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AZ Ő SEBEIVEL 
GYÓGYULTUNK MEG”

• „…betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat 
hordozta… ostoroztatott, verettetett és 
kínoztatott… az Ő sebeivel gyógyultunk meg”
(Ésa. 53:4). 

• „A mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, 
hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak 
éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (I. 
Pét. 2:24)

• Gyógyulásunk sebeiben van. E sebek 
meggyógyítják testünket a bűn minden 
betegségéből. A jövendő feltámadt, örök életre 
alkalmas test az Ő ajándéka. „Testünk 
megv áltásáé rt” (Róm. 8:23) 





Krisztus önként vállalta a megváltást. 
Nem áldozatul esett, hanem áldozatul adta magát.



• „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit 
cselekszenek.” (Luk. 23,34) 
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• Mi történt a Golgotán?

• Mi az értelme Jézus halálának? 

• Miért kellett meghalnia? Miért szükséges Jézus 
áldozata? 

• Mitől szenvedett 
Krisztus?

• Mit jelent ez a mi 
számunkra?



Bűn – büntetés – megbocs átás

• Ha „valaki a bűnt cselekszi, az a 
törvénytelenséget is cselekszi; a bűn 
pedig a törv énytelens ég.” (1 Ján. 3,4) 

• „Mert a bűn zsoldja halál ; az Isten 
kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban.” (Róm. 6,23)



Lázadás a mennyben
• A mennyben lázadás tört ki Isten ellen. Sátán 

megkérdőjelezte Isten törvényét, annak 
igazságosságát, és a Teremtő szeretetét. (Ezék. 
28., Ésa. 14., Ján. 8:44., Jel. 12:7–9)

Sátán , héb. satan = ellenség, ellenfél, vádoló
Ördög , gör. diabolosz = vádoló, rágalmazó

John Milton: Elveszett paradicsom
Madách Imre: Az ember tragédiája





Ennek lényege

• A törvény nem jó
• Nem lehet betartani
• Aki vét ellene, annak nem 

lehet megbocsátani, aki nem 
tartja be annak el kell vesznie.

• Az igazságosság és az 
irgalom nem fér össze 
egymással











„Isten szeretete nem kevésbé fejeződött ki 
igazságosságában, mint irgalmasságában. 
Isten trónjának az igazságosság az alapja, 
és szeretet a gyümölcse… Az egyik nem 
létezhet a másik nélkül.”
„Irgalmass ág és hűség 
összetalálkoznak, igazs ág és b ékess ég 
csókolgatják egym ást” (Zsolt 85:11). ”
(JÉ. 670–671. o.)



• „Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes 
Isten, késedelmes a haragra, nagy 

irgalmass ágú és igazs ágú . 
Aki irgalmas marad ezeríziglen; 

megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: 
de nem hagyja a bűnöst büntetlenül…”

(2 Móz. 34,6–7)
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MI VOLT A FÁJDALM ÁNAK 
AZ OKA?

• 1. Minden b űn ráterhel ődött „az Úr 
mindny ájunk v étkét ő reá vetette ” (Ésa . 53:6) 

„Ádám minden leszármazottjának a bűne az Ő
szívére nehezedett súlyos teherként. Isten 
haragja a bűnnel szemben, nemtetszésének 
félelmetes kinyilatkoztatása a bűn, az 
igazságtalanság miatt rettenettel töltötte el 
Krisztus szívét.” (JÉ 660. o.)

AJÁNDÉK
„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette 
értünk, hogy mi Isten igazs ága legy ünk 
őbenne. ” (2 Kor. 5,21)
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„Mert azt, aki b űnt 
nem ismert, b űnné
tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága 
legyünk őbenne.”

(2 Kor. 5,21)



„Aki a mi b űneinket 
maga vitte fel 

testében a fára.” (1 
Pét. 2,24) 









Az Atya elhagyta őt. Átélte amit az 
elkárhozók élnek át: „ímé mindenütt 

nyomor és sötétség, és szorongatásnak 
éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben 

elhagyatva !” (Ésa. 8,22)





• 2. Isten elhagyta Őt! 
És mindenkitől elhagyatott volt! „Kiirtatik a Messiás és 
senkije nem lesz” (Dán. 9:26)

• „Krisztus egész élete az Atya kegyelmének és 
megbocsátó szeretetének a jó hírét közölte az elesett 
világgal. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt a 
feladata és állandó célja működésének. Most azonban, 
mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni 
az Atya megbékülést sugárzó arcát. Annak az érzete, 
hogy az Atya megvonta Tőle jelenlétét legnagyobb 
nyomorúságának ebben az órájában, olyan 
szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a Megváltó
szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen. 
Olyan nagy volt ez a haláltusája, hogy a fizikai 
szenvedést és fájdalmat alig érezte.” (JÉ 660-661. o.)

AJÁNDÉK
Az Atyától való elhagyatottságot elszenvedte, hogy a 
mi számunkra az Atyával való közösséget
megteremtse.













