
A keresztből fakadó élet 
A szenvedés teológiai háttere 

 

Gáspár István előadása 



Ószövetségi nagy szenvedők: 
 

Jób 



Mózes 



Illés 



Jeremiás 



A „miért” helyett mindig azt 
a kérdést tegyük fel, hogy 
„hogyan”? 
 

„Uram, hogyan akarsz te ebből 

a szenvedésből, ebből a 

keservből valami jót kihozni?” 



Uram, 

miért? 

 Uram, 

hogyan? 

 



Megtalálni az evangéliumi 

hozzáállást a szenvedéshez, 

a fájdalomhoz, a kereszthez. 



AZ ÉRZÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 

 

Mi az, ami közelebb visz 

Krisztushoz így a szenvedésen 

át és mi az, ami eltávolít tőle? 



Az előzőre IGENT mondok 

és mindazokra a gondolatokra, 

érzésekre, amelyek eltávolítanak 

tőle, ezekre a gondolatokra NEMET 

mondok. 



 

A szenvedés 

misztérium 
Nem tudjuk, hogy Isten miért nem 

akadályozza meg az életünkben. 
 



A szenvedés, 

a kereszt, 

és az Eucharisztia 

SZOROSAN ÖSSZETARTOZIK. 



Az Eucharisztia megtanít arra, hogy 

észrevegyem, 

a megtört ember és a megtört 

Krisztus ugyanaz. 

Leveszi a fátylat a tekintetemről. 



Az Eucharisztia mindig küld, 

az Istennel való találkozás 

mindig küldetéssel jár. 



Életünk fájdalmas szakaszaiban 

meg kell tanulnunk szöszölve 

átölelni a keresztet. 

Szöszölve, azaz Szabadon, 

Örömmel, Szeretettel.. 



A kényszer súlya nélkül. 

Ha kényszer alatt ölelem 

át a keresztet, akkor 

személyiségem 

eldeformálódhat. 



Nem a körülmények 

határozzák meg az életemet, 

én magam választom meg a 

krisztusi hozzáállást. 



VÁLSÁG AZ ÉLETÚT FELÉN. 

Kiábrándultság, amikor belefárad 

a házasságába, a munkájába, 

amikor kirepülnek a gyerekek és 

több a hétköznap, mint az ünnep 

– ez mind lehetőséget ad, hogy 

VISSZATEKINTSÜNK és 

ugyanakkor ELŐRE is.  



Általában a 40-50 év körüli válság ideje 

ez, az élet félidején visszatekintés és 

előre tekintés. 

Az életem súlypontját áthelyezem 

a külsőről a belsőre, összhangba hozom 

a belső meggyőződésemet a külsővel. 



Jézuson megvannak a sebek 

a feltámadás után, 

de már ragyognak! 



A szenvedésben 

megtapasztalhatom 

Isten együtt érző 

szeretetét. 



Isten nem csak ledobja 

a kötelet a mélybe, nemcsak 

valamit ad, hanem önmaga 

száll alá, önmagát ígéri 

zarándoktársként. 



Jézus emberré lett, hogy 

emberként mondja ki azt, ami 

nekünk nem sikerült Ádámban. 

Azt az igent, ami az ádámi 

nemet igenre változtatja. 



Emberi élettel mondta ki: 

„Atyám vagy és én a 

gyermeked akarok lenni.” 

Jézus egész élete a folyamatos 

IGENT MONDÁS az Atyának. 



A kereszt a teljes 
Szentháromság szeretetének a 

jele irántunk.  



Az Atya a világnak adta, a világra 

bízta Fiát, a második isteni személyt. 

 

Odaadott mindent, aki Ő maga. 

 

Odaadott mindent, amije volt, 

amit csak adhatott. 



Az Atya valóságosan kifejezte 

önmagát a Fiúban, egész 

lényét, lényegét, így a Fiúban 

az Atya teljesen jelen van a 

kereszten. 



