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Jézus szenvedéstörténete az isteni szeretet, az emberi gyengeség és a sátáni gonoszság egy helyen való
megnyilvánulása
1.
Isteni szeretet: Jézus szereti a természetet, a getszemáni kertben elimádkozza a hálaadó zsoltárt.
Hálát ad a küldetéséért. Tovább adta már az apostoloknak az örömhírt, szinte minden idejét velük töltötte.
Most kész arra, hogy befejezze azt, amiért eljött a földre. Tudja mi vár rá, mégis megőrzi belső nyugalmát.
Eléje megy a Júdás által vezetett katonáknak és szolgáknak, akik először meghátrálnak és földre rogynak.
Megmutatja isteni erejét, de nem veszik észre. Nem magára gondol, hanem azt kéri, hogy az apostolokat
engedjék el. Figyelmezteti Pétert, ne alkalmazzon erőszakot, ugyancsak azt a poroszlót is, aki arcul ütötte.
Pilátusnak beszél Isten országáról és szolgáiról, valamint küldetéséről, tanúságot tesz az igazságról:
rávilágít, hogy Pilátus hatalmát felülről kapta. Gondoskodik édesanyjáról és a szeretett tanítványról, aki
egyedül maradt mellette az apostolok közül. Hogy valakiben milyen lelkület van, azt a szenvedés idején
lehet megtapasztalni. Nem véletlenül mondta a kivégzést vezető pogány százados Jézusról: Ez az ember
valóban Isten Fia volt!
2.
Az emberi gyengeség: Júdás nem értette meg Jézust. 30 ezüstért elárulta őt. Számomra olyan
megrázó a kép, amikor szemtől szembe találkozik mesterével és csókkal, a szeretet jelével árulja el. Jézus
még itt is barátjának szólítja. Péterben nincs meg a harmónia. Hirtelen természetű, védené mesterét, kardot
ránt, de utána félelmében elmenekül. Meg van zavarodva. Ő, aki kimondta Jézusról, hogy ő a Messiás az
Isten Fia Jézus figyelmeztetése ellenére háromszor letagadja, hogy ismeri azt az embert. Azonban élete
végén nem menekül el, hanem élete feláldozásával tesz tanúságot Jézus mellett. Pilátus érdeklődéssel
hallgatja Jézust, háromszor jelenti ki, hogy ártatlan, mégis amikor állása kerül veszélybe, félretéve az
igazságot, elítéli Jézust. A kézmosás csak lelkiismeretének megnyugtatására szolgál. Arimateai József
titokban volt Jézus tanítványa, mert félt a zsidóktól, hogy kiközösítik. Amikor meghalt Jézus, leleményes
szeretettel elkérte testét és saját sírjába temette. Nikodémus éjnek idején járt Jézushoz és a Mester nem
küldte el, nem tett szemrehányást, beszélgetett vele. Ő vitt mirrha és áloe keveréket holt Krisztusához.
3.
A sátáni gonoszság: fegyverekkel felszerelve mennek Jézusért. Érvekkel nem tudták legyőzni. Lelki
vakságuk akadályozta őket a tisztánlátásban. Amikor nyilvánosan tanított, Jeruzsálembe bevonult,
megtisztította a templomot, nem mert senki kezet emelni rá, mert féltek a néptől, amely rajongott érte. Most
eljött a sötétség órája. Éjjel fogják el, hallgatják ki. Hamis tanúkat állítanak vele szemben. Kora reggel viszik
a helytartóságra. Milyen képmutatók: nem lépnek be a pogány házba, nehogy tisztátalanná váljanak és ne
fogyaszthassák el a húsvéti lakomát, de azt nem tartották bűnnek, hogy egy ártatlant öletnek meg. Nem az
igazság kimondásáért mennek oda, – hisz Pilátus háromszor kimondta Jézus ártatlanságát. – Ők nem
ölhették meg, hanem eszközként kellett nekik Pilátus, aki kimondhatja a halálos ítéletet. Amikor kevés volt a
kérés, a zúgó tömeg, jött a fenyegetés: kegyvesztett leszel a császárnál. És ez hatott. A kiszolgáltatott
Jézust arcul ütheti a poroszló, kigúnyolhatják a hatalom árnyékában a katonák, leköphetik az emberek. A
szeretet helyett tombol a gyűlölet. A legkegyetlenebb halált szabják ki rá. Látszólag győzött a gonoszság. De
Jézus harmadnap legyőzte a halált, a bűnt, életet, reményt adva nekünk.
Benned működik az isteni erő? Hálás vagy-e Istennek és embertársaidnak a kapott jókért? Törődsz-e
másokkal? Elfogadod-e életed keresztjeit ? Harmónia van-e benned?
Milyen emberi gyengeségeid vannak? Nemesíted-e természetedet? Kitől, mitől félsz? Mi fontosabb
számodra: hogy az emberek mit várnak el tőled, vagy Jézus elvárása?
Őszinte vagy-e magadhoz? Milyen álarcaid vannak? Érdekel-e mások igazsága, vagy csak a te érdeked
létezik? A kiszolgáltatottat segíted, vagy te is bántod?
Isten szeretet-erejével győzd le emberi gyengeségedet, hogy távol maradhass a sátáni gonoszságtól!
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