
Alaptanítások – 4. rész

A kereszt értelme
Az általános keresztény felfogás szerint a kereszténység egy jogi ügylet, ahol a következő lépések
valósulnak meg:

1. Isten próbára tette az ember hűségét (a tudás fája) – jogi elvárás

2. Az ember megszegte Isten parancsát (ettek a fáról) – törvényszegés

3. A büntetés halál – jogkövetkezmény

4. Isten elhalasztotta a kivégzést – ügyvédi bravúr

5. A halálos ítéletet azonban mindenképp végre kell hajtani – az isteni jogrend megköveteli

6. Isten Jézuson hajtotta végre a büntetést – Isten haragja vért követel

7. Jézus áldozata kiengesztelte Istent – a végrehajtás megtörtént

8. Jézus a mi büntetésünket szenvedte el – az adósság átvállalása/kezesség

9. Hidd, hogy Jézus már megkapta a büntetésedet, és akkor te megúszod! – bírói felmentés

Ebben az értelemben a kereszt csupán egy jogi ügylet volt az Atya és a Fiú között. De ez mit 
változtat az emberen? A bűnös természetünk, az állandóan ismétlődő elbukásunk nincs megoldva! 

Ez a felfogás akkor segítene rajtunk, ha Isten egyébként engesztelhetetlen lenne irányunkban, és 
nem tud nekünk megbocsátani. De ilyen Istenünk van? Hiszen Neki nem volt szüksége 
megbékélésre, hanem bennünket – akik ellenségesek voltunk vele – kellett megbékéltetnie 
magával! (Róma 5:10) A szeretet mindent elfedez (1Korintus 13:7), és Isten úgy szerette a világot, 
hogy értünk adta egyszülöttjét (János 3:16). Ő nem a kereszthalál után szeretett minket és 
bocsátott meg nekünk, hanem már előtte is! Akkor mi szükség lett volna erre a jogi ügyletre?

A golyófogó-elmélet
Tehát az általános keresztény felfogás szerint mi történt a kereszten?

1. Isten összecsomagolta a világ összes bűnét egy batyuba

2. Ráhelyezte Jézusra a bűn-batyut

3. Odaképzelt minket Jézus helyére a kereszten

4. Megkínozta és megölte a mi bűneinkkel vádolt Fiát

5. A halálos ítélet végrehajtása után már meg tud bocsájtani nekünk

Mit tanít erről Jézus?
• Isten nem büntetni akar (János 3:17)

• Egyáltalán nem haragszik, sőt, szeret minket (János 3:16)

• Hozzánk való viszonyulása független cselekedeteinktől



• Nem Istent kellene kiengesztelni, hanem minket

• Az emberi lét célja Isten jellemének bemutatása

Mi tehát a valódi, nem jogi probléma?
„Senki sem jó, csak egyedül Isten” (Lukács 18:19)

Az ember az Istentől elszakadt természete miatt nem tud jó lenni. A hegyi beszédben Jézus 
nem csak azt mondja, hogy ne paráználkodj, hanem azt is, hogy ne kívánd! Nem csak azt mondja, 
hogy ne ölj, hanem ne haragudj. (Máté 5:21-22, 27-28) Ezek a törvényszegések a szívben 
bújnak meg! Bizonyítják, hogy valami mélységesen elromlott bennünk.

„...Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” (1János 1:5)

Tudjuk, hogy a sötétség a világosság hiánya. A bűn pedig az Isten hiánya! A Tőle való 
elszakadottság és a bármilyen szintű függetlenség bűnt szül.

Azonban a bűnök csak tünetek! Ha bűnben élünk, bűnben halunk meg! (János 8:24)

Az élet
A probléma: az elszakadás, az élet hiánya! A kérdés: megvan–e bennem a probléma 
megoldásához szükséges élet? Kinek az élete ez?

„Jézus azt mondta nekik: Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfiának testét, és 
nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak 
örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon... Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 
az énbennem marad, és én is őbenne.” (János 6:53-54,56)

Ez egyenlő azzal, hogy hiszek Krisztusban, és úrvacsorát veszek? Vagy valami másról van szó?

Az embernek új életre van szüksége! (János 3:3-5,7) Az új szellemi természet csak egy új születés 
által örökíthető.

A valódi, és nem jogi megoldás: új élet, újraegyesülés Istennel! (János 17:20-23)

Krisztus keresztje a Biblia szerint
• Nem Isten viszonyulásában hozott változást

• Nem az Ő bocsánatát vívta ki

• Nem a haragját csillapította le

• Nem az Ő jogrendszerét elégítette ki

HANEM

• Az ember valódi problémáját oldotta meg

• Olyan életet hozott létre, ami: 

◦ egy emberi élet (a mi életünk)

◦ el volt szakadva Istentől (nekünk ez az elszakadottság a problémánk)



◦ újra egyesült Istennel (nekünk erre van szükségünk)

◦ Szellem által örökíthető tovább (hogy mi is megkapjuk)

De hogyan történt mindez?
• Az Atya bűnné tette Jézust (2Korintus 5:21). – A bűn lényege tehát az Istentől való 

függetlenség.

• A bűneinket Jézus felvitte a fára (1Péter 2:24, Máté 27:45-46)

• Átokká lett értünk (Galata 3:13)

Az átok, amit az emberiség magában hordoz, az Istentől való elszakadottságból fakad. Isten 
azonban elszakította magától a Fiát, hogy maga Krisztus legyen átokká értünk! Isten nem a 
büntetésünket verte el Jézuson, hanem a problémánkba taszította bele!

• Jézus pedig elítélte a bűnt a testben (Kolossé 1:21-22, Róma 8:3) – A saját emberi testében 
oldotta meg az emberiség nagy problémáját!

Jézus megállította a bűn folyamatát Ádám Jézus

1. Hitetlenség ✔ ✘

2. Elszakadás (idegenné válás) ✔ ✔

3. Önző természet (ellenséges érzület) ✔ ✘

4. Bűnös megnyilvánulások (gonosz cselekedetek) ✔ ✘

Krisztus nem lett volna képes elszakadni az Atyától, így Isten elszakította magától a Fiát. Jézus így
az első Ádámtól örökölt, Istentől való elszakadottságunkba jutott. Ebben az állapotában mégsem 
lett hitetlenné, önzővé, így legyőzte a bűnös természetet, megtette, amire mi nem lettünk volna 
képesek! Így az utolsó Ádám természetéből eredő, új életet örökölhetünk. (Lukács 23:46, Filippi 
2:8) Visszavezette az Istentől elszakadt emberi életet az Isten iránti függőségbe!

Jézus megtörte az átkot
Megoldotta a kereszten az emberiség feloldhatatlan dilemmáját:

1. Az Istentől elszakadt (bűnös) ember képtelen Istennek engedelmeskedni (Róma 8:7)

2. Az Istentől elszakadt (bűnös) ember nem tud újra Istenhez kapcsolódni (Efézus 2:12)

Az átok megtörésére, a feltétel nélküli engedelmességre, a tökéletes Istenhez kapcsolódásra egyedül 
Isten egyszülött Fia (Róma 1:4, János 1:14) volt képes. Egyedül Ő az, aki önmagában, természet 
szerint jó! Azonban ez a megoldás egyelőre egyetlen emberre korlátozódott! A kérdés: Hogyan 
tapasztalhatjuk meg Isten megoldását mi is?

Lásd: a következő tanulmányban.
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