
A haláltusát vívó Szeretet! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor 

még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. 

Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább 

megtartatunk a harag ellen ő általa. 

 

Azt érdemelnénk, hogy fára akasszanak bennünket, de Ő szegeztetett oda! A 

keresztet érdemeljük, Ő azonban a trónt adja nekünk!  
 

Jöjj Pilátus bírósági tárgyalótermébe, és lásd az embert, akit félmeztelenre 

vetkőztettek, kezét a feje felett összekötözték. Nézd, amint erős római 

katonák közelednek felé bőrostorokkal, amelyeken csont és acéldarabok 

vannak. Hallgasd az ostorcsapásokat, és nézd, amint az éles fémszegélyek 

belefúródnak az emberi húsba! Nézd, amint az ítéletvégrehajtó nagydarab 

húsfoszlányokat szakít ki a hátából – és nézd, amint a vér folyik, mint a víz! 

ŐT ostorozzák helyettünk: elszenvedi a halál fájdalmát, hogy ne kelljen 

átélnünk ezt a lelki és fizikai gyötrelmet. Majd lásd, ahogyan a fájó sebekre 

durva darócot dobnak, és amint nevetve belevájják homlokába a 

töviskoszorút, vérző sebeket ejtve.   
 

Jöjj fel velem ezután egy hegyre, amelyet Golgotának hívnak, és nézd, amint 

Jézus háromszor esik el a teher alatt. Nézd, amint karját kinyújtja a kereszten. 

Nézd, amint a római katonák durva, éles szegeket ütnek át a kezén. Hallgasd 

szavait: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”                                                                                                                                      

Júdás elárulta, Péter megtagadta, a zsidók elhagyták! És te?                                                               

A kereszt igazságtalan!! A kereszt méltánytalan!  De Jézus azt mondja, 

„Atyám, bocsásd meg nekik…”                                                                                                                                                         

Menj a kereszthez, ott megtalálhatod Krisztust, aki megbocsát neked, és te is 

birtokába juthatsz annak a képességnek, hogy megbocsáss másoknak! A 

kereszténység lényege, hogy képesek legyünk megbocsátani azoknak az 

embereknek, akik megbántottak bennünket. A megbocsátás azt jelenti, hogy 

felmentesz valakit az ítélet alól, amint Krisztus is felmentett téged az Ő 

kárhoztatásától. A kereszt képes teljesen megváltoztatni a dolgokat! Krisztus 

megváltott minket a törvény átkától! Mi a törvény átka? HALÁL!                                                        

Ő azt mondta: „Én pedig, ha felemeltetem e földről, magamhoz vonzok 

mindeneket.” 
 

Jézus, megtapasztalta a bűn büntethetőségét! Azokban az órákban Krisztus 

önként elfogadta az emberiség egyesített büntetését. Krisztus kész volt 

meghalni, és arra is, hogy esetleg soha többé nem térhet vissza, ha ez azt 

eredményezi, hogy Te az Atyával lehetsz a mennyben! Sírba ment azért, hogy 

mi mind a mennybe juthassunk. Ez a szeretet megtöri a bűn láncát és új 

emberré tesz! Semmit nem tehetünk érte, „csak” mély hálával kell fogadnunk 

ezt az emberi elme számára felfoghatatlan cselekedetet! Ő a teljes szeretet, és 

ez a szeretet egyesíti gyermekeit Őbenne!  
 

Péntek volt – borús, sötét pénteki nap. Jézus Krisztust pénteken szegezték a 

keresztre. Töviskoronát helyeztek a fejére, egy dárdával döfték át az oldalát 

azon a pénteken. A nap eltakarta arcát, a föld rengett, a madarak nem 

énekeltek, a menny dörgött, és az eget villám csipkézte azon a pénteken! A 

néma csendben sírt a föld és menny, azon az órán! Egy érdes kereszten, egy 

Jeruzsálemen kívül eső dombon, Isten Fia egy pénteki napon meghalt értünk!                                                                                                                                             

De közeleg, a feltámadás reggele! Örülj lélek, és ess a KERESZT tövébe, 

hisz, Megváltód van néked!  
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