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HÚSVÉT 1.

TÉVHITEK
és a tények 

AMI TÖRTÉNT
Árulás, elfogatás.  
A per. A kivégzés. 

AMIT JELENT 
Bűn és bűnhődés.  

A bűnbocsánat és az ára.



Tévhitek…
Meghalt, hamis messiás… Csak eljátszotta… A sátánt 
engesztelte ki… Jézus, az áldozat… Más halt meg…



…és a tények
Húsvét: héb. peszách („el-
kerülés”), gör. paszkha ~ 
páska (2Móz 12. Egyiptom-
ból való kivonulás) 
Időpontja: az 1. zarándok 
ünnep (3Móz 23:5; Niszán 
14; vsz. Kr.u. 30. 04.07); 
óegyház: eltérő naptárak, 
egységes ünneplés 4.sz-tól 
Ünneplése az apostoli kor-
tól; ábrázolása 4. sz. után.

Jézust elárulták, pere után a 
rómaiak keresztre feszítet-
ték. A nyilvános, szégyen-
letes kínhalál célja büntetés  
és elrettentés volt. 
Jézus 3x előre utalt rá (Mt 
16:21), jelentőségét közölte 
(26:26-28), az Írások betel-
jesedéseként élte meg (Mk 
14:49), tudatosan halt meg, 
még aznap (19:30-34), 
hiszen ezért jött (Jn 12:27).



Ami történt…
a szem-, fül- és kéztanúk szerint



árulás, elfogatás
Utolsó vacsora Jeruzsálemben, Júdás árulása,  

Jézus imája a Gecsemáné kertben



gondolj bele
Júdás, Jézus egyetlen földije 
a lábmosás után, az utolsó 
vacsora közben elmegy el-
árulni Jézust. A tanítványok 
versengenek. Jézus megjö-
vendöli Péter tagadását. 
Jézus és a 11 tanítvány 
kimegy egy közeli kertbe 
(Gecsemáné). Jézus vívó-
dik, de engedelmeskedik 
az Atyának (Lk 22:42 vö. 
Hitvalló Szt. Maximosz).

Júdás megkapja a 30 ezüst-
jét. Jönnek a templomőrség 
katonái, Júdás csókkal 
árulja el, melyikük Jézus. 
Jézus: „Én vagyok!” – és a 
tanítványait védi. Péter le-
vágja egy katona fülét, de 
Jézus uralja a helyzetet: 
tanítványait fegyverletételre 
inti, egy ellenség sebét 
meggyógyítja. A tanítványok 
elfutnak (Jn 18.).



a per
Kedd éjféltől péntek reggelig: Annás – Kajafás – 

Szanhedrin – Pilátus – Heródes – Pilátus



gondolj bele
Jézus hat kihallgatását csak 
a 4. sz-tól próbálták csütör-
tök-péntekre összezsúfolni. 
A zsidó perrendtartás 
ismeretében valószínűbb: 
Kedd éjfélkor Jézust 
elfogják; először Annáshoz 
viszik, Jézus nem vall, majd 
Kajafás palotájába… 
Szerda reggel ott, a Nagy 
Szanhedrin előtt Jézus vall, 
vallási bűnnek tekintik…

Csütörtök reggel a Szanhed-
rin 2. ülésén ítéletet hoz. 
Pallosjog híján viszik Pilátus-
hoz, vádjuk államellenesség. 
Pilátus 1. kihallgatása: Jézus 
vall, de Pilátus mint galileait 
Heródeshez küldi, Jézus 
hallgat, erre az visszaküldi… 
Péntek Pilátus 2. kihallgatá-
sa: ő is elengedné, de végül 
enged a papok és a tömeg 
akaratának. Barabbás…



a kivégzés
Az evangéliumokban egyetlen mondat



gondolj bele
Miféle új misztérium ez?  
A bírót elítélik, s ő hallgat,  
a láthatatlan látszik, s nem 
szégyelli, a megfoghatatlant 
megfogják, s nem méltatlan-
kodik, a kifeszíthetetlent 
kifeszítik, s nem tiltakozik,  
a szenvedéstől mentes 
szenved, s nem kiált bosszút, 
a halhatatlan meghal, s  
nem tesz ellene, a mennyeit 
földbe temetik, s eltűri:  
mi ez az új misztérium? 

Szárdeszi Melitón 
szír püspök (kb. 180)



Amit jelent…
és amiért ez bolondság, botrány vagy jó hír



bűn és bűnhődés
Nem bukás, hanem lázadás: öntörvényűség. 

