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Igehirdetés címe: „A nagypénteki Jézusban kapsz mindenre bocsánatot!” 

 
 „13Íme, eredményes lesz a szolgám! Magasztos lesz és fel-
séges, igen magasra emelkedik. 14Sokan csak iszonyodtak 
tőle, annyira torz volt; nem volt már emberi a külseje, ki-
nézete nem volt emberhez hasonló. 15De bámulatba ejt 
majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert 
olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyas-
mit tudnak meg, amiről addig nem hallottak. 1Ki hitte vol-
na el, amit hallottunk, és az ÚR karjának ereje ki előtt volt 
nyilvánvaló? 2Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint 
gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, ami-
ben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért 
kedvelhettük volna. 3Megvetett volt, és emberektől elha-
gyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk 
arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. 4Pedig 
a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. 
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kí-
nozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink 
miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk 
legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. 6Mindnyájan té-
velyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De 
az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. 7Amikor 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 száját. 8Fogság és ítélet nélkül 
hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy 
amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a 
büntetés?! 9A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok kö-
zé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és 
nem beszélt álnokul. 10Az ÚR akarata volt az, hogy beteg-
ség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis 
meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut ve-
le. 11Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szem-
léli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismereté-
vel, és ő hordozza bűneiket. 12Ezért a nagyok között adok 
neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, 
hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé 
sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt 
a bűnösökért.” Ézs 52,13-53,12 
 
 
Szeretett Gyülekezet! 
 

Az eljövendő Messiás („Felkent”), Jézus („Szabadító) 

Krisztus megváltói munkájának, a szenvedéstörténetnek kb. 

750 évvel korábbi jövendöléséről hallhattunk az imént. Ézsaiás 

a próféták közül az egyik legkrisztocentrikusabb, próféciái 

egyértelműen a történelmi kitekintésen túl a Messiás eljövete-
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léről, szenvedéséről (is) szól. Több Igét is említhetnék, csak 

néhány a teljesség igénye nélkül: 

- „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy!” Ézs 43,1 

- „16Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged” Ézs 

49,16 

- „6Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a sza-

kállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és 

köpködés elől.” Ézs 50,6 

- „1Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád 

ragyogott az ÚR dicsősége. 2Bár még sötétség borítja 

a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott 

ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik raj-

tad. 3Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a 

rád ragyogó fényhez.” Ézs 60,1-3 

Mind-mind arra utal, hogy Isten nem hagyja magára az em-

beriséget. Ő szeretne bele avatkozni, bele nyúlni az ember 

életébe, szeretne megoldást kínálni számára. Nyilván van-

nak, akik szükségtelennek tartják Isten beleavatkozását az 

életünkbe, de éppen a bűn tette szükségessé, hogy Isten 

megoldást nyújtson, mert a bűn mindannyiunkat érintő 

probléma, csak valaki erre rájön, valaki pedig nem akar tu-

domást venni róla. Az ember bűne, illetve a bűnös ember 

miatt avatkozott bele Isten a világ életébe Jézus Krisztus ál-

tal. Három dolgot mond el az Ige erről a beavatkozásról: 

1. Isten a bűnös embernek az életébe avatkozott be Jé-

zus Krisztus által azzal, hogy benne felmutatta az igaz 

életet. 

2. Jézus Krisztuson töltötte ki a bűn büntetését 

3. Jézus Krisztus kereszthalálát engesztelésül fogadta el 

a mi bűneinkért 

Engedjétek meg, hogy erről a három dologról szóljak nek-

tek röviden: 

1. Mindenekelőtt azt a szentírási állítást kell komolyan 

vennünk és elfogadnunk, hogy bűnösök vagyunk. Ez 

tetszik, nem tetszik, tudomásul vesszük, vagy nem vesz-
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szük tudomásul, ezt a tényt el kell fogadnunk. Ezért írja 

Ézsaiás: „6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, 

mindenki a maga útját járta.” Ha nem lennénk bűnö-

sök, akkor nem lett volna az emberiségnek szüksége Jé-

zus Krisztusra. De Jézus jelenléte a világtörténelembe is 

azt bizonyítja, hogy a bűn miatt kellett közbeavatkoznia 

Istennek az emberiség történelmébe! Az ember önma-

gában képtelen mit kezdeni a bűnnel. Azt az ember csak 

cipelni, hurcolni tudja és kénytelen vele élni, nem tud 

tőle elhatárolódni bármennyire is szeretne. Együtt kell 

élnie ezzel. De Isten éppen azért avatkozott bele a bűnös 

ember életébe, hogy ne legyen magára hagyatott az em-

ber a bűnnel, hanem szabaduljon ettől a rablánctól, ami 

fogva tartja. Isten ezt a láncot akarta elszakítani a nagy-

pénteki Jézussal, a kereszt hatalmával. 

