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 „Pilátus feliratot is készíttetett…” 
Jn 19,19

Kedves Testvérek!

Közismert kép: Jézus a keresztfán, felet-
te a felirat, mely a későbbi ábrázoláso-
kon INRI-ként lett közismert. Valójában 
három nyelven készült (arám, görög, 
latin), de az egyszerűség kedvéért ez 
terjedt el. Azonban ez olyan tévedése-
ket tartalmaz, ami arra vall, hogy aki 
írta, bizony nem volt tisztában azzal,  
Kiről is írja. Vegyük sorra a szavakat  
és nézzük meg, hogy ez sokszor a val-
lásos ember felszínességével értelmezi 
Jézus Krisztus lényét. Hogy Pilátusnak 

milyen szándékai voltak, talán embe-
rileg érthető. Ha már a kivégzést meg-
akadályozni nem tudta, akkor legalább 
szúrt egyet azokon, akik az egészbe 
belerángatták. A bosszúvágy emberileg 
nagyon is érthető: félt, hogy bizonyos 
helyi hatalmak miatt valamilyen konf-
liktus fog kirobbanni, amire neki semmi 
szüksége nem lett volna. Már maga az 
első szó is erről árulkodik, még ha csak 
rejtetten is, kérdéseket mindenesetre fel-
tesz: kicsoda számomra Jézus? Ez a kér-
dés nem csak nagyhéten, nagypénteken 
fontos, de fontos az élet minden napján. 
Nem lehet, jobban mondva nincs értel-
me Jézus egyik címét a másik nélkül 

vizsgálni. Jézus a Krisztus, ez így teljes. 
Olyasmi, mint a karácsony: a betlehemi 
bölcsőt nézni a golgota keresztje nélkül 
értelmetlen, fordítva pedig érthetetlen. 
És mégis, a kettőt sokszor olyan nehéz 
összehozni, együtt látni. Nagyon nagy, 
és csak Isten Szent Lelke az, ami képes-
sé tehet minket arra, hogy megértsük. 
A következő kérdés hasonló az előző-
höz: tény, hogy a mai napig úgy szoktuk 
emlegetni, hogy a „názáreti Jézus”. Ez 
azonban csak a dolog egyik része, hiszen 
Jézus fizikai értelemben valóban Názá-
retben élt és lakott, de ez esetben sok-

kal fontosabb a származás. Az ugyanis 
Betlehem. És Betlehemnek szimbolikus 
jelentése van, hiszen királyi város, ez-
zel Pilátus, talán akaratlanul is, nagyon 
fontos mozzanatot hallgatott el, neveze-
tesen azt, hogy Jézusnak valóban királyi 
származása van. Számomra ez megint 
csak arra vall, hogy Pilátusnak nem sok 
köze volt az egészhez, és nem is értette 
meg. Názáreti vagy betlehemi. Látszó-
lag egy apró kis kérdés, mégis nagyon 
sok mindent eldönt – nekem is. 
A következő birtokos szerkezet ismét 
komoly tévedésekről tanúskodik. A zsi-
dók királya. Először is mit is jelent az, 
hogy király? Az, hogy Jézust királynak 
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tartották, az már egészen kis korában 
majdnem az életébe került (lásd kará-
csonyi történet). Másodszor komoly 
csalódást okozott azzal a népnek, hogy 
nem a dávidi királyságot jött visszaállí-
tani. És mégis, igaz a király jelző, csak 
éppen nem abban az értelemben, amiben 
az ember gondolná, hanem valahogyan 
egészen máshogy. Jézus királysága nem 
ebből a világból való, és éppen ezért 
nem is azzal van itt gond, hogy Pilátus 
királynak titulálja Jézust, hanem sokkal 
inkább gond van azzal, hogy milyen ki-
rálynak is gondolom Jézust. És végül: 
a zsidóké. Ez egy borzasztó tévedés, és 
nyilván azért íratta így fel ezt Pilátus, 
hogy valamilyen módon elhatárolódjék 
a történtektől. De nemcsak a húsvétkor 
történteket, de az egész Bibliát nem le-
het megérteni, ha csak a földi értelme-
zést nézzük. Erre nagyon jó példa a ki-
rály fogalma. Földi értelemben a király 
uralkodik, ami isteni értelemben is igaz, 
de teljesen más összefüggésben. Isten 
uralkodását több szempontból sem lehet 
összemérni a földi uralkodók uralkodá-
sával. Legelső fontos különbség, hogy a 
földi uralkodó kapta azt a területet, me-
lyen uralkodik, azonban Isten teremtette 
azt. Jobb esetben az történt a történelem 
során, mint a magyar uralkodók eseté-
ben, hogy azzal kezdték a címüket, hogy 
Isten kegyelméből, rosszabb esetben er-
ről teljesen megfeledkeztek, még akkor 
is, ha a címükről volt szó. Isten eseté-
ben erről szó sem lehet, mert Ő abszolút 
uralkodó, és nem kapta senkitől a hatal-
mat, sokkal inkább Ő bíz meg embere-
ket a hatalom gyakorlásával hosszabb-
rövidebb időre. Az, hogy kinek milyen 

