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A KIRÁLY GYALÁZATA

Alapige: Márk 15,17-18 Olvasmány: Márk 15,16-26

Üdvözlégy, zsidók királya! – szólal meg egy emberként a 600 főből álló helytartósági csapat, s
borulnak le gúnyos vezényszóra a bíborba öltöztetett, töviskoronás Jézus előtt, leköpik, ütlegelik az
Isten Fiát. E jól ismert jelenetek, Jézus szenvedéstörténetének, nagypéntek fonákságának hű ábrázolói,
talán ezek közül is kiemelkedő jelképként a töviskorona, amely végig kíséri az eseményeket.

Krisztus  királyi  méltóságáról  essen  most  szó,  de  arról  az  oldalról,  ahogy  most  látjuk,  gúny
tárgyaként, az ő hatalmának, minden fölötti uralmának ellenére. Nagypéntek napjának mélységével és
erejével találkozunk ebben. Honnan veszik ezt a jelzőt a katonák? Jézus ellen ez volt a vád, amelyet
Pilátus  előtt  megfogalmaztak  Jézussal  szemben a  főpapok  és  írástudók.  Jézust  az  uralkodó elleni
lázadással vádolták, amire Pilátusnak, tudták, lépnie kell.

Az elnevezés tehát a vádból ered, mely az ember Jézussal szembeni féltékenységére épít a Sátán.
Isten Fiát úgy állítja be, mint aki elvesz: hatalmat, erőt, időt, anyagiakat. Ma vajon Jézust hány szív
ezért nem fogadja be, mert e nagypénteki vád hat a szívükben: túl sokat akar Jézus, nem engedek neki.

Gúny tárgya lesz, mi több támadási felület Jézus személye – még ha tudjuk az igazat, hogy az ő
országa nem e világból való, hogy ő az igazi életet és az igazi szabadulást hozza el az ember számára,
a Sátán nagyon jól tudja ezt, hiszen Jézussal csak neki van veszteni valója, ezért hangolja az embert
Isten ellen. Ezért e nagy küzdelem nagypénteken, ezért olyan különös ez a nap, ezért történhet meg az,
hogy a mindenség királya gyalázatot szenved, kínokat él át, kárhozatra megy.

Azért fonák ez a nap, mert most az Isten áll ott, ahol az embernek kellene: helyettünk viseli a bűn
gyalázatát, ami nekünk jogosan járna. Őneki jut a bántás, a büntetés. A Sátán erői ellenünk tombolnak
így, de Jézus ennek a tombolásnak útjába áll és felfogja annak hatalmas erejét saját testében. S ennek a
küzdelemnek csak egy része az, ami le van írva az evangéliumokban, az is valós, ami leírhatatlan, a
kárhozat teljessége, amelyet szintén magára vállalt az Úr, a Király.
A fonák nap után látjuk meg az egész célját, hogy a Király kárhozatra ment, hogy legyőzze a Sátán
hatalmát,  hogy  elvegye  annak  erejét  rólunk,  így  királysága  és  uralma  teljessé  lett.  Teljessé  válik
bennünk is, hogy hálás szívvel magasztalhassuk őt, előtte leborulhassunk, őt valódi királyi tisztelettel
illessük, mert e mélységesen fonák nap után Isten országa immár rendíthetetlenül áll, s mi magunk
részei lehetünk, mert az ő Sátántól megszabadított népe vagyunk. Ámen.

HIRDETÉSEK

Nagyszombat este 18 órakor passióolvasásos alkalomra gyűlhetünk egybe.

Húsvét mindkét napján 10 órakor tarunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet. Legátus érkezik közénk,
Gál Balázs I. éves hallgató. Házi úrvacsorát kérés szerint szívesen viszünk idős testvéreinkhez.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


