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Ki halt meg a kereszten?
Suhai György
2018.04.01. (Húsvét)
Jézus! – hangzik a helyes válasz. A názáreti Jézus, a zsidók Királya.
-

Na, de ki halt meg még a kereszten?
A két lator, két köztörvényes bűnöző, akit Jézussal együtt feszítettek keresztre.
Ez is igaz. És ők meg is érdemelték ezt a büntetést.
De ki halt meg még a kereszten? Kérdezhetném úgy is, hogy hány bűnözőt feszítettek keresztre,
Jézussal együtt?

Na erre a kérdésre már csak kevesen tudják a jó választ. Figyeljétek csak, mit ír a Biblia!
Gal 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem.
Kol 3:3 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
-

Szóval hány bűnöző is halt meg Jézussal együtt a kereszten?
Rengeteg! Megszámlálhatatlanul sok! Mi mindnyájan meghaltunk, akik Jézusban hiszünk! Azaz ha
hisszük, hogy ő értünk és helyettünk szenvedte el Isten rettenetes halálbüntetését, hogy nekünk
már többé soha ne kelljen semmilyen büntetést elszenvednünk a mi bűneink miatt. Isten örökre
felmentett minket az ítélet alól.

De hadd kérdezzem meg újra, ki halt meg a kereszten?
Rm 6:6 Tudjátok azt, hogy a mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett!
Az az ember feszíttetett meg, az az énem, aki Jézus Krisztus nélkül élt, aki Jézus Krisztus nélkül
voltam. A régi énem, az ó Suhai György, aki természetem szerint bűnös, Isten ellen lázadó,
mindenestől megromlott ember voltam.
De a régi életemnek, Jézus halálával vége. Többé már nem a múltam határoz meg engem. Nem az
határoz meg, hogy mit tettem: a bűneim, a bálványimádásom, a kábítószerezésem, a gyilkosságom, a
hazugságaim, az alkoholizmusom, a szegénységem vagy gazdagságom, a Suhai családhoz tartozásom
vagy éppen a magyarságom stb. Mindez a keresztre lett feszítve Jézussal együtt. Én már többé nem
ezek a dolgok vagyok. Én nem az óember vagyok. Nem „BŰNÖS” vagyok! Ezzel nem azt mondom,
hogy soha többé nem követek el bűnöket! Dehogynem! Méghozzá akkor, amikor elfelejtem, hogy
kivé lettem Jézusban és hogy én már nem az az ember vagyok, aki voltam. Pál apostol ki is mondja
ezt:
Rm 7:17-20 Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18 Mert tudom,
hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó
véghezvitelét nem találom. 19 Mert nem a jót cselekeszem, amit akarok; hanem a gonoszt
cselekeszem, amit nem akarok. 20 Ha pedig én azt cselekeszem, amit nem akarok, nem én
cselekszem már azt, hanem a bennem lakó bűn.
A bűn többé nem az identitásom része! Nem egyeztethető össze azzal az új emberrel, akivé
Krisztusban lettem. Amikor vétkezem, úgy cselekszem, mintha még mindig az óember volnék, ami
már nem igaz. Nekem, az új embernek többé semmi közöm nincs a bűnhöz. Ezért elképesztő, ha új
emberként mégis elkövetem azt, ami a régi énemet jellemezte.
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Többé már soha nem fog úgy hívni engem az én mennyei Édesapám, hogy „Gyere ide, te kis bűnös!”
Hiszen, akit a Bíró egyszer felmentett az ítélet alól, vagyis kimondta rá, hogy ártatlan, nem bűnös,
„igaz”, arra nem mondhatja mégis azt, egy váratlan pillanatban, hogy „bűnös vagy, mégis csak el kell
hogy ítéljelek”.
Rm 8:1 Nincs azért többé semmilyen kárhoztató ítélet azok felett, akik Krisztus Jézusban vannak.
2 Kor 5:21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk
Őbenne.

