
Nagypénteki megemlékezés

"... csupán egy pillantás a Hűségesre. Úgy látszik, ez minden, amire szükségem van, és 
tökéletes a nyugalmam a Szeretettben már itt és az örökkévalóságban."
Hudson Taylor

"Nem kívánok hosszú életet, csak teljes életet, olyat, mint a tied volt, Uram Jézus!"
Jim Elliot

"Jézust nem a szegek tartották a kereszten, hanem érettünk való szeretete."
Szent Klára

"Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz: 'Üljetek le 
itt, amíg imádkozom...'"
Márk 14.
 
"Út. Sötét. Csillagok. Árnyékok. Négyen. Saruk. Köntösök. Csend. Bizonytalanság. Kert. 
Fák. Magány. Kérdések. Kínszenvedés. „Atyám!" Verejték. Isten. Ember. Isten-ember. 
Lesújtott. Vér. „NE!" „Igen." Angyalok. Vigasztalás."
Max Lucado: Él

"Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija, betegség ismerője. Eltakartuk 
arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele."
Ézsaiás 53.

"...én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, 
hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."
János 17.

"Lépések. Fáklyák. Hangok. Rómaiak. Meglepetés. Kardok. Csók. Kavarodás. Árulás. 
Félelmetes. Menekülj! Megkötözött. Csuklók. Menetelés."
Max Lucado: Él

"...mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában 
is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig."
Filippi 2.

"A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel."
I. Korinthus 13.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen."
János 3.

"Törvényszék. Papok. Lámpák. Szanhedrin. Kajafás. Gúnyolódás. Selyem. Szemtelenség. 
Szakáll. Cselszövés. Mezítláb. Kötél. Nyugodtság. Lökés. Rúgás. Annás. Felháborodott. 
Messiás? Tárgyalás. Názáreti. Magabiztos. Kérdés. Válasz."
Max Lucado: Él



"A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az 
övéi nem fogadták be őt."
János 1.

"Isten nem azért küldte el Fiát, hogy megszüntesse a szenvedést. Nem is azért jött, hogy 
magyarázatot adjon rá, hanem hogy betöltse jelenlétével."
Paul Clandel

"Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik,
vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját."
Ézsaiás 53.

"Közlemények. Törvényszék. Elutasítás. Vádemelés. Meggyötört. Sápadt. Tanuk. Hazugok. 
Összefüggéstelen. Csend. Tekintetek. „Istenkáromló!" Harag. Várakozás. Összezúzott. 
Szennyes. Kimerült. Őrök. Köpés. Szembekötött. Gúnyolódva. Ökölcsapások. Tűz. 
Szürkület."
Max Lucado: Él

"Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet nem múlik el soha."
I. Korinthus 13.

"Véresre verték azt az arcot, amelyért Mózes könyörgött, hogy láthassa, és nem láthatta. A 
tövisek, amelyeket azért adott Isten, hogy megátkozza a Föld lázadását, most saját 
szemöldöke körül meredeztek."
Joni Eareckson Tada

"Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó 
volt alakja."
Ézsaiás 52.

"Megtennénk, amit Jézus tett? Egy pompás kastélyt cserélt fel egy koszos istállóval. Az 
angyalok imádatát cserélte fel gyilkosok társaságával."
Max Lucado

"Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, 
mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele."
Ézsaiás 53.
"Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a 
rosszat."
I. Korithus 13.

" - Feküdj a hátadra! - A katona felemeli a kalapácsot, hogy beverje a szöget. De a katona 
szívének tovább kell lüktetnie, miközben leszorítja a fogoly csuklóját. Valakinek percről-
percre fenn kell tartania a katona életét, mert magától senki sem képes erre. Ki látja el 
levegővel a tüdejét? Ki ad energiát a sejtjeinek? Ki tartja fenn a molekuláit? Csak a Fiúban áll
fenn minden."
Joni Eareckson Tada

"Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg."
Ézsaiás 53.



"Katonák. Tolvajok. Kereszttartó. Váll. Nehéz. Gerenda. Nehéz. Nap. Tántorgás. Meghajlás. 
Házak. Üzletek. Arcok. Gyászolók. Motyogások. Zarándokok. Nők. Botladozás. Utcakövek. 
Kimerültség. Lihegés. Simon. Szánalmas. Golgota."
Max Lucado: Él

"Fent egy kopár hegy, rajta átokfa,
az átokfáról vér csurog alá,
embervér!...
És szegek tartják az embert a fán,
szegek, szegek, szegek!"
Somogyi Imre: A szegek látomása

"A világmindenséget tarthatta volna a tenyerében, de lemondott róla, hogy egy szűz méhében 
lebegjen.
Isten helyében aludnánk szalmán, táplálkoznánk emlőből és hagynánk, hogy pelenkázzanak?"
Max Lucado

"A férfi meglendíti karját. Eközben a Fiú visszaemlékszik, hogyan tervezték meg az Atyával 
az emberi alkar középső izmát. A terv hibátlan volt - az idegek nagyszerűen teljesítettek.
- Fel vele! - Felemelik a keresztet. Mutogatják az Istent, aki alig lélegzik."
Joni Eareckson Tada

"De be kellett teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: Gyűlölnek 
engem ok nélkül."
János 15.
 
"Koponya. Kálvária. Keresztek. Kivégzés. Halál. Dél. Könnyek. Nézelődők. Siránkozások. 
Bor. Mezítelenség. Összezúzott. Feldagadt. Keresztgerenda. Jel. Föld. Szegek. Kopp. Kopp. 
Kopp. Átszegzett. Eltorzult. Szomjúság. Szörnyűség. Kegyelem. Gyötrődés. Felállított. 
Ráerősített. Odakötött. Felfüggesztett. Görcsök. Émelygés. Gúny. Szivacs. Könnyek. 
Csúfolódások. Bocsánat. Sorsvetés. Szerencsejáték. Sötétség."
Max Lucado: Él

"Eljönnénk akkor is, ha tudnánk, hogy csak néhány embert érdekel a jöttünk? Ha tudnánk, 
hogy azok, akiket szeretünk, az arcunkba fognak nevetni, akkor is törődnénk velük? Mindent 
ugyanúgy alkotnánk meg, még ha tudnánk is, hogy az általunk alkotott nyelvek kigúnyolnak, 
az általunk teremtett szájak leköpnek, az általunk formált kezek keresztre feszítenek? Krisztus
megtette. Fontosabbnak tekintenénk önmagunknál a bénát és a rokkantat? Jézus fontosabbnak
tekintette."
Max Lucado

"Jahvénak az emberiség ellen minden felhalmozott haragja egyetlen irányba robban. 'Atyám, 
Atyám, miért hagytál el engem?' A menny azonban bedugja a fülét. A Fiú felnéz arra, aki nem 
tud, nem akar sem lenyúlni, sem válaszolni. A Szentháromság tervezte így. A Fiú elviselte. A 
Szentlélek képessé tette rá. Az Atya visszautasította a Fiút. Jézus, a názáreti Isten-ember 
elveszett. Az Atya elfogadta bűnért való áldozatát és kiengesztelődött. A szabadítás 
végbement."
Joni Eareckson Tada



"Bizony, bizony mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, 
nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, 
és én feltámasztom őt az utolsó napon."
János 6.

"Megalázta magát. Eljött, és ahelyett, hogy az angyaloknak parancsolt volna, szalmán aludt. 
Csillagok helyett Mária ujjába kapaszkodott. A tenyér, amely a világmindenséget tartotta, 
elfogadta a katonától a szöget.
Miért? Mert ilyen a szeretet. Önmaga elé helyezi a szeretett lényt. A lelkünk fontosabb volt 
neki saját vérénél. A mi mennyei helyünk fontosabb volt neki, mint saját helye a mennyben, 
és lemondott róla, hogy mi megkaphassuk a magunkét. Ennyire szeret. Mindennél 
fontosabbak vagyunk neki, mert szeret."
Max Lucado

"Abszurdum.
Halál. Élet.
Fájdalom.
Ítélet. Ígéret.
Sehol. Valahol.
Őt. Minket."
Max Lucado: Él

"Nem látjátok? Isten szinte nyomon követ bennünket, hogy megmentsen. Mi pedig 
menekülünk előle, hogy a vesztünkbe rohanjunk."
Szalézi Szt. Teréz

„Atyám!" Gonosztevők. Paradicsom. Jajgatás. Siránkozás. Kábult. „Anya." Szánalom. 
Sötétség. „Én Istenem!" Félelem. Bűnbak. Pusztaság. Ecet. „Atyám." Csend. Sóhaj. Halál. 
Megnyugvás."
Max Lucado: Él

"Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én 
szeretetemben."
János 15.

"Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely 
minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké 
és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."
Filippi 2.

"Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a 
szeretet."
I Korinthus 13.