• 3. Az Atya haragját szenvedte el
„De te mégis elvetetted és megutáltad őt, és megharagudtál a te 
felkentedre.” (Zsolt. 89,39)

„Sátán kegyetlen kísértéseivel kínozta meg Jézus szívét. Az 
Üdvözítő nem tudott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen 
biztató rem énysugarat sem látott , hogy majd győztesként jön elő
a sírból, és semmi biztosíték nem volt arra, hogy az Atya 
elfogadja áldozatát . Krisztus attól félt , hogy a bűn oly súlyos Isten 
szemében, hogy örökre elszakítja Őt az Atyától. Krisztus azt a 
lelki kínt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom 
nem könyörög többé a bűnös emberi nemzetségért. A bűnnek ez az 
érzete volt az, amely az Atya haragját Krisztusra, az emberek 
helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit 
kiivott, és összetörte Isten Fiának a szívét .” (JÉ 661. o.)

AJÁNDÉK
„Őáltala békéltessen meg mindent Magával , békességet 
szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak 
van, akár a földön, akár a mennyekben.” (Kol. 1,20)







4. Minden b űn büntetését, a k árhozat 
tapasztalatát szenvedte el

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká
levén érettünk ; mert meg van írva: Átkozott minden, aki 
fán függ.” (Gal. 3,13)

AJÁNDÉK
„A szabadulás öröme” a miénk (Zsolt. 32,7)
Amilyen nagy volt Krisztusunk fájdalma akkor, olyan 
nagynak kell lenni a szabadításából fakadó
örömünknek most.

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal 
szabadok lesztek.” (Ján. 8,36)

„Bizonyára azért, miképpen egynek b űnesete által 
minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen 
egynek igazsága által minden emberre elhatott az 
életnek megigazulása.” (Róm. 5,18)





„A földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke 
szemébe néz, remegve gondol az élet 

veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét 
Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a 
küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött Fiát 
egy még ádázabb küzdelem megvívására, még 
félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet 
útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van 
a szeretet! Csodálkozzatok, egek! Ámulj, ó föld!”



„Krisztussal úgy bántak, ahogy mi 
megérdemelnénk, hogy mi olyan 
bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő
kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért, 
amelyekben semmi része sem volt, hogy 
mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, 
amelyben nekünk semmi részünk nincs. 
Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi 
elnyerhessük az Ő életét, "[...] és az Ő
sebeivel gyógyulánk meg" (Ésa 53:5).”













• A fogságból és ítéletb ől 
ragadtatott el, és kortársainál ki 
gondolt arra, hogy kivágatott az 
élők földéb ől, hogy népem b űnéért 
lőn rajta vereség?! 

• És a gonoszok közt adtak sírt néki, 
és a gazdagok mellé jutott kínos 
halál után: pedig nem cselekedett 
hamisságot, és álnokság sem 
találtatott szájában. 

• És az Úr akarta őt megrontani 
betegség által; hogyha önlelkét 
áldozatul adja, magot lát, és 
napjait meghosszabbítja, és az Úr 
akarata az ő keze által jó
szerencsés lesz. 

• Mert lelke szenvedése folytán látni 
fog, és megelégszik, ismeretével 
igaz szolgám sokakat megigazít, 
és vétkeiket ő viseli. 

• Azért részt osztok néki a 
nagyokkal, és zsákm ányt a 
hatalmasokkal oszt, mivelhogy 
életét halálra adta, és a b űnösök 
közé számláltatott; pedig ő sokak 
bűnét hordozta, és a b űnösökért 
imádkozott!”

Ésaiás könyve 53. fejezete

• „Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr 
karja kinek jelentetett meg? 

• Felnőtt, mint egy vessz őszál Ő
előtte, és mint gyökér a száraz 
földb ől, nem volt néki alakja és 
ékessége, és néztünk reá, de nem 
volt ábrázata kívánatos! 

• Utált és az emberekt ől elhagyott 
volt, fájdalmak férfia és betegség 
ismer ője! Mint aki el ől orcánkat 
elrejtjük, utált volt; és nem 
gondoltunk vele. 

• Pedig betegségeinket ő viselte, és 
fájdalmainkat hordozta, és mi azt 
hittük, hogy ostoroztatik, verettetik 
és kínoztatik Istent ől! 

• És ő megsebesíttetett b űneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta 
van, és az ő sebeivel gyógyulánk
meg. Mindnyájan, mint juhok 
eltévelyedtünk, kiki az ő útára 
tértünk; de az Úr mindnyájunk 
vétkét ő reá vetette.

• Kínoztatott, pedig alázatos volt, és 
száját nem nyitotta meg, mint 
bárány, mely m észárszékre vitetik, 
és mint juh, mely megnémul az őt 
nyírők előtt; és száját nem nyitotta 
meg! 



• Krisztus el őtt
1. Az igazságosság törvénye miatt el kell vesznie a  bűnösnek
Amikor azonban látta, hogy a törvény erejét, az igazságosság 
hatalmát érvényesítette Krisztuson, megbüntette rajta a bűneink 
büntetését, akkor újabb taktikához folyamodott.

