
15. Jézus az előfutárunk 
 
A megváltás a múlt, a jelen és a jövő bűneitől való szabadulást jelenti. Jézus nemcsak 

azért jött, hogy kifizesse az árat a bűneinkért, hanem azért is, hogy előfutárunk legyen, 

akit követhetünk. Jézus rendelkezett a Szent Szellem erejével, hogy győzzön a bűn felett, 

és ez a miénk is lehet.  
 
- A megváltásnak három idősíkja van: múlt, jelen és jövő. 
- Meg kell szabadulnunk a bűneink büntetésétől, mindazokért a bűnökért, amiket a múltban 
követtünk el. A jelenben meg kell szabadulnunk a bűneink erejétől (hogy a bűnnek ne legyen 
hatalma felettünk), és a jövőben – amikor Jézus visszatér –, meg fogunk szabadulni a bűn 
jelenlététől is (nem lesz többé bűn). 
- Jézus azért jött, hogy a megváltást mindhárom területen elvégezze. Nem csak a bűneink 
bocsánatát nyújtja nekünk, hanem példát mutatott számunkra a földi életével, hogy 
követhessük Őt. A földi élete során soha egyetlen bűnt sem követett el, és ezt nem azért tudta 
megtenni, mert Ő Isten – hiszen a földön ugyanolyan emberként élt, mint mi –, hanem 
kizárólag a Szent Szellem erejét használta.  
 
Tudjuk, hogy Jézus isteni személy volt, amikor a földön járt, de teljes mértékben ember is 

volt.  
 
- Fontos, hogy tisztán lássuk: Jézus 100%-ban Isten volt, de amikor a földön élt, 100%-ban 
ember is volt. 
- Ez azt jelenti, hogy „mindenben olyan volt, mint mi” (Zsidó 2:17), azaz ugyanolyan emberi 
testben jött el, mint amilyen nekünk is van, és „minden olyan kísértéssel szembenézett, 
amilyenekkel mi is” (Zsidó 4:15), de Ő mégsem követett el bűnt. 
 
Jézus lemondott minden isteni előjogáról, amikor a földön élt. Ezért válhatott előfutárrá 

és példává számunkra.  
 
- A Filippi 2:5 azt írja, hogy Jézus úgy jött el a földre, hogy „megüresítette magát”. Mitől 
üresítette meg magát? Nem az isteni mivoltától, mert Isten soha nem szűnhet meg Istennek 
lenni. (Jézus elfogadta az imádást az emberektől – amit csak Isten tehet meg –, és 
megbocsátotta az emberek bűneit – amin a farizeusok felháborodtak, mert nem értették, ki Ő.) 
- Jézus az isteni erőforrásoktól üresítette meg magát. Például: Isten mindent tud. Jézusról azt 
olvassuk a Bibliában, hogy közel kellett mennie egy fügefához, hogy megtudja, van-e rajta 
gyümölcs. 
- Ezért nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk követni Jézust, hiszen Ő Isten volt, ezért élt 
tökéletes életet. Jézus ugyanolyan emberként élt a földön, mint mi, és ugyanazok az 
erőforrások voltak elérhetőek számára, mint nekünk.  
 
Jézus minden tekintetben megkísértetett hozzánk hasonlóan, és a Szent Szellem 

segítségével győzött a bűn felett. Mi is győzedelmeskedhetünk a bűn felett, ha Jézust 

előfutárunknak tekintjük, mert a Szent Szellem számunkra is elérhető.  
 
- Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus minden olyan kísértéssel szembenézett, amikkel nekünk 
is szembe kell néznünk. Ugyanúgy hatott rá a bűn és a halál törvénye – a gravitáció 
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törvényéhez hasonlóan –, mint ahogy ránk is. Jézus azonban ellenállt a bűn és a kísértés 
vonzásának, és így végig győzedelmes életet élt, azaz mindig távol tartotta Magától a bűnt. 
- Jézus a gravitáció törvényének is ellen tudott állni, amikor a vízen járt a galileai tavon. Ha 
nem lett volna ugyanolyan emberi teste, mint nekünk, akkor nem érezte volna sem a kísértés, 
sem a gravitáció lefelé húzását. Akkor nem lett volna csoda, hogy a vízen jár, hiszen az nem 
csoda, ha a Mindenható Isten a vízen jár. Jézusnak azonban ugyanolyan emberi teste volt, mint 
nekünk, és érezte a kísértés lefelé húzását is, és a tavon járva a gravitáció lefelé húzását is, de 
mégis ellenállt neki. (Péter is kilépett a csónakból, és elindult a vízen járva Jézus felé!) 
- Tegyük fel, hogy egy milliárdos ember egy nyugati országból elmegy egy szegény országba, 
és meg akarja tanítani a nyomornegyedben élő embereket arra, hogyan éljenek meg abból a 
nagyon kevés pénzből, amijük van. Azt mondja nekik: „Ugyanúgy fogok élni és dolgozni, mint 
ti, mindent ugyanúgy fogok csinálni, és megmutatom nektek, hogyan éljetek meg a kevés kis 
pénzetekből, és hogyan tartsátok tisztán a kis kunyhótokat”. Ha ez az ember titokban odajárna 
a bankautomatához, hogy pénzt vegyen ki magának, akkor ő csalna, és az emberek azt 
mondanák: „Nem tudjuk ezt utánad csinálni, mert te milliárdos vagy, te bármikor 
hozzáférhetsz a pénzedhez. Nekünk ilyen segítségünk nincs.” Ha azonban ez az ember 
megtagadja, hogy használja a bankszámláján lévő milliárdokat, és mindent pontosan úgy tesz, 
ahogy a szegény emberek, akkor lehet egy példakép számukra. 
- Jézus is így jött el a földre, milliárdosként (a Mennyország minden gazdagsága az Övé). 
Amikor emberként élt, akkor nem használta fel az isteni előjogait, hanem csak olyan dolgokkal 
gazdálkodott, amelyek bármelyik ember számára hozzáférhetőek.  
 
Amikor Jézust előfutárunknak tekintjük, két dolog fog történni:  
1) Nem lesz többé mentségünk arra, hogy bűnt követünk el, mondván, hogy mi csak 

emberek vagyunk.  

2) Hitünk lehet abban, hogy ugyanaz a gondviselés, amit Jézus kapott, most számunkra is 

elérhető, hogy győzzünk a bűn felett.  
 
- Jézus az előfutárunk, azaz ugyanazon a pályán futott előttünk, amelyen most nekünk is 
futnunk kell az Ő nyomaiban.  
- Ha felismerjük azt a tényt, hogy Jézus ugyanolyan emberi testtel rendelkezett, mint mi, és 
ugyanúgy érezte az összes kísértést, mint mi, akkor rájövünk, hogy mi is ugyanúgy 
legyőzhetjük a bűnt Isten kegyelméből, a Szent Szellem erejével, ahogyan Jézus tette. 
- Róma 6:14 „A bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem 

kegyelem alatt.” 
- Nem csak felismerjük, hogy mi is megtehetjük, amit Jézus tett, hanem hitet is kapunk arra, 
hogy számunkra is elérhető a Szent Szellem ereje, hogy ne húzzon le minket a bűn és a halál 
törvénye a kísértések idején. 
- Tegyük fel, hogy van egy olyan sziget, ahol sok generáció óta olyan emberek élnek, akik el 
vannak zárva a civilizációtól, és nem tudják, hogy lehetséges az emberek számára, hogy vízben 
ússzanak. Attól félnek, hogy ha belemennek a vízbe, megfulladnak. Egyszer ellátogat hozzájuk 
egy ember egy távoli országból, és megmutatja nekik, hogy egy kis erőfeszítéssel meg tudják 
tanulni, hogy fent maradjanak a víz tetején, és ne süllyedjenek el. Ekkor azok az emberek hitet 
kapnak, mert azt látták, hogy van egy olyan ember, akinek sikerült fennmaradni a víz tetején, 
és nem süllyedt el, hanem átúszta a folyót. Jézus is ilyen hitet ad nekünk azzal, hogy 
megmutatta: lehetséges emberi testben élni, és távol tartani magunkat a bűntől.  
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Feladatok 
 
1. Mit jelent a valódi megváltás? 

   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 

2. Jézus nem csak azért jött, hogy kifizesse értünk az árat, hanem még mi másért is jött? 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 

3. Tudjuk, hogy Jézus teljes mértékben ember volt a földön, de teljes mértékben Isten is. 

Tudjuk azt is, hogy megüresítette magát, és lemondott az isteni előjogairól. Hogyan tudta 

akkor legyőzni a bűnt? 
 
   ________________________________________________________  
 
   ________________________________________________________  
 
   ________________________________________________________  
 
   ________________________________________________________  
 
 

4. Mi történik, amikor Jézust előfutárunknak tekintjük? 
   ____________________________________________________________  
 
  _____________________________________________________________  
 
  _____________________________________________________________  
   
  _____________________________________________________________ 
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért, nézvén a hitnek fejedelmére és 

bevégezőjére Jézusra”. (Zsidó levél 12:1-2)  
 
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/ 
 


