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A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE
Textus: Lukács 23,1-12
Előtted is megáll
Szeretett Testvéreim!
Az Úr Jézus szenvedéstörténetét,
a nagyhét eseményeit olvassuk
ezekben a napokban. Ezen belül,
természetesen a legfelfokozottabb
a Nagycsütörtök és a Nagypéntek
történései. Jézus megáll a
Nagytanács, Pilátus és Heródes
előtt. Megáll a különféle emberi
hatalmak előtt, akik vallatják,
számon kérik, vádolják. Nem
sokat beszél, hiszen beszélnek
helyette a tettei, amiket eddig
véghezvitt, de tény az, hogy
jelenléte, ahogy eddig is, most is
mindenkire hatást gyakorol.
Már sokan és sokat vizsgálták azt,
hogy ki gyakorolt a legnagyobb
hatást az emberiségre, történelme
során, és kénytelen-kelletlen, de
meg kellett állapítsák, hogy Jézus
Krisztus volt az a személy, az az
ember, aki a legnagyobb hatással
volt az emberiségre. Jézus
Krisztus ugyanis fellépésével,
szavaival,
hatalmával
egy
abszolút megosztó személyiség.
Vele szemben nem lehetett és
nem lehet közömbösnek maradni.
Mert, amikor az ember csak hall
róla, szavaival, vagy éppen
hallgatásával, de el fogja dönteni,
egyetért-e vele vagy sem?
Mellette teszi le a voksát, vagy
ellene szavaz? A te életedre,
testvérem, milyen hatással volt
már Jézus? Változtál a közelében,
vagy csak bizonyos dolgok

változtak, és még mindig van
olyan terület az életedben, amely
felett nem Ő az Úr? Figyeld ma
is, ezen az istentiszteleten, milyen
hatást gyakorol rád, ahogy ott
látod Pilátus és Heródes előtt!
Pilátus elé vitték, mert a
vallási vezetők vele akarták
elítéltetni. Éppen ezért nem
vallási, hanem politikai vádakkal
illették: a nép fellázításával, az
adófizetés megtagadásával, és
azzal, hogy királynak mondja
magát a császár ellenében. Pilátus
rövid
kérdezősködés
után
megállapítja, hogy semmi bűnt
nem talál benne.
És itt álljunk meg egy
percre! Talán hajlamosak lennénk
átsiklani ezen a mozzanaton, de
ne tegyük. Jézus Krisztusról azt
tanítjuk, a Szentírás alapján, hogy
Ő egy személyben volt bűntelen
és tökéletes ember, és ugyanakkor
mindenható és tökéletes Isten is.
Az isteni részt még csak-csak
elismeri az ember, mert ezzel
kevésbé tud vitatkozni, az emberi
részbe már jobban bele lehet
kötni. Meg is teszi az ember mind
a mai napig. Megpróbálja úgy
beállítani Jézust, mint, aki a bűn
tekintetében
is
mindenben
hasonló lett hozzánk, pedig az ige
kihangsúlyozza, hogy mindenben
hasonló lett hozzánk, kivéve a
bűnt. (Zsidó 4,15) És, hogy miért
akarja az ember dehonesztálni
Jézust? Hát azért, mert egy
tökéletlen megváltó az ember
bűnét sem veheti olyan komolyan.
Ha maga is bűnös, a bűnös ember
nem kell mellette kényelmetlenül

érezze magát. Itt pedig azt látjuk,
hogy nemcsak az egyház, a
tanítványok buzgósága mondta ki
Jézus bűntelenségét, hanem egy
világi bíróság, és annak feje
nyilvánította Jézust bűntelennek.
Ez pedig tökéletesen megerősíti
az egyház álláspontját, és ezért
Jézust nagyon is komolyan kell
venni.
Visszatérve
Pilátusra,
szorult helyzetben érzi magát.
Látja, mire megy ki a játék, és
szabadulni szeretne a hangoskodó
főpapoktól, Jézustól, ettől az
ügytől. Amikor pedig meghallja,
hogy
Jézus
tulajdonképpen
Galileából
való,
elküldi
Heródeshez, aki az ünnepen
Jeruzsálemben
tartózkodik.
Pilátushoz hasonlóan sok ember
így van ezzel. Az, hogy Jézusról
hallani kell, vagy beszélni kell,
kényelmetlenül érinti. Nem akar
állást foglalni vele kapcsolatban,
szabadulni szeretne Tőle, a vele
való találkozás, szembesülés elől.
Testvéreim, ti hogy vagytok
ezzel? Persze tudtátok, hogy ha
idejöttök,
akkor
nagy
valószínűséggel Jézusról fogtok
hallani. Vizsgáljátok magatokat!
Kényelmetlen hallani újra az Ő
szenvedéstörténetét? Szabadulni
szeretnétek előle, vagy készek
vagytok elfogadni vagy örömmel
hallgatni újra az ő nagyszerű
tettét?
Pilátus ezek
után
elküldte
Heródes
Antipászhoz Jézust. Lehet, hogy
azt gondolta, Heródes majd
elintézi helyette a dolgot.
Ugyanakkor Pilátus részéről egy

