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„1Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az 
emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat 
és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2Együtt tud érezni a 
tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van 
véve erőtlenséggel. 3Így nemcsak a népért, de önmagáért is 
köteles bűnért való áldozatot bemutatni. 4Senki sem szerez-
heti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit 
az Isten hív el, mint Áront is. 5Ugyanúgy a Krisztus sem ma-
ga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, 
aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy, ma nemzettelek té-
ged.” 6Ahogyan másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, 
Melkisédek rendje szerint.” 7Ő testi élete idején könyörgé-
sekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között 
járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a 
halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. 8Jóllehet ő a 
Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, 9és miu-
tán tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mind-
azok számára, akik engedelmeskednek neki.” Zsid 5,1-9 

 

Drága megváltott Gyülekezet! 

 

(2. dia) Ezekben az órákban emlékezünk meg azokról az 

eseményekről, melyek hatással voltak a világtörténelem alakulá-

sára. Azóta emberek millióinak, milliárdjainak az életét változ-

tatta meg, a kereszten történet események hatással lettek embe-

rek életére, gondolkodására. S hogy ezt egészen személyessé te-

gyem, közel hozzam a gyülekezethez ezt a tényt, nagyon sok há-

zasságot változtatott meg Jézus Krisztus kereszthalála, a keresz-

ten történt bűnrendezés. Kezdték el szeretni újra egymást azok, 

akik addig marták egymást. Nem a szőnyeg alá söpörték a prob-

lémákat, hanem Jézus Krisztusnak megvallva tudtak őszintén 

beszélni a terhekről. Tudtak bocsánatot kérni egymástól, mert 

rádöbbentek arra, hogy ők is bocsánatra szorulnak. Már nem a 

másik hibáját látták meg, hanem észrevették saját mulasztásaikat, 

bűneiket. Naponként mentek Jézus elé, rakták le terheiket és ren-

dezték bűneiket Jézussal és egymással. Ilyen csodálatos módon 

újított meg házasságokat Jézus. Alkoholisták szabadultak meg az 
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alkohol rabságából, a bűn fogságából. Meglátták, hogy az alko-

hol megkötöz, rabbá tesz, elhidegít kapcsolatokat, vaddá, érzé-

ketlenné és agresszívvá tesz embereket. Megtapasztalták, hogy 

Jézusnál erre is van bocsánat és teljesen új életet lehet kezdeni 

Vele. Már nem herdálja a pénzt ilyenekre, hanem tudja a felesé-

gére, gyermekeire költeni és nincs benne semmi kényszer, hogy 

neki inni kell. Olyan csodálatos szabadulásokat lehet látni, amit a 

ma élő Jézus Krisztus tud megcselekedni emberek életében. Jé-

zus szabadítása nyilvánvalóvá válik emberek életében, ahogy egy 

drogos életébe is belenyúlt és megszabadította és azóta Jézussal 

él, családja van és embereknek beszél Jézusról és vezet embere-

ket Jézushoz. Ez a drága Jézus a bűn és a lelkiismeret állandó 

marcangolásából is tud szabadulást adni azoknak, akik megvall-

ják bűneiket Neki, mert Jézus nagypénteki kereszthalála, áldoza-

ta minden bűnre érvényes. Nincsen – ezen a földön elkövetett – 

megbocsáthatatlan bűn. Jézus egyetlen megbocsáthatatlan bűnről 

beszél: (3. dia) Jézus mondja: „32Még aki az ember Fia ellen 

szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, 

annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.” Mt 

12,32. Aki bűneire nem kér bocsánatot, Isten Szentlelkének élet-

rendezésére, megtérésre hívására nemet mond, halogat, nem vá-

laszol, annak a bűnei ott maradnak az életében, nem fogadta el 

Jézus bűnbocsátó kegyelmét, annak Jézus nem tudja átvenni a 

bűneit, az nem hívta Jézust a szívébe, nem adta át bűneit, az nem 

nyer bocsánatot és az ítéletkor úgy áll meg az Atya előtt, akinek 

nem tud bocsánatot adni, mert nem élt Jézus bocsánatának lehe-

tőségével ezen a földön. Az Atya Jézus Krisztust, mint igaz Fő-

papot azért küldte el, hogy a mi bűneinket magára vegye, a bűne-

inknek a büntetését elszenvedje. Az Ószövetségi gondolkodással 

ellentétben Ő másmilyen főpap volt.  

Nézzük meg, mi volt a főpap feladata!? (4. dia) 

- Áldozat bemutatása 

- A választott nép képviselete Isten előtt 

- Isten képviselete a nép előtt 

A főpapra nem Istennek van szüksége, hanem a gyülekezetnek. 