hatalma van, arról külön prédikációt le-
hetne írni, hiszen éppen a fent leírtakból 
következően Isten hatalma nemcsak a 
földi hatalomra terjed ki, hanem, ahogy 
már láthattuk és amint életünkben is 
tapasztalhatjuk, Isten hatalma nem áll 
meg ott, ahol az emberé, hanem azon 
jóval túlmutat. 
De, mondhatni, ez csak a külső, talán 
lényeg. Lényegesebb különbség, hogy 
Isten a hatalmát szolgálatra, valós szol-
gálatra használta és használja fel. Gon-
doljunk csak arra, amikor Jézus meg-
mosta a tanítványok lábát. Végtelen 
hatalmát letéve szimbolikusan is a szol-
gájuk lett. 
Volt ezen a kereszten azonban még egy 
felirat. Nyelvészeti alapmomentum, 
hogy írni nemcsak kézzel lehet, ha-
nem lehet szimbólumokat is használni. 
Gondoljunk csak a közlekedési táblák-
ra. Azokra sincs írva, csak a legritkább 
esetben, és mégis mindenki számára ért-
hetőek, egyértelműek. Nos ez esetben 
ez a felirat maga Jézus Krisztus. Ezt a 
táblát azonban én is szegeztem fel a bű-
neimmel. És ez nem valakinek a királyi 
mivoltát hirdeti, hanem az én bűnös vol-
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tomat. Ez a felirat talán már nem olyan 
könnyen olvasható, mint a fenti volt, 
mégis legalább olyan egyértelmű. 
Kicsit visszatérve a felső felirathoz, még 
egy dolgon el kell gondolkodni, termé-
szetesen csak elvontan, hiszen máshogy 
nem is lehet. Nem is lehet másként, de 
így mindenképp érdemes. Nevezetesen, 
hogy én mit írnék arra a táblára, ha ne-
kem kellene annak a feliratát megfogal-
mazni. Oly sok szép dolgot rá lehetne 
írni, ki is volt Jézus valójában, tényszerű 
dolgokkal is tele lehetne írni, és még-
sem lenne sok értelme egyiknek sem. 
Egy megfelelő felirat kívánkozhat arra 
a táblára az én íróeszközömből: Itt függ 

az Isten Egyszülött Fia, akit én is felszö-
geztem a bűnömmel ide. Ember tollából 
ez az egyetlen felirat, mely helyénvaló 
módon felkerülhet a keresztre. A kereszt, 
mint láttuk, két dolgot is hirdetett, bár 
ebből az egyik nagyon megkérdőjelez-
hető módon emberi volt, a másik, mint 
láttuk, lényegében egy vádirat. Azon-
ban az én életemnek is ilyen táblának 
kell lennie, és hirdetni Isten kegyelmét, 
nem(csak) feliratokkal, hanem élettel. 
Ha ez megvalósul, akkor lesz Jézusból 
igazán király, és akkor lesz a két felirat 
igazán összhangban egymással.

Ámen!
(Elhangzott 2011. szeptember 11-én.)

Pályázati felhívás

A Rákóczi Szövetség és a Rákóczi Szövetség Rákos mezeje  
tagszervezete irodalmi/történelmi pályázatot hirdet  
1956. október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar  
középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták  
részére az alábbi két fő témában:

1956 – Az 1956-os forradalom  egy vagy több, ismert vagy névtelen szereplőjé-
nek és rajta keresztül a nemzet szabadságharcának bemutatása.
A) Életem legszebb napjai voltak
B) Gyerekekből hősök lettek

Magyarnak megmaradni
A) Egy kiemelkedő közéleti szereplő/csoportosulás küzdelme 1920 után a magyar 
kisebbség érdekében az elcsatolt területeken  (Kós Károly, Esterházy János, Erdélyi 
Helikon…)
B) Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái,  
kulturális élete szinten tartásáért.

További információ a következő webcímen található: 
http://www.diakhalozat.sk/cikk/2011/09/05/palyazati-felhivas



Üzenet – A Prágai Református Missziói Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből

– Ránk következő va-
sárnap (szeptember 25.) 
rendhagyóan szabadtéri istentiszteletet 
tartunk Palágyi István György presbi-
ter testvérünknél 15.00-tól. (Hlavní 45, 
Husinec-Řež, Praha-Východ). Řež-be 
vonattal a Praha-Masarykovo nádraží-
ról lehet eljutni (vonatindulás 13:40). 
Részvételi szándékukat kérjük jelezni 
a házigazdánál a +420-775-193-912 
vagy +420-220-940-190 telefonszá-
mon. Köszönjük. 

Vasárnapi
Iskola

Kérjük, hordoz-
za imádságban 
a gyülekezet legkisebbjeinek hitéle-
tét. Kérjük terjessze ismerősei körében, 
hogy gyülekezetünkben rendszeres, 
magyar nyelvű vasárnapi iskolai fog-
lalkozás van. Az aktuális és következő 
foglalkozások témái:
Szeptember 18:
Az Édenkertben (1Mózes 2,8-17)
Október 2:
Noé bárkája (1Mózes 6-9)

További információk a „Gyülekeze-
ti alkalmak” között hirdetett „gyer-
mekmegőrzés” részben.