gesztus is volt ez Heródes felé, a
tényleges hatalommal rendelkező,
átadta a döntés jogát egy
látszólagos
hatalommal
rendelkezőnek. Heródes Antipász
a betlehemi gyermekgyilkos,
Nagy Heródes fia volt. Ő vágatta
le Keresztelő János fejét, és róla
beszél Jézus, amikor rókának
nevezi. Egy romlott erkölcsű,
megterhelt múlttal rendelkező
ember volt. Ő előtt áll meg Jézus,
és ő megörül, amikor meglátja.
De ez nem az Isten Fia látásának
öröme volt, hanem a szenzációra
éhes, a látványosságnak, a szemek
kívánságának élő ember öröme
volt. Csodát szeretett volna látni,
valami produkciót. Az ilyen öröm
múlandó öröm, és nagyon hamar
átfordulhat gyűlöletbe és haragba
is. Sok embernek csak ilyen
módon kellene az Isten, Jézus.
Tegyen csodát, amikor azt kéri,
várja, vagy amikor szükség van
rá, de több nem kell Istenből. Mi
van akkor, ha elmarad a csoda, ha
Isten hallgat? Akkor még az
ember van felháborodva, és
vádolja Istent, vagy sértődötten
hátat
fordít
neki.
Ugye,
Testvérem, neked nem csak csoda
kell? Neked a csodatevőre, az
Istenre és Jézusra van szükséged,
aki, akár tesz csodát, akár nem,
egyformán szeret téged.
Heródes és társasága itt is hozza a
papírformát. Amikor elmarad a
csoda, amikor Jézus hallgat, akkor
ellene fordulnak, megvetően,
fölényesen
bánnak
vele.
Gúnyolják, provokálják! Ó, ha az
Isten
Fia nem
éppen a
megváltásra
készült
volna!
Csupán csak a tekintetével
megsemmisíthette volna ezeket.
De Jézus az ember megváltására
készült, és ebben az is benne volt,
mert nem lehetett kivenni belőle,
hogy a Teremtő Isten a
teremtménye kezébe kerüljön, és
az azt tegyen vele, amit akar.
Jézus
szenvedéstörténetében,

egyébként
ez
a
legmegdöbbentőbb! Hogy nem
tudja sokszor még a hívők
szívéből sem kivenni ez a kép a
haragot,
az
indulatot,
az
irigységet, a sértődöttséget???
Heródes
ezek
után,
visszaadta a gesztust, visszaküldte
Jézust Pilátushoz döntést, ítéletet
nem hozva, elismerve ezzel a
tényleges
hatalommal
rendelkezőt.
Ekkor
pedig
barátságot kötöttek egymással,
korábban
ugyanis
haragban
voltak. Milyen szép is lenne
kimondani
azt,
hogy
kibékülésüket
Jézusnak
köszönhették.
De
barátságkötésüknek nem Jézus
volt az oka, nem Jézusért, Jézus
miatt történt, csupán csak a Jézus
ügye körüli gesztusok békítették
össze őket egymással. Még
mélyebben szemlélve ezt, az Isten
ellenes erők működtek közre
abban, hogy két gonosz ember
félre
tudja
tenni
ellenségeskedését, hogy kárt
okozzon. Pedig Jézus oka és
szerzője
szeretne
lenni
a
kibéküléseinknek,
barátságkötéseinknek, hiszen Ő
azért jött, hogy megbékéltessen
bennünket Istennel és egymással.
Jézus szenvedésének példája
erőforrás kell legyen a számunkra
abban, hogy úrrá tudjunk lenni
szívünk romlottságán, és béke
jobbot
tudjunk
nyújtani
egymásnak. Ámen
Elhangzott: 2018.10.14-én Sz.S.
HIRDETÉSEK
- Kedden a gyülekezeti bibliaóra
10.30-tól meg lesz tartva.
- Kedden az énekkari próba
18.00-tól meg lesz tartva.
- Szerdán a Perjési házaspár
otthonában a házi bibliaóra 9.00kor kezdődik, a kertvárosi
Hadsereg utca 64. szám alatt.

- A női kör jövő héten
szerdán18.00-tól kezdődik.
- Jövő héten, szombaton 9.00-tól
tartjuk
az
őszi
nagytakarításunkat
a
templomban és környékén.
Várjuk a férfi és nőtestvéreket,
és a fiatalokat is egyaránt!
- A reformáció elindulását két
alkalom által is ünnepelhetjük. Az
első az egyházmegyei alkalom
lesz október 28-án, vasárnap,
délután 15.00-tól, Császáron. A
másik, a tatbányai közös
reformációi istentisztelet lesz,
október 31-én, 18.00-tól itt a
templomunkban. Az alkalmon
után
szeretetvendégségben
lehetünk majd együtt.
- Az idei őszi evangelizációs
sorozatunkra november 6-9.
között kerül sor. Igét fog hirdetni
György András a Somorjai
Református
Gyülekezet
lelkipásztora.
Az
idei
Berekfürdői
Lelkigondozói
Csendeshét
november 19-23 között lesz. A
négy nap részvételi díja, teljes
ellátással 31.000 Ft. Az idén is
szolgálok a héten, ezért 3-4
embert szívesen el tudok vinni.
- Meg lehet rendelni a jövő évi
bibliaolvasó kalauzt, 300 Ft.
Képes Kálvin kalendáriumot, 500
Ft. Református falinaptárt, 100 Ft.
áron. A megrendeléssel együtt,
kérjük a megrendelt kiadványok
árát szíveskedjenek a testvérek
befizetni!
- A parókiaépítést még mindig
támogathatjuk
adományinkkal.
Hálásak vagyunk a testvérek
eddigi adományaiért!
Az Úr legyen gyülekeztünk őriző
Pásztora!

