagad meg a
csőlátásod és lásd a teljes képet: A Szenvedést, a Golgotát és az
Üres sírt!
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Ha szenvedsz gondolj az érted szenvedőre, ha kereszted van,
gondolj a golgotaira, ha sír mellé kell állnod, gondolj az üres sírra.
Ámen.
Imádkozzunk!
Isten Báránya! Mindenható Megváltó Istenünk!
Invocabit me et exaudiam eum…
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok
háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú
élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én
szabadításomat.
Hangzik böjt első vasárnapjának névadó zsoltára. Mi most
segítségül hívtunk az istentiszteletünk elején. Tudjuk,
tudatosítjuk, hogy meghallgattál bennünket ígéreted szerint.
Mentsd meg a Téged segítségül hívókat. Ne engedd a sátáni
erők prédájává az emberiséget, Európát és drága hazánkat!
Nyújtsd ki a kegyelem idejét, hogy az ingadozók, a feléd
öklüket rázók, a nagy szájjal téged gyalázók is megtérjenek.
Köszönjük szenvedésedet. Isteni lényednek szenvedés a
testtélétel, a passió minden állomása, a golgotai kereszt, a
pokoljárásod, és üdvösségünk öröme föltámadásod, mely a
mi föltámadásunknak is bizonyítéka.
Köszönjük, hogy a mai igében kijavítottad emberi
gondolkodásunkat. Szenvedésed, passiód több, mint az
emberi gonoszság rajtad kitöltött gonoszsága. Több, mert
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mindezt a Seregek Urának buzgó szerelme, a bűnöst
megmenteni akarása végeztette el Veled.
Isten Báránya, aki nemcsak Kajafások és Pilátusok és kivégző
osztagok bűneit hordozod, hanem a világ bűnét. Irgalmazz
nékünk! Ámen.

