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Köszöntelek Benneteket Nagyböjt 5. vasárnapján, régi nevén: Feketevasárnapon: Béke 
Veletek!  

Gyásznap van számunkra azért is, mert Venczel Feri testvérünk itt hagyott minket. Ma rá is 
emlékezünk és érte hálát adunk… 

A feketevasárnap hagyománya a középkorba nyúlik vissza. Nagyböjt 5. vasárnapján, köze-
ledve a Húsvéthoz gyászlepellel takarták le a feszületeket. Gondolhatnánk, azért, hogy Nagy-
pénteken levéve ezt a leplet, ijesztő valóságában lássuk a meggyilkolt Krisztust, és bűnbánatra 
induljunk, mi istengyilkosok.  

Van egyszerűbb magyarázat is. Mégpedig az, hogy a drágakövekkel ékesített keresztet kellett 

letakarni, mert zavarta volna a népet egy drágaköves rabszolgahalál bemutatása. Az majd a 
feltámadás után lesz érthető a megdicsőült Megváltó bemutatására. 

Jó lenne, ha gyászleplek és drágakövek nélkül is meg tudnánk bánni a bűneinket és jóvátenni 
azokat… Segítsen minket a mi szerető Istenünk és az ő Jézusa, a bűnösök barátja. 

Ének: Kyrie… 

Imádkozzunk! Istenünk, egy világjárvány idején, amikor naponta százával halnak meg miatta 
az emberek, és valóban feketevasárnapot és fekete hétköznapokat élünk, add, hogy nyíltan 
szembe tudjunk nézni a mi halálunk lehetőségével is, és tanulni tudjunk a Te Jézusod 
példájából, aki élsz és szeretsz… 

Evangélium János könyvéből (12,20-33) 

Azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is. Ezek 
odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából volt, és kérték őt: „Uram, látni szeretnénk 
Jézust!” Fülöp elment és szólt Andrásnak, mire András és Fülöp elmentek, és szóltak 
Jézusnak. Jézus ezt felelte nekik: „Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőüljön. Bizony, 
bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, 
de ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a 
világon, megőrzi azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én 
vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Most 
megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától? De 
hiszen ezért jöttem, ezért az óráért. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat hangzott 
az égből: „Már megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni.” Az ott álló tömeg, amely 
ezt hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások így szóltak: „Angyal beszélt 
hozzá.” Jézus azt felelte: „Nem miattam hangzott el ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet 
van most e világ felett, most fogják kivetni ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha 
majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy 
jelezze, milyen halállal fog meghalni. 

Próbálom beleélni magam Jézus lelkivilágába. János leírása szerint Jézus már túl van a jeru-
zsálemi pálmaágas bevonuláson. Talán már a templom főterén megcsattogtathatta a köte-
lekből font ostorát is. És vívja utolsó nyilvános szellemi csatáját a vallási és politikai ellen-
feleivel. Tudja azt is, hogy rövidesen csúfos halál vár rá. Szupersztár és halálraítélt egyben! 
Valójában egy mélyen megrendült lelkű ember… Közben zajlanak az események. 



1) Bálványimádók 

Körül veszik a vallási és politikai jelszavakat kiabáló hívei. Zelóták, a túlbuzgó vallásos haza-
fiak, akiknek Jézus a Krisztus, a leendő Messiáskirály!  

De már nemcsak a zsidók, hanem a pogányságból Jézussal szimpatizáló pogányok is keresik a 
protekciót, közel kerülni az új Királyhoz Mert az ember nem élhet Bálványok, Messiások 
nélkül, akiket, vagy akit imádni lehet! 

A prozeliták, a görög hellenista pogányok, akik elfogadták Jahvét Istenüknek, és imádkozni 
jártak a Templom pogányok udvarába, sőt áldozatot is mutattak be az égő áldozati oltáron, 
most közvetlen kapcsolatba akarnak lépni a Templom és Város várható új Urával.  

El tudom képzelni, milyen arcot vághattak akkor, amikor Jézus a halála órájáról beszél nekik! 
És a búzamagról, melyet a földbe vetnek, és ott elhal. 

2) Halálsoron 

Sem a zsidó fanatikusok, sem a prozeliták nem értik, mert nem akarják érteni, hogy ő, Jézus a 
halálsoron van. Hogy megölik! Meg kell halnia! Eljött az órája! A hatalom már biztosan kitűzte 
számára a kivégzés időpontját.  

Ebben a légkörben szerintem elérkezik Jézus utolsó megkísértése. Ott a templomudvaron, 
ahol a pénz az úr, ahol az oltáron is a vér folyik, ahol a zsidó és a római hatalom él és uralko-
dik. Jézus fejében megfordulhat a pusztai kisértés, amit az elnyomott nép is várt tőle, hogy 
valóban itt az óra, ütött az óra arra, hogy kihúzza a véres kardot, népének élére álljon és 
megküzdjön az elnyomó hatalmakkal. Mert hiábavaló volt a megtérésről és a Szeretetről 
prédikálnia! 

3) Búzamag-sors 

Miről is beszél? Elsősorban önmagának prédikál. Magát erősítgeti, hogy az élete és küldetése 
nem volt tévedés, és az álma nem utópia. A természet rendjéből veszi a tapasztalati példát, a 
búzamagnak a földbe kell kerülnie, el kell halnia, hogy termést hozzon.  

Ebben bízik, és azt reméli, hogy a halála ráébreszti a népét az Atya igazságára. Ha szavai nem 
voltak elegek, majd a halála sokakat felébreszt, és az életodaadás, a halálig hűséges szolgálat 
megtérésre, az új világ megteremtésére indítja őket. 

4) Győzelem az akasztófán? 

Ha János igazat ír, akkor megrendítő dráma játszódik le ott a templomtéren, amikor Jézus 
hangosan imádkozni kezd, és az Atyának felismert Istenhez szól.  

Apám, lerombolnám ezt a templomot és elpusztítanám minden ellenségedet, a gazdagság, a 
hatalom és az erőszak megtestesülését a vallási és nemzeti szentség színeiben. De éppen arra 
vállalkoztam, hogy bemutassam nekik a Te Arcodat Atyám. A Te dicsőséges arcodat, mely 
nem szól másról, csak a megbocsátásról, az irgalomról, a halálig menő személyválogatás 
nélküli szeretetről. 

Vihar törhetett ki közben. Dörgött az ég. A babonás nép rettegni kezd az Isten nyilától, sokan 
angyalokat látnak az égen, és az Isten válaszát hallják ki az égzengésből… 

Azon a bizonyos Nagypénteken pedig megtörtént a világraszóló győzelem: Jézusban a 
szeretet győzött a kísértés fölött. Elhangzik az akasztófán a rettenetes mondat, a világ-



botrány: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Megtört a 
gonoszság hatalma az Emberfián. Győzött a legnagyobb szeretet, és győzött a Szeretet 
Istene! 

--- Sorsdöntő pillanat lesz számunkra is a halál pillanata. Gyűlölni tudunk, de tudunk-e 
szeretni, és megbocsátani az ellenünk vétőknek?! Hiszünk-e a búzaszem történetben, hogy 
az életünk nem volt hiábavaló? Képesek leszünk-e jó szívvel feladni a kézzelfoghatót a látha-
tatlanért? Megtörik-e rajtunk a gonosz hatalma, mely meg akarja ölni bennünk a Szeretetis-
ten hitét?! Hiszünk-e az adásban, az utolsóban, amikor az életünket adjuk oda az Atyánknak?! 

 

[Kovács László online prédikációja  
elhangzott 2021. március 21-én] 

 

 

 

 


