
Helyettem Jézus! 
 

 "Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust 

pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy 

feszítsék meg. "(Mt 27:26) 
 

"Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem 

ki kell innom, legyen meg a te akaratod. "(Mt 26:42) 
 

Barabbás azért menekülhetett meg a biztos halálból, 

mert Jézus meghalt helyette. Mi viszont csak akkor 

menekülhetünk meg az örök halálból, ha hiszünk 

Jézusban. Jézus nemcsak másoknak mondta, hogy „a 

ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig 

nem", hanem őt is az jellemezte, hogy egyszer s mindenkorra igent mondott az Atya 

akaratára, s ami attól kicsit is el akarta téríteni, arra újra és újra határozott nem volt 

a válasza. 
 

/Minket állandóan kísért hitbeli kérdésekben is az, hogy engedményeket teszünk, 

kivételeket nevezünk meg, csak egyszer, csak egy kicsit engedetlenek leszünk 

Istennel szemben. Alkottunk egy gyengeségünkre jellemző szót, nemigen. Nem 

egyértelmű a gondolkozásunk, a beszédünk, a cselekvésünk, és ebből sok bűn és baj 

származik./  
 

Jézus Krisztus azért jött, hogy a reménytelen állapotból kiszabadítson. Ő soha nem 

lázadt az Atya ellen, senkit semmivel nem rövidített meg, de magára vállalta 

rablógyilkos életünk minden bűnét és igazságos büntetését, s el is szenvedte azt a 

Golgotán. Amikor meghalt, elvégeztetett a Barabbások halálos ítélete, és 

elvégeztetett a benne hívők jogerős felmentése is.  
 

Jézusnak a nagypéntek előtti éjszakán a Gecsemáné-kertben végig vitt imaharca jól 

szemlélteti az ő határozott, egyértelmű, következetes magatartását. Először azt kéri, 

hogy ha lehet, ne kelljen kiinnia a szenvedések keserű poharát. De hozzáteszi: 

„mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te." Másodszor már 

csak az igen hangzik el: Atyám, legyen meg a te akaratod! És harmadszor is. Így 

teljesen megerősödött az igen az Atya akaratára, a nem a test félelmére, amit az 

Ördög fel akart használni az engedetlenségre való csábításra. 
 

Készek vagyunk-e eltökélten újra és újra nemet mondani minden hiúságra, 

büszkeségre, kényelemszeretetre, hatalomvágyra, anyagiasságra, önzésre, minden 

tisztátalan, babonás, ördögi ajánlatra, hogy teljes meggyőződéssel és örömmel 

mondjuk és tesszük: Igen, Atyám, mert így láttad jónak (Mt 11:26). 
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