Rm 5:19 Mert amiképpen egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek
engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
„A Biblia a hívőket nem nevezi bűnösöknek, de még kegyelemből megváltott bűnösöknek sem [saját
megj.: Pál egyetlen helyen hivatkozik csak magára úgy, mint aki „első azok között a bűnösök között,
akiket Jézus megváltott” (1 Tim 1:15), de itt a régi énjére, az ó-emberére utal, amitől Jézus
megváltotta őt, tehát a régi identitása volt az, hogy „bűnös”]. A hívőket szenteknek –
megszentelteknek – hívja, akik időnként bűnöket követnek el. Szentté váltunk üdvösségünk
elnyerésének pillanatában (megigazulás), és ezért szentekként élhetünk a hétköznapok
gyakorlatában (megszentelődés), amint folyamatosan elhisszük, amit Isten tett értünk, és ahogy
folyamatosan megerősödünk abban, akivé Krisztusban váltunk.” (Neil Anderson, Szabadító, 46. old.)
1 Kor 6:11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de
megigazíttattatok az ùr Jézusnak nevében és a mi Istenünk lelke által.
Ef 5:8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: úgy éljetek, mint a
világosság fiai.
Nem lehetsz egyszerre a világosság fia és a sötétség fia, élő és halott, ó és új ember, bűnös és
igaz/szent (identitás, státus szerint – szent alkoholista?, igaz hazug?, szent parázna?), újjászületett és
nem újjászületett, gyűlölt és szeretett, árva és Isten gyermeke, új teremtés és régi teremtés; nem
lehetsz egyszerre Ádámban és Krisztusban (egyszerre csak egy szövetséghez tartozhatsz).
A Krisztusban nyert új identitásunk megragadása egyáltalán nem mellékes kérdés. Az életünk, az
életminőségünk múlik rajta. Hiszen mindig aszerint fogunk cselekedni, akinek gondoljuk magunkat.
Ha azt tartjuk magunkról, hogy bűnösök vagyunk (identitásunkban), akkor bűnösökként is fogunk
élni. Ha azt tartjuk magunkról, hogy igazak és szentek vagyunk (identitásunkban), akkor igazakként is
fogunk élni. Mert mindig az identitásból fakadnak a cselekedetek.
„Ha nem tekinted magad Isten szeretett gyermekének, akkor hiába is küzdesz, hogy úgy élj, mintha az
lennél. A Sátán könnyedén meggyőzhet arról, hogy ugyanolyan vagy, mint mielőtt Krisztust
megismerted, és arról is, hogy Istennek és embertársaidnak egyaránt értéktelen vagy. De ha hit által
elfogadod, hogy azonosságod legmélyén radikális átalakulás ment végbe – bűnösből szent lettél -,
akkor ez hatalmas mértékben megerősít arra, hogy naponta ellenállj a bűnnek és a Sátánnak.” (Neil
Anderson, Szabadító, 46. old.)
És mi lett ennek a kereszthalálnak a következménye?
Rm 6:6-7 Tudván azt, hogy a mi ó emberünk vele együtt megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a
bűn teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek: 7 Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
Vagyis nemcsak az ítélet alól mentett fel engem az én mennyei Édesapám, hanem megtörte a bűn
hatalmát is a mi életünkben. Vagyis nem vagyunk többé szolgák, nem vagyunk többé kiszolgáltatva
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egyetlen (vissza-visszatérő) bűnnek, megkötözöttségnek, függőségnek, bűnös szokásnak és
beidegződésnek sem. Szabadok vagyunk arra, hogy Jézusnak szolgáljunk!
John 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.
Rm 6:11-14 Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi
Urunk Jézus Krisztusban. 12 Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek
neki az ő kívánságaiban… 14 Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény (ítélet,
kárhoztatás) alatt, hanem kegyelem (ítélet alóli felmentés, “igaznak” nyilvánítás) alatt.
Mivel szabadok vagytok a bűn uralmától, éljetek is ebben a szabadágban. Ne hagyjátok, hogy egy
legyőzőtt ellenség irányítson titeket. Ne engedjetek annak az úrnak, aki már nem parancsolhat
nektek!

Jézussal együtt a mi óemberünk nem csak keresztre lett feszítve, hanem el is lett temetve!
Rm 6:2-4 Akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban? 3 Avagy nem tudjátok-e, hogy
akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? 4 Eltemettettünk
azért Vele együtt a keresztség által a halálba.
Nem igaz az, hogy az óemberünk továbbra is ott vonaglik a kereszten és egész életünk végéig a
“haláltusáját” vívja. Nincs többé! Meghalt és eltemettetett, Jézussal együtt. És az én régi énem soha
ki nem jön többé a sírból. Tehát én nem a kereszten vonagló óemberemmel harcolok egész
életemben, mintha a hívő élet az óember és az új ember folyamatos harca lenne. Mintha két énem,
két személyiségem lenne és hol az egyik kerekedik fölül, hol a másik. Ezt skizofréniának nevezik vagy
többszörös személyiségnek vagy disszociatív identitászavarnak. De a Biblia nem erről beszél. A test (a
megerőtