
     

Jézus halálának a kozmikus jelentősége! 

Az Újszövetség több helyen ír erről. Különösen 

Pál apostol hangsúlyozza.  "Mert tetszett az 

Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész 

teljesség; És hogy Ő általa békéltessen meg 

mindent Magával, békességet szerezvén az Ő 

keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami 

csak van, akár a földön, akár a mennyekben.”  

(Kol 1,19-22). 

Miért kell megbékéltetni az embert Istennel? 

Azért, mert háború van. Az ember fellázadt Isten ellen, szembefordult 

Teremtőjével, ellensége lett Istennek, és ezt a lázadást Isten igazsága miatt az 

Ő igazságos ítélete kell, hogy kövesse. Ebbe viszont mindnyájan 

belepusztulnánk. Ezt az ítéletet vállalta magára Jézus. Ő nem lázadt az Atya 

ellen soha, de odaállt, ahol a mi ítéletünket végrehajtotta Isten, és Isten - 

ahogy az Ézsaiás 53. részében olvassuk - Őt büntette meg minden vétkünk 

miatt. Őt sújtotta az Ő ítélete. Ez a valódi oka Jézus kereszthalálának. A célja 

pedig, hogy megmentsen minket attól a szörnyű ítélettől, amit provokáltunk 

Istennel szembeni kihívó magatartásunkkal. 

Aki ezt a tényt hiszi, annak azt ígéri Isten az Ő igéjében, hogy igazzá 

nyilvánítja. Mert Ő az ítéletet nem hajtja végre kétszer. És mivel a mi halálos 

ítéletünket szenvedte el Jézus, ezért ezt az ítéletet azon, aki elfogadja 

áldozatát hit által, már nem hajtja végre. Aki nem tudja Krisztust befogadni, 

magának kell elszenvednie megérdemelt ítéletét. Ez a Biblia summás 

tanítása, és ez a mi hitünknek a biztos fundamentuma. 

Jézus tehát az egész emberiség bűnének a büntetését szenvedte el, ezért nincs 

fogalmunk sem arról, hogy mit jelentett az Ő golgotai kínhalála és az előtte 

való szenvedés, és amikor valaki azt mondja: az Úr Jézus sem szenvedett  

 

annyit, mint én, akkor nem tudja, milyen súlyos istenkáromlást és mekkora 

valótlanságot mond. 

Nem tudjuk elgondolni, mit jelent az: az egész embervilág minden bűnének 

Isten igazsága szerint megérdemelt büntetését elszenvedni. Ez történt a 

kereszten. 

Mivel Jézus az egész emberiség bűnének a büntetését szenvedte el a 

kereszten, mivel Isten igazságának tett eleget, ezzel megbékéltette Istent 

velünk és minket Ővele.  Ez által, új világhelyzet állt elő! A kereszten talán 

csak percei voltak hátra Jézusnak, amikor alig hallhatóan megszólal a vele 

együtt megfeszített egyik gonosztevő: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 

eljössz királyságodba." Ez az ember komolyan vette, amit Jézusról hallott, 

hogy Ő az, akinek mondja magát. Éppen ezért neki nem fejeződik be az élete 

ezzel a szörnyű kínhalállal, és segítséget kér tőle. És mi Jézus válasza? 

"Bizony, mondom néked ma, velem leszel a Paradicsomban." (Lk 23,42-43). 

Még az utolsó pillanatokban, utolsó erejével is kegyelmet oszt, és az 

üdvösségbe utal be valakit, akit csak Ő utalhatott be isteni 

teljhatalommal. 

Mi következik mindebből? … Ha Jézus kereszthalála minden benne hívő 

előtt kinyitotta az Istenhez vezető utat, akkor számunkra létkérdés, hogy 

tudjuk: ezen az úton vagyunk-e most? Mert Jézus azt mondta, hogy ez az 

egyetlen út, ami az életre vezet. Az összes többi a pusztulásba visz. A kárpit 

meghasadt, a szentek szentje nyitva van, lépj be! 

--- Köszönjük, hogy felnézhetünk most lélekben a Te keresztedre, és 

elszégyellhetjük magunkat! Köszönjük, hogy neked mindig fontosabbak 

voltunk mi bűnösök, mint önmagad. Könyörülj rajtunk, hogy az áldozatnak, 

a hálaáldozatnak a jó illata hadd legyen jellemző az életünkre.  Ámen! 
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