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A kereszt valósága, Krisztus valósága 

 

 

 

A napokban a kereszten történt cserékkel foglalkoztam, Krisztus miket hordozott el helyettünk. 

Ilyenkor legtöbbször Ézsaiás könyvének 53-as fejezetének verseit tárgyalják, én azonban a 22-es 

zsoltár verseit tanulmányoztam. Ez a zsoltár írja le a legrészletesebben hogy Jézus min ment 

keresztül érzelmi, fizikai, illetve szellemi síkon.  

Minket, (mivel ebben a világban élünk) Óhatatlanul érnek  olyan hatások amik fájdalmasak, melyek 

következtében megsérülünk. Ezért tudnunk kell venni a Szent Szellem kenetét, engedni hogy közel 

jöjjön hozzánk. Ő képes bennünket tökéletesen meggyógyítani, és átemelni az adott időszakon. 

Következésképpen engednünk kell hogy Szent Szellem reflektorfénybe helyezze számunkra a 

keresztet, hogy lássuk, értékeljük amit Jézus tett értünk. Ugyanakkor ne csak értékeljük, hanem meg 

is értsük hogy személyszerint értünk, a mi személyes érdekünkben történt annak minden mozzanata. 

Meggyőződésem, hogy sok keresztény azért nem tud gyógyulni, mert nem érti, és nem 

vonatkoztatja önmagára a kereszt áldásait. Mielőtt a 22-es zsoltár egyes mozzanatait kiemelném, 

hadd álljon itt két tény.  

 

 aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 

(2Kor 5:21) 

 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: 

Átkozott minden, aki fán függ. (Galata 3:13) 

 

Tehát, Krisztust elfogadva lehetőségünk van egyrészt Isten megigazult emberévé lenni (Isten 

igazságává) Ugyanakkor pedig kilépni az átkozott identitásból, mivel Krisztus átokká lett 

helyettünk a kereszten. 

Most pedig vizsgáljuk meg, a kereszt érzelmi vetületét a 22-es zsoltár alapján.  

 

 

1. Nekünk már nem kell az elhagyatástól félni, vagy megélni hogy el leszünk szakítva Istentől. 

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. 

(Zsolt 22:2) 

"...meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem 

hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi 

más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk 

Jézus Krisztusban." (Róma 8:38-39) 

2. Van hogy az ember olyan szélsőségesen aprónak, és jelentéktelennek érzi magát akár egy 

picike bogár. Én ezt "féreg identitásnak" szoktam nevezni. Isten akarata hogy ebből 

sűrgősen megszabaduljunk. Krisztus azért veszítette el minden emberi méltóságát, és emberi 

mivoltát, hogy mi visszanyerjük. Általa.  

De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata. (Zsolt 22:7) 

3. Bizonyára átéltünk már olyan tehetetlenséget, ami olyan mint egy csapdaérzés. Ilyenkor az 

ember egyszerűen nem látja a megoldást az adott szituációban. Nos, Jézus már jóval 

előttünk szembesült ezzel az érzéssel mikor így kiáltott:  

4. "ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tulkok sokasága 

kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. Feltátották rám szájokat, mint a 

ragadozó és ordító oroszlán." (Zsolt 22:12-14) 

Nekünk mindig tudnunk kell a belső emberünkben, hogy van kiút a legsötétebb helyzetből is. 

Mert Krisztus világosság és bölcsesség számunkra minden körülmények között.  

5. Kificamodott csontok, megolvadt szív. Egészen biztos vagyok abban hogy ezek az 



elhordozott betegségeinkre utalnak. Miképpen a kiszáradt erő is erre enged következtetni.  

Isten akarata, hogy mi soha ne kerüljünk ilyen állapotba.  Ő azt akarja hogy az újjászületett 

ember, az újteremtés egészséges, és erős legyen minden területen. Ereje és helyreállásának 

kiapadhatatlan forrása Krisztusból táplálkozzon. 

6. Krisztus meghalt helyettünk hogy nekünk az Ő hibátlan, tökéletes életében legyen 

részesedésünk. Ezzel, nem pusztán megtérésünk pillanatában kell tisztában lennünk, hanem 

életünk minden másodpercében. A Vele való közösség által tudunk csak részesedni az 

Életből aki a Krisztus. Ehhez azonban napi kontaktusban kell lennünk Vele, mivel 

alapvetően függő lények vagyunk. Számunkra egyszerűen nem létezik élet Krisztuson kívül 

És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az 

én kezemből. (Jn 10:28) 

Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. 

(1Kor 1:9) 

 

Ami értünk történt a kereszten tökéletes, és maradéktalan helyreállítás minden területre 

vonatkozóan. Egyszerűen nem létezik olyan betegség vagy romlás mely ne nyerne orvoslást a 

kereszten elvégzett munkán keresztül.  

Látnunk, és értékelnünk kell az Úr helyreállító munkáját. Azokra a területekre pedig melyek eddig 

érintetlenül maradtak, kérjük a Szent Szellem világosságát, s kenetét, jelentse ki számunkra a 

kereszt valóságát, a Krisztus valóságát. 

Ha  van bátorságunk szembenézni a kereszttel, akkor lesz bátorságunk szembenézni önmagunkkal 

is. 

Két sajnálatos ok miatt van annyi sérült az Egyházban. Az egyik mert nem bíznak Isten irgalmas 

szeretetében, a másik, mivel nem ismerik az Írásokat, ezért tanács, vezetés nélkül maradnak. 

Ismernünk kell az Írásokat hogy kijelentést, szellemi bölcsességet nyerhessünk Krisztusról, és 

Krisztusból. Mert egy dologban bizonyosak lehetünk: Szent Szellem megoldásként mindig Őt  fogja 

kijelenteni. A különbség pusztán annyi, hogy valamennyiőnknek más módon van szükségünk Rá. 

Ezt szívünk állapota határozza meg. 

De mikor eljő Ő, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő 

magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem 

dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. (Jn 16:13-14) 

 

Le kell csendesedjünk és keresnünk kell a Szellem kenetét s kérnünk Jelentse ki számunkra a 

Krisztus valóságát.  

 

Tergulicza Eszter 

 

 


