
18. Jézus emberi mivolta 
 
Az igazság Jézusról szabaddá tesz minket a bűntől, és minden gondtól az életünkben.  
 
- Jézus azt mondta a János 8:32-ben: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká 
tesz titeket.” Ha tehát nem ismerjük meg az igazságot, rabságban maradunk. 
- Ha azonban megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Szabaddá a 
bűntől, minden lelki problémától és a személyiségedből adódó hátrányoktól. Nem számít, 
milyen a háttered, vagy, hogy honnan jöttél, hogyan neveltek fel, Isten mindent meg tud 
oldani, és dicsőséges keresztyénné tud tenni téged. 
- Isten egyre jobban krisztusivá tud tenni téged, ha hajlandó vagy erre.  
 
Az Ószövetség idején az emberek csak a próféták által hallottak Istenről, de nem 
tudták őket követni. Az Újszövetség idején láthatjuk Istent Jézus élete által, és 
követhetjük a példáját az életünk során.  
 
- Az Ószövetség idején az embereknek csak egy törvénykönyvük volt, és az alapján 
próbáltak Istennek tetsző életet élni. 
- Az Újszövetség idején nekünk nem csak írott Igénk van (a Biblia), hanem a testté lett Ige 
is (Jézus Krisztus) példaként áll előttünk. 
- A kettő közötti különbséget a következő példa szemlélteti jól: ha meg akarsz tanulni úszni, 
elolvashatsz akárhány könyvet az úszás elméletéről, nem fogsz megtanulni úszni. Ha 
viszont jön valaki, aki beugrik előtted a medencébe, és azt mondja: „Figyeld, mit csinálok, 
és tedd te is ugyanezt!”, így meg tudsz tanulni úszni. 
- Jézus élete példájából tanulhatjuk meg a gyakorlati életben, hogyan tudunk Istennek tetsző 
életet élni.  
 
Jézus azt akarja, hogy vegyük fel az Ő igáját, mert az gyönyörűséges és az Ő terhe 
könnyű. Ha az Ő hatalmának engedelmeskedünk, megtanulhatjuk az alázatot és a 
szelídséget. Jézus a Szent Szellem erejével való felkenetés által segít nekünk. Isten az Ő 
Szellemét az alázatosaknak adja, nem pedig a kevélyeknek.  
 
- Az igát úgy kell elképzelnünk, mint amikor a szántóföldön két ökör feje egy járomban van 
és szántanak. Ha az egyikük elpusztul, akkor az idősebb ökör mellé egy fiatal ökröt fognak 
be, akinek fogalma sincs róla, hogyan kell egyenes barázdát szántani. Az idősebb ökör azt 
mondhatná a fiatalabbnak: „Vedd fel az igámat, és tanulj tőlem! Lépkedj ugyanolyan 
ütemben, ahogyan én, abba az irányba, amelybe én, és néhány hét múlva képes leszel 
egyenes barázdát szántani! Addigra megtanulod tőlem.” 
- Jézustól is így tanulhatunk a mindennapjaink során. Amikor Jézus azt mondja, „vedd fel az 
igámat”, ezzel azt mondja, hogy „gyere, légy a társam, legyél velem közösségben. Hadd 
tanítsak neked valamit, tanulj tőlem. Tanulj a földi életemből, abból, ahogyan éltem.” 
- Hogyan tudjuk felvenni ezt az igát? Teljesen rendeljük alá magunkat Krisztus 
fennhatóságának. Az Ószövetség idején az iga elnyomást jelentett. Jézus igája azonban 
gyönyörűséges, és a terhe könnyű. 
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- Az Úr nem kényszerít senkit arra, hogy bármit is megtegyen, mert ha bármilyen jó 
cselekedetet kényszerből teszünk, az holt cselekedetté válik, és nem ér semmit Isten 
szemében. 
- Jézus azt kéri, hogy elsősorban a szelídséget és az alázatot tanuljuk meg tőle, mert ez az 
alapja mindennek. Isten csak az alázatosaknak ad kegyelmet!  
 
