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20. Jézus szentsége  
 
Minden keresztyén tudja, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. Nem 
sokan tudják azonban, hogy Jézus azért is jött, hogy példa legyen számunkra, akit 
életünk minden napján követhetünk.  
 
- A Zsidó 6:20 azt írja, hogy Jézus útnyitóul bement a kárpiton túlra a Szentek Szentjébe, 
ahová most már mi is követhetjük őt. 
- Ehhez a megkapjuk a Szent Szellem erejét a mennyei Atyától. Minden nap betöltekezve 
kell lennünk a Szent Szellemmel, hogy Jézus nyomdokaiban járhassunk a keskeny úton.  
 
Jézus nem vált automatikusan szentté, hanem keményen megdolgozott a szentté 
válásért az Istennek való engedelmesség által.  
 
- Ha Jézus úgy jött volna el a földre, hogy már eleve szent lett volna, és lehetetlen lett volna 
számára bűnt elkövetni, akkor nem lehetne példaképünk, hogy kövessük Őt. Jézus sem 
tálcán kínálva kapta meg a szentséget, hanem az engedelmességével és az istenfélelmével 
érdemelte ki. 
- A Zsidó levél 5:7-8-ban azt olvassuk, hogy Jézus „az ő testének napjaiban könyörgésekkel 

és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes 

megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért” és hogy „megtanulta 

azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet”.   
 
Jézus hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, Ő azonban legyőzött minden 
kísértést, hogy példa legyen számunkra. Jézus az Istentől kapott kegyelem által győzte 
le a kísértéseket, és ezt a kegyelmet most mi is megkaphatjuk.  
 
- A Zsidó 4:15 azt írja, hogy „nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni 

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 

bűnt”. Jézust is ugyanolyan kísértések érték, mint minket, ezért együtt tud érezni velünk, 
mert tudja, milyen nehéz az emberi testben kísértéssel szembenézni. 
- Jézus nem követett el bűnt, mert folyamatosan a mennyei Atyához kiáltott kegyelemért, 
hogy ellen tudjon állni a kísértésnek. Ez az, amit nekünk is tennünk kell, és mi is 
megkaphatjuk Isten kegyelmét a kísértések idején. 
- Fontos különbséget tenni a kísértés és a bűn között. A kísértés az egy gondolat vagy egy 
sugallat, amit az ördög beültet az elménkbe, de ez csak akkor válik bűnné, ha egyetértek 
vele. Ha azonnal elutasítom, akkor nem követek el bűnt. 
- Jézust is megkísértette az ördög a pusztában, beleültette az elméjébe azt a gondolatot, hogy 
változtassa a követ kenyérré. Jézus azonban ezt elutasította, így nem követett el bűnt.  
 
Ma az emberek a földi gazdagságot keresik, míg Jézus volt az első, aki a kegyelmet 
kereste.  
 
- Sokan elkövetik azt a hibát, hogy elsősorban azért imádkoznak Istenhez, hogy jobb életük 
legyen a földön: nagyobb házuk, jobb autójuk, sok pénzük, stb. 
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- Jézus azonban azt tanította, hogy keressük először az Isten országát és az Ő igazságát, és 
ezeket a (földi, szükséges) dolgokat a mennyei Atya megadja nekünk.   
 
Amikor kegyelem alatt vagyunk Jézus Krisztus által, a bűn nem uralkodhat rajtunk. A 
kegyelem az, ami megtart minket a bűnbe eséstől, és ezáltal szentek maradunk. Jézus 
hangos kiáltásokkal és könnyhullatással imádkozott a kegyelemért. Mennyivel inkább 
kellene nekünk is kegyelemért kiáltanunk.  
 
- Isten együtt érez velünk, elismeri a hústestünkből adódó gyengeségeinket, de nem nézi el a 
bűneinket. Isten jelenlétében nem állhat meg a bűn, sem az olyan ember, akiben bűn van. 
- Isten kegyelme az, ami meg tud tartani minket a bűnbeeséstől. Ahogyan egy könyvet meg 
tudok tartani a kezemmel a gravitáció törvénye ellenében, úgy tud megtartani minket Isten 
kegyelme a bűnbeeséstől a bűn törvénye ellenében. 
- A Róma 6:14 azt mondja: „A bűn nem uralkodhat rajtatok, mert nem vagytok törvény alatt, 

hanem kegyelem alatt.” 
- A Zsidó 4:16 ezt írja: „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy 

irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül”. 
- A kegyelem azt jelenti, hogy segítséget kapunk Istentől akkor, amikor szükségünk van rá, 
azaz a kísértések idején. Ha kegyelemért kiáltunk a kísértés idején, Isten ereje felemel 
minket oda, ahol lehetetlen lesz számunkra bűnt elkövetni. 
- Magunktól, emberi erőből nem tudunk ellenállni a kísértésnek, hanem engednünk kell, 
hogy a Szent Szellem ereje átjárjon minket, ahogyan az elektromosság keresztülfolyik egy 
villanykörtén, és a villanykörte nem tehet mást, mint hogy világít.  
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Feladatok 
 
1. Miért jött Jézus a földre? 

   __________________________________________________ 
 
   _________________________________________________  
 
   __________________________________________________  
 

 
2. Hogyan szentelődött meg Jézus? 

 
   ________________________________________________  
 
   ________________________________________________  
 
   _______________________________________________  
 

 
3. Hogyan kapott Jézus kegyelmet? 

 
   ____________________________________________________  
 
   ____________________________________________________  
 
   ____________________________________________________  

 
4. Mit kaphatunk a bűn legyőzésére és ki által? 

 
   _______________________________________________________  
 
   ________________________________________________________  
 
   ________________________________________________________  
 
   ________________________________________________________  
 

5. Memoriter (Tanuld meg ezt az igeverset!) 
 
„Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem 

alatt.” (Róma 6:14)  
 
Forrás: https://cfcpittsburgh.com/fundamental-biblical-truths-kids-korner/  
 