• 2. Krisztus után
„Sátán most egy másik ámítással jött elő. Kijelentette, hogy az 
irgalmasság megsemmisítette az igazságosságot, és hogy Krisztus 
halála hatályon kívül helyezte az Atya törvényét. Azonban, ha 
lehetséges lett volna a törvény megváltoztatása vagy hatályon kívül 
való helyezése, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia…
Itt tör ki az utolsó küzdelem Krisztus és a Sátán között folyó nagy 
harcban.”
Sátán most azzal hozakodik elő, hogy a törvény, amelyet Isten saját 
maga jelentett ki, nem tökéletes, és annak néhány előírását 
megváltoztatta. Ez az utolsó nagy ámítás , amit Sátán hoz erre a 
világra. Sátánnak nem kell megtámadnia az egész törvényt, ha félre 
tudja vezetni az embereket, hogy ne vegyék figyelembe annak csak 
egyetlen egy előírását is. Ezzel már el is érte szándékát: ”Mert ha 
valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek 
megrontásában bűnös” (Jak 2:10).” (JÉ 671. o.)







• Amit mi érdemelnénk, azt Ő viselte el helyettünk, 
hogy az Ő érdemeiben mi részesüljünk. 

• Elítélték a mi bűneinkért, hogy mi felmentést 
kapjunk az Ő igazságáért. 

• Pedig semmi része sem volt b űneinkben , 
de nekünk se az ő igazságában. 

• Elszenvedte a mi halálunkat , hogy elnyerhessük 
az Ő életét, és az Ő sebeivel gyógyuljunk meg.

• Fogoly lett , hogy minket szabaddá tegyen. 
• Mindenki elhagyta , hogy 

a kárhozatban magára maradt embert képviselhesse. 
• Az Atya is elhagyta,

hogy minket Isten közösségével ajándékozhasson meg. 
• Senkije sem volt , hogy Ő mindig a miénk lehessen. 
• Elfogadta némán a rázúduló vádakat , 

hogy megváltson az ítélkezés lelkületétől. 
• A vádlottak padjára kerülve,

a világot is megítélő bírói székbe emelt bennünket. 
• Szolgák szolgájaként tett minket királyokká és papokká. 
• Vesztessé lett , hogy minket győzőkké tegyen! 
• Kárhozati halált szenvedett , 

hogy minket az örök életben részesítsen. 





„Isten makulátlanul tiszta Fia a kereszten függött. Testét 
korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, 
amelyeket olyan gyakran áldásra nyújtott ki, 
fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek 
fáradhatatlanok voltak a szeretet szolgálatainak a 
végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a 
kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a 
töviskorona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra 
formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte – a 
vércseppeket, amelyek 
lehullottak fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól; a 
haláltusát, amely eltorzította testének alakját; és a 
kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, 
mikor Atyja elrejtette előle orcáját. Ezek pedig mind azt 
mondják az emberi nemzetség minden egyes 
gyermekének: éretted történt , hogy Isten Fia 
hozzájárult a bűn ezen terhének az elhordozásához. 
Éretted döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét 
előtted a paradicsom kapuit Az, Aki lecsendesítette a 
tenger vad hullámait és járt a tajtékos hullámokon; Aki 
megremegtette az ördögöket és száműzte a 
betegségeket; Aki megnyitotta a vakok szemeit, és 
életre keltette a halottakat, és Aki áldozatként adta oda 
magát a kereszten, mert szeretett téged .” (JÉ. 663. o.)





Ha többet időznénk Krisztus keresztjénél, 
többet tehetne értünk Isten. 

Egyre inkább átformálna 
Megváltónk képmására, 

s jellemruháját 
ránk adhatná! 



MI A 
KERESZT TITKA?





• „Isten makulátlanul tiszta Fia a kereszten függött. 
Testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a 
kezeket, amelyeket olyan gyakran áldásra nyújtott ki, 
fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek 
fáradhatatlanok voltak a szeretet szolgálatainak a 
végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a 
kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a 
töviskorona tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra 
formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte – a 
vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről és lefolytak 
kezeiről, lábairól; a haláltusát, amely eltorzította 
testének alakját; és a kifejezhetetlen lelki 
kínszenvedést, amit akkor érzett, mikor Atyja elrejtette 
előle orcáját. Ezek pedig mind azt mondják az emberi 
nemzetség minden egyes gyermekének: éretted 
történt , hogy Isten Fia hozzájárult a bűn ezen 
terhének az elhordozásához. Éretted döntötte meg a 
halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom 
kapuit Az, Aki lecsendesítette a tenger vad hullámait és 
járt a tajtékos hullámokon; Aki megremegtette az 
ördögöket és száműzte a betegségeket; Aki 
megnyitotta a vakok szemeit, és életre keltette a 
halottakat, és Aki áldozatként adta oda magát a 
kereszten, mert szeretett téged .” (JÉ. 663. o.)
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Golgota Aggod István

















Before Caiaphas DAVIS, Lucien

„Kínoztatott, 
pedig alázatos 
volt, és száját 
nem nyitotta 
meg, mint 
bárány, mely 
mészárszékre 
vitetik, és mint 
juh, mely 
megn émul az 
őt ny írők előtt; 
és száját nem 
nyitotta meg! ”







ANTONELLO da Messina

Crucifixion 1475