Ha csak a törvény betűjének engedelmeskedünk, annak az lesz az eredménye, hogy 
elítélünk másokat. A Szent Szellem életet ad nekünk, és segít irgalmasnak lenni az 
emberekkel.  
 
- Ha az írott törvény betűjének kényszerből vagy gépiesen engedelmeskedünk, olyanok 
leszünk, mint a farizeusok, akik nem ismerték Isten szívét, csak a hibát keresték az 
emberekben, hogy ki mit nem tartott be pontosan a törvényből. 
- Ha megtanuljuk Jézus példájából a Szent Szellem erejével, hogy irgalmasak és alázatosak 
legyünk, akkor megértjük, hogy Isten nem azért adta a törvényt az Ószövetség népének, 
hogy elítélje és kárhoztassa őket. Ha valaki bűnt követett el, Isten azt kereste, hogyan tudja 
megmenteni azt az embert. Jézus életéből is pontosan ezt látjuk. Ő azért jött, hogy 
megmentse a bűnösöket!  
 
Isten dicsősége Jézus alázatosságában nyilvánul meg. Jézus megalázta magát, hogy 
hozzánk hasonló emberré váljon. Nem hercegként született egy palotában, hanem 
szegény fiúként egy jászolban. Azonosult a bűnösökkel, és bűnösként büntették meg 
értünk.  
 
- A világ számára Isten dicsősége a teremtett világ nagyszerűségében nyilvánul meg. Jézus 
követői számára azonban Isten dicsősége Jézus alázatosságában nyilvánul meg. Amikor a 
Szentírást olvassuk, mindvégig Jézus dicsőségét látjuk benne. 
- Jézus alázata abban nyilvánul meg, hogy jóllehet Isten volt, leszállt az emberek szintjére, 
hogy hasonlóvá váljon hozzájuk, és így tudjon segíteni nekik, mert így együtt tud érezni a 
gyengeségeikkel. 
- Nem elég, hogy Isten emberként jött el a földre, ami már önmagában óriási alázatosságot 
jelent, ráadásul nem uralkodóként jött el, hogy uralkodjon az embereken, hanem egy 
szegény ács családjában született meg. Ő az egyetlen személy, aki kiválaszthatta, hogy hol 
és melyik családban fog megszületni, és Ő egy megvetett várost választott lakóhelyéül 
(Názáretet), egy szegény házaspár otthonát, és születése helyszínéül egy tehénistállót. 
Mindezekből az Ő hatalmas alázatát látjuk. 
- Képzeld el, hogy egy szánalmas kis féreg tekereg a földön a lábad előtt, de te annyira 
szereted, és segíteni szeretnél neki, hogy a kedvéért féreggé válsz, és úgy mész oda hozzá, 
hogy segíts neki, és felemeld egy magasabb életminőségre. Ha emberként próbálnál segíteni 
neki, valószínűleg szörnyen megijedne tőled. 
- Jézus számára ilyen volt az, hogy emberként jött el a földre, hogy megmentse a bűnösöket. 
Így – bár Ő maga teljesen bűntelen volt – azonosulni tudott a bűnös emberekkel, és 
szeretetet és irgalmat érzett irántunk.  
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Feladatok  
 
1. Mit kell meglátnunk a Szentírásban? Hogyan segít ez nekünk? 

   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 

2. Mi az egyik különbség az Ószövetség és az Újszövetség között? 
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
 
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 

3. Mit jelent felvenni Jézus igáját? Hogyan segít Ő nekünk? 
 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 
   __________________________________________  
 

4. Hogyan alázta meg Magát Jézus? Mit láthatunk az Ő alázatosságában? 
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 
   ________________________________________  
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 

szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” (Máté 11:29)  
 
https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  


