
üzenete
kereszt

A



Jézus Krisztus, aKit az 
 emberiség Keresztre feszített

Kb. 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálem falain kívül egy embert 
keresztfára szegeztek, mint egy bűnözőt, kíváncsi és 
gúnyolódó sokasággal körbevéve.

Bár élete során rengeteg emberen segített, és nem tett 
rosszat senkivel, mégis elutasították Őt. A keresztre feszítés 
volt az emberek válasza az Ő szeretetére.

Hogyan reagált minderre a megfeszített férfi? Türelemmel 
viselte a szörnyű fájdalmat és a maró gúnyolódást. 
Ahelyett, hogy védekezett vagy segítségért könyörgött 
volna, Ő Istenhez imádkozott: „Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Az Ő 
szeretete erősebb volt, mint az  emberek gyűlölete.

Ez a megfeszített férfi  
Jézus Krisztus volt,  

Isten Fia!

Jézus Krisztus,  
 aKit isten megbüntetett

Míg Jézus a kereszten függött, hirtelen sötétség támadt. 
Három órán át nem volt látható, mert magára vette Isten 
büntetését, amit mi érdemeltünk volna bűnös életünk 
miatt.

Ezért kiáltott fel így élete végén: „Én Istenem, én  
Istenem, miért hagytál el engem?” Ez a fájdalmas 
kiáltás kifejezi azt a mélységes gyötrelmet, amin keresztül 
kellett mennie. Végtelen szeretetétől indítva elszenvedte 
Isten büntetését azok helyett, akik személyesen hisznek 
Őbenne.

Három óra elteltével újra világosság támadt, és Isten Fia 
így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” Ezt követően meghalt. 
Szenvedése és halála által eleget tett az emberiség 
megváltásához szükséges követelményeknek. 



ezt tette  
 érted Jézus Krisztus:

tehát ma
 téged is felszólít:

Higgy az  
Úr Jézusban,    
és üdvözülsz!
Biblia, Cselekedetek könyve 16,31

mert Jézus Krisztus 
szenvedett egyszer  
a bűnökért, az igaz a 
nem igazakért,  
hogy istenhez  
vezessen minket. 
Biblia, Péter első levele 3,18



Jézus Krisztus,  
 a bíró

A kereszt üzenete megmutatja számunkra, hogy Isten  
igazságossága büntetést követel a bűnökért. Ezért volt 
szükség arra, hogy az Úr Jézus Isten ítélete alá kerüljön 
azokért, akik hisznek Őbenne.

Ha elutasítjuk Jézus Krisztust, és elvetjük megváltó művét, 
bűneink terhe alatt maradunk. Minden rossz dologért, 
amit tettünk, el kell számolnunk majd Isten ítélőszéke előtt 
halálunk után.

Aki hisz őbenne, Az nem jut ítéletre,  
aKi pedig nem hisz, már ítélet alatt van.

Biblia • János evangéliuma 3,18

A kereszt üzenete döntés elé állít a mai napon: Elfogadod 
Jézus Krisztust mint Megváltódat? Máskülönben mint bíró 
fogsz vele találkozni egy napon!

Jézus Krisztus, 
 a megváltó

A kereszt üzenete Isten csodálatos szeretetéről beszél.  
Jézus Krisztus meghalt a kereszten, hogy megmentse a 
bűnös embereket az örök ítélettől. Hogyan nyerhetjük el 
ezt a szabadítást még ma?

térJeteK meg, és higgyeteK az evangéliumban.
Biblia • Márk evangéliuma 1,15

Bárki, aki beismeri, hogy nincs rendben az élete Isten 
szemében, és megvallja Neki bűneit, bízhat abban a 
tényben, hogy Jézus Krisztus mindent kifizetett az ő 
bűnéért is a kereszten. Megszabadítja a bűnei terhétől, és 
új életet ad neki hit által.

Ez az ajánlat neked is szól. Az Úr Jézus érted is meghalt 
a kereszten, és téged is hív, hogy higgy Őbenne és  
megváltó művében.



            Mert a  
   keresztről szóló beszéd 
 bolondság ugyan azoknak, 
   akik elvesznek, de nekünk,  
              akik üdvözülünk, 
          Istennek ereje.

Biblia • Pál első levele a korintusiakhoz 1,18
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