A szentháromságos szeretet 

feltétlen elfogadás, 

érdem nélküli ajándékozás, 

teljesítmény előtti, 

és azon túli irgalmas ölelés. 



A hegyi beszéd egy programnak is 

tekinthető, amit lépésenként 

valósítunk meg. 

A folyamatszerűségben pedig van 

növekedés és visszaesés, erősödés és 

gyengülés - egyénileg és közösségileg is. 



A hívő ember a hegyi beszédben olyan 

törvényt kap, amit Krisztus teljesített: így 

a Krisztusban való részesedés könnyebbé 

teszi a törvény megtartását. 

Innen érthető az, amit Jézus mond, 

hogy az én igám édes és az én 

terhem könnyű. 



Krisztus önarcképe rajzolódik 

ki bennünk, 

mely felhívás az ő követésére, 

a vele való életközösségre. 



Nem leírt normákat próbálunk 

teljesíteni, azokat követni, 

hanem magát az 

ÉLŐ SZEMÉLYT, Krisztust 

akarjuk követni. 



A boldogságmondások a 

legdrágábbat őrzik nekünk, 

Krisztus arculatát, 

s így akarnak hatni a 

tanítványok arculatára is.  



Krisztus olyan boldogságot hozott, 
ami vigasztalóan megtart a 
konfliktusokban, a krízisekben, a 
nehéz helyzetekben, akár az 
üldöztetésben vagy a keresztekben. 



A boldogságmondások 

szerint 

a tanítvány MÁR MOST 

boldog Krisztussal. 



A Krisztus-követő boldogságában 

ott van a vértanúság, a kereszt 

- a NAGYPÉNTEK, 

de ott van a megvigasztaltság is 

- a HÚSVÉT.  



A megvigasztaltság azt jelenti: 

csak látszólagos Isten távolléte, 

valójában közel van hozzánk.  



Aki már boldog 
Istenben… 
  

az máshogy cselekszik 



A hegyi beszéd olyan gyújtópont, 
amit nem ember csiholt, hanem 

Isten ajándéka az egyház számára, 
a Lélek „szikrája”. 

A Szentháromság önközlésének 
felülmúlhatatlan és 

megingathatatlan ajándéka. 



Ez a szikra tovább akar futni 
a történelem folyamán, 

és azon kell dolgozni, hogy 
ezt a rám bízott szikrát 

– amennyire tőlem telik –, 
megtegyem. 



A Fiú engesztelő 
áldozata Isten megelőző 

szeretetének a 
kinyilatkoztatása 



Jézus teljes mélységében elszenvedte Isten 

szeretetének az elutasítását, más szóval 

Isten nem csak a bűn tüneteiben, a bűn 

büntetésében szolidáris velünk, hanem a 

tapasztalatközösségében is. 



Nagypéntek nem annyira 

a fájdalom, 

hanem az elbűvöltség 

napja.  



A kereszt gyógyít, helyreállít. 

Megmutatja, hogy az irgalom 

utánam jön, sőt, 

megelőzi a tettemet. 

Az IRGALOM a szeretet másik nyelve. 



Isten nemcsak lenyújtja a kötelet a 

mélybe, nem valamit ad, hanem 

önmaga száll alá, önmagát ígéri 

zarándoktársul. 

Ez a KERESZTBŐL FAKADÓ ÉLET. 



Unlearning: az egyszer már megtanult 

dolgot újra tanulni. 

Meg kell tanulni másként látni. 

Krisztus ebben segíti az 

emmausziakat: amit addig tudtak, 

más, új módon nézzék.  



A Jézussal való találkozás mindig 

fordulatot jelent. 

Az öröm Jézus közelségének a jele. 

Az üres sírból még nem fakadt hit, inkább 

csak kétely. 

Öröm csak a Vele való találkozásból fakad! 



A Jézussal való találkozás 

mindig fordulatot jelent. 

 

 

 

Engedd, hogy lángra 

lobbantsa a szíved! 