Azért van reá szükség, mert van bűn. Leglényegesebb szolgálata 
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éppen az, hogy áldozatot mutat be Isten előtt a bűnért. Az áldozat 

jel. Aki áldozatot mutat be, azzal azt fejezi ki, hogy ismeri Istent 

és bűnös önmagát. A főpap a nép javára cselekszik, az áldozat 

bemutatásával a bűn pusztító és rettenetes következményétől 

akarja népét megmenteni. Az áldozat lehet ajándékáldozat (dó-

ra), azaz hálaáldozat, vagy engesztelő áldozat (thysia). A nagy 

engesztelő áldozatot csak a főpap mutathatta be. Nem a bűnös 

ember fölött állt, hanem azokkal egy sorban, osztozott azok min-

den erőtlenségében. Hangsúlyozni kell, hogy a főpap, aki áldoza-

tot mutatott be évente egyszer ő maga is bűnös ember volt. A 

főpapok időről-időre bemutatott áldozatainak célja az volt, hogy 

egy kevés időre kieszközölje Isten bocsánatát. A zsidókhoz írott 

levél arról beszél, hogy Jézus Krisztus főpap, amelyet korábban 

már a 110. Zsoltárban is olvashatunk. (5. dia) „4Megesküdött az 

ÚR, nem bánja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek mód-

ján.” Zsolt 110,4. „26Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, 

ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki ma-

gasabbra jutott az egeknél. 27Neki nincs szüksége arra, mint a 

főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutas-

sanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egy-

szer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta ál-

dozatul.” Zsid 7,26-27. Jézus halálával minden időre érvényes 

üdvösséget szerzett. Ő nem is önmagáért halt meg, váltsághalá-

lával minden embernek lehetőséget biztosított és utat nyitott az 

üdvösséghez Isten rendelte és tette Jézust főpappá, ő adta neki 

ezt a tisztet. A nagypénteki esemény azért történt, hogy a mi bű-

neiket rendezze az Isten által rendelt Főpap. Aki ezt nem hiszi, és 

nem fogadja el, annak semmit sem ér a golgotai kereszt és a 

nagypénteki esemény.  

Isten elküldött Valakit, az Ő Fiát, Aki az embert sújtotta 

bűn büntetését magára vállalta. Jézus Krisztus a nekünk járó ha-

lálbüntetést hordozta el. Ő függ a kereszten. Ennél döbbenete-

sebb látvány nincs a világon! (6. dia) Ott függ az Isten Fia, elvi-

selhetetlen kínokat szenved az igaz a nem igazakért, a bűntelen a 

bűnösért. Az ártatlan bűnhődik, a szent van ítélet alatt, a nem 

bűnöst sújtja a bűnösért, az áldott lett átokká, az Úr szenvedi el a 
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szégyenletes halált. A nagypénteki eseményekben Jézus Krisztus 

elrendezte a te meg az én ügyemet Istennel. Megbékéltetett en-

gem önmagával. Miért szenvedett, ha nem azért, hogy elvegye 

rólunk a büntetést? És ha Ő halálával elvette rólunk a büntetést, 

akkor az már semmiképpen nem fenyeget bennünket, ezért akik 

Őbenne hisznek, azoknak már nincs mitől félniük. Mivel megtör-

tént a nagypénteki esemény, mivel Őt, aki nem ismert bűnt, bűn-

né tette értünk, az igaz halt meg a nem igazakért, megtörtént a 

teljes és végleges kiengesztelés, ezért az Ő engesztelő áldozata 

bőségesen felül múl minden emberi vétket. (7. dia) „Jézus Krisz-

tus szeretetből fakadó önfeláldozásának mélysége oly mérhetet-

lenül nagy, hogy bűneink hegyeit is képes elnyelni. Jézus Krisztus 

kiállt értünk és helyettünk” – írja Spurgeon.  

Isten megkegyelmez a bűnösnek, mert nem kegyelmezett az Ő 

tulajdon Fiának. Ahogy a római levélben olvashatjuk: (8. dia) 

„32Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 

odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt min-

dent?” Róm 8,32. Isten megbocsájthatja bűneinket, mert Őreá 

vetette a bűn okozta büntetést. 

Érted már drága bűnös, de megváltott testvérem? A bűneid bün-

tetése egyszer s mindenkorra rendezve lettek nagypénteken. 

Nagypéntek Jézusról és rólad/rólam meg a bűneimről szólnak. 

Ott a kereszten minden el lett rendezve! Minden! Már nincsen 

kárhoztató ítélet azokon – írja Pál – (9. dia) „1Nincsen azért 

most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisz-

tus Jézusban vannak,” Róm 8,1, akik Őt elfogadták, akik Jézus 

áldozatát hittel megragadták, akik tudják, hogy nekik kellett vol-

na ott lenni, Isten őket kellett volna, hogy sújtsa a büntetéssel, de 

Jézus helyettük halt meg. Az engem terhelő adóslevelet odasze-

gezte a keresztfára.  

Drága megváltott Testvérem! 

(10. dia) „Szállj be ebbe a „mentőcsónakba” úgy, amint vagy! Itt 

biztonságban vagy, ha hajótörést szenvedtél, fogadd el a biztos 

szabadulást. De nincs semmim, amit hozhatnék – mondod. Isten 
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nem is kéri, hogy bármit is hozz magaddal. Akik az életüket men-

tik, még a ruhájukat is hátrahagyják. Jöjj, ugorj a mentőcsónak-

ba úgy, ahogy vagy.” (Spurgeon). Neki a bűneidre, összetört szí-

vedre van szüksége, azzal gyere a nagypénteki Jézushoz. Gon-

dolj bele! Ő azt mondja „nem akarom a bűnös ember halálát”, 

inkább akarta az Ő Fiának halálát, mint a te halálodat. Annyira 

szeretett téged. (11. dia) Gyere, jöjj Hozzá, adj fel mindent, ami-

ért küzdöttél, adj oda Neki mindent, amit tettél, hogy új teremtés 

lehess, hogy a régi elmúljon, s minden újjá legyen Őbenne! 

         Ámen! 

 