Halandóság, rabság, romlott természet…



gondolj bele
A bűn bizalmatlanságból és 
lázadásból fakadt, lényege 
az öntörvényűség: majd mi 
tudjuk (mi döntjük el), mi jó 
és mi rossz (1Móz 3:5)… 
A halandóság Isten bünte-
tése (1Móz 3:19) és a bűn-
től kapott zsold (Róm 5:12, 
6:23). Tudunk jót tenni,  
de a rosszat nem tudjuk nem 
tenni: a bűn rabság (Róm 
6:20, 7:14-24, Zsid 10:3).



gondolj bele
Ádám és Éva óta mindenki 
vétkezik, mindenki meghal.  
Az ember természete 
romlott: nem akkor bűnös, 
ha vétkezik, hanem azért 
vétkezik, mert bűnös (Gal 
5:19-21, Mk 7:21-23)… 
Kívül kísértés, belül árulás. 
Az ember akarata sérült, 
ömagával szemben nincs 
ereje: vágyak, félelmek, 
függések, játszmák…



a bűnbocsánat…
Isten igazságos haragja és megbocsátó irgalma: 

a bűnös és a bűn szétválasztása… 



gondolj bele
A bűn életeket, nemzedéke-
ket pusztít gyökerestől. Hat 
a vétkesre, áldozatára és 
Istenre: rombolja teremtését, 
sérti igazságosságát, így 
haragja jogos (Róm 1:18).  
Ember ellen vétkezni Isten 
ellen vétkezni (1Móz 39:9, Lk 
15:18). Isten igazságos és 
számon kéri, megítéli életün-
ket (Zsolt 90:7-8, 130:3, 2Kor 
5:10, 1Pt 4:5, Jel 20:12).

Isten ugyanakkor megbo-
csátó Isten (Zsolt 103:3, Jer 
31:34, Ézs 55:7, Mk 2:5, 1Jn 
1:9). Nem a bűnös halálát 
kívánja, hanem hogy hozzá 
visszatérve éljen (Ez 33:11). 
Isten azonban nem bocsát 
meg „csak úgy”, vagy mert 
„ez a dolga” vagy „mert 
szeret”. Isten szeretete és 
igazságossága egymással 
szemben nem kijátszható.



gondolj bele
Az embert a bűnével nem 
azonosítja, attól elválasztja.  
A bűn erkölcsi magatartás, 
amin változtatni lehet. 
Képletesen: út, amit ott lehet 
hagyni, szenny, amit le lehet 
mosni. Térben el lehet tőle 
távolodni, el lehet távolítani 
(Zsolt 103:12).  
Ha a bűn áthelyezhető, átru-
házható és tulajdonítható: a 
bűnös helyett más is bűn-
hődhet (ld. állatáldozatok). 



gondolj bele
A bűn értéket pusztít, bo-
csánata nem lehet a kár 
puszta betudása, a tartozás 
puszta elengedése. Mivel a 
bűn öl, a bocsánat ára élet: 
vérrel kell lemosni (3Móz 
17:11, Zsid 9:22, Ef 1:7). 
Az állatáldozati rendszer 
nem az ember életét, de 
tulajdon állata életét, vérét 
követelte…

Ha azonban az ember 
helyett más (az állata) 
bűnhődik, hal meg, újra 
meg újra, ez önmagában 
• nem tisztítja meg a lelki-

ismeretét, csak rituáli-
san (külsőleg) teheti 
tisztává (Zsid 9:13),  

• és újra meg újra a 
bűnökre emlékezteti 
(Zsid 10:1-4). 



…és az ára
A főpap önmagát áldozta fel…  

A Szent és Igaz bűnné és átokká lett…



gondolj bele
Krisztus magára vette Izael 
(Zsid 2:17, 9:15) és a világ (Jn 
1:29, 1Jn 2:2) bűneit, velünk 
azonosult, minket képviselt.  
A Szent és Igaz átokká, bűn-
né lett (Gal 3:13, 2Kor 5:21, 
1Pt 3:18), az Atya elhagyta 
(Mt 27:46). Mint pap és áldo-
zat testében vitte fel bűneinket 
a fára (1Pt 2:24, Kol 2:14, Zsid 
10:10), saját vérével a meny-
nyei Szentélyben szerzett egy-
szer s mindenkorra engesz-
telést (Zsid 10:11-18).



gondolj bele
Isten irgalmas Isten, szeret 
minket, kegyelmezni akar, 
és bocsánatának alapja 
Krisztus helyettes áldozata. 
Isten tkp. önmagával szem-
ben volt igazságtalan, hogy 
velünk ne kelljen igazságos-
nak lennie. Életünk Bírája a 
nekünk járó büntetést vette 
magára (Ézs 53.). Mert úgy 
szeretette a világot (Jn 3:16, 
1Jn 4:9-10,19)…



gondolj bele
A bűn drámája Isten és em-
ber között folyik (kívülálló 
bevonása etikátlan lenne).  
Az engesztelés Isten lényén 
belül történt: a Fiú kiengesz-
telte az Atyát (Ef 5:2). 
Ami a Fiúval történt, Istennel 
történt: Isten a saját vérén 
szerezte egyházát (ApCsel 
20:28), Jézusban az Egyet-
len halt meg a kereszten 
(Ézs 44:6 ~ Jel 1:17-18, 2:8).



KÉRDÉSEK

Isten a Fia engesztelő 
áldozatával mutatta be 

szeretetét. Mi min szoktuk 
lemérni? 

Mit jelent a bűntől 
iszonyodni, és a jóhoz 

ragaszkodni? 
Bűneid bocsánatának, 

üdvösségednek ára volt. 
Tudod, mivel tartozol Neki?