2. A nagypénteken történt esemény – ezt vegyük nagyon 

komolyan – Isten ítélete volt! Isten ítéletet hirdetett a 

bűn felett. Azért volt erre szükség, mert azt mondja az 

Ige, hogy „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.” Zsid 

9,22. Valakinek megkellett halnia, valaki vérének kellett 

folynia, hogy bűnbocsánat legyen. Isten ítéletet hirdetett 

a bűn felett. Nem a bűnös, hanem a bűn felett, azaz Jé-

zus Krisztust tette bűnné, hogy ne a mi bűnös életünk 

kerüljön halálra. Értitek drága testvérek ezt a kegyel-

met? Valakit bűnné tett értünk, hogy a mi bűnös életün-

ket megmentse. Valaki ártatlanul szenvedett, hogy a mi 

magunkra és másokra ártalmas, bűnös életünket meg-

mentse és bűnbocsánatot adjon. Ezért mondhatjuk azt, 

hogy a nagypénteki, kereszten függő Jézus Krisztuson 

töltötte ki az Atya minden haragját a bűn miatt, amit mi 

okoztunk Neki és másoknak. Ez igazságtalan dolog, de 

gondolj bele, hogy ebből az igazságtalan dologból nyer-

hetsz te is bűnbocsánatot. Tehát, ami számára igazságta-

lan, Ő azt számítja be neked igazságnak! 
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3. S végül Jézus Krisztus engesztelő áldozata egyszer s 

mindenkorra kiengesztelte az Atyát, ahogy olvashatjuk a 

Zsidókhoz írott levélben: 

„12Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon 

vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, 

és örök váltságot szerzett.” Zsid 9,12; „egyszer jelent 

meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a 

bűnt. […] 28Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy 

sokak bűnét elvegye.” Zsid 9,26.28 

Jézus Krisztus kereszthalála egyszer s mindenkorra, 

végleg kiengesztelte az Atya haragját és az Ő halála elég 

ahhoz, hogy az ember minden bűnére bocsánatot kapjon. 

Ézsaiás ezért írja: „önként ment a halálba, hagyta, 

hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét 

vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.” Ézs 

53,12. Jézus önként vállaltra az engesztelési áldozatot, 

engedte, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig Ő ártatlan 

volt és egyetlen közbenjáróként elszenvedte bűneink 

büntetését. Az Ő halála elég volt a teljes kiengesztelésre, 

mely értünk, helyettünk és miattunk történt. 

Befejezésül egy történetet hadd meséljek el, mely rávi-

lágít az Ő helyettes áldozatára: 

„Az Amerikai Egyesült Államokban történt néhány évtizede. 

Egy ikertestvérpár, akik közül az egyiknek rendezett volt az 

élete, egy élő hitű, gyülekezetbe járó fiatalember, aki az Úr 

gyermeke lehetett. Kiegyensúlyozott élete volt, szerette az 

Urat, nagyon ragaszkodott Hozzá. Az ikertestvére élete azon-

ban lecsúszott, belekeveredett egy rossz társaságba, bűnöztek, 

a város azon negyedében rosszhírű bandával járt nap, mint 

nap. Történt egy nap, hogy előre megterveztek egy rablást, 

amely sajnos kettősgyilkosságba torkollott, s ezt a gyilkosságot 

ez a fiú követte el. Próbált menekülni a tett színhelyéről, nyo-

mában a rendőrség, ruhája tiszta vér volt. Ez a fiú pedig csak 

menekült, minden erejét összeszedve próbált elbújni a rendőr-

ség elől. Haza rohant, s mikor látta az otthon lévő ikertestvére 

zilált, vérben úszó testvérét, tudta, hogy nagy a baj. Azt mond-
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ta neki: add át nekem a véres ruháidat, te vedd át az enyémet, 

rohanj, menekülj, én majd mindent elintézek. Ő el is tűnt. Nem 

telt el sok idő, a rendőrség a tett színhelyéről megérkezett a 

lakásra, bementek, s elfogták az ártatlan fiút, aki közben ma-

gára vette a vértől ázott ruhát. A kézzelfogható bizonyítékok 

miatt a bíróság gyorsított eljárást folytatott le, s mivel a vád 

előre megtervezett, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkos-

ság volt, ezért a bizonyítékok egyértelműsége miatt hamar 

meghozták az ítéletet, halál. Közben a másik fiú a szomszédos 

államokba menekült, s ott próbálta magát meghúzni valahol. 

Teltek-múltak a hónapok, s a fiú a halálsoron várta, hogy vég-

re hajtsák az ítéletet. El is jött a nap, mikor is a fiút kivégezték. 

Néhány hónap múlva az ikertestvért annyira megviselték a tör-

téntek, hogy visszajött az államokba, s elhatározta magát, hogy 

megkeresi a bírót, aki az ítéletet hozta, s feladja magát. Úgy is 

tett, a bíró elé állt, s elmondta neki, hogy abban a rablógyil-

kosságban, amelyben meghozta az ítéletet, s a testvérét kivé-

gezték, az ártatlan ikertestvérét végezték ki, nem ő követte el a 

bűntényt, hanem ő, aki most előtte áll. A testvére ártatlan volt, 

neki kell bűnhődnie. Ekkor a bíró azt mondta neki: „Fiam, 

azért a bűnért már valaki szenvedett! Menj el, élj ennek tuda-

tában!” 

Drága Gyülekezet! 

 

Isten ezért avatkozott bele az emberiség történetébe, 

hogy azért a bűnért, melyért neked és nekem kellett volna 

szenvednem, Ő szenvedjen. És az Ő szenvedése és keresztha-

lála elég volt ahhoz, hogy minden bűnre teljes és érvényes, 

mindent megbocsátó bocsánatot nyerjél Jézus Krisztusban. 

Nagypénteken ez a legfontosabb üzenete: Benne kapsz min-

denre bocsánatot! 

 

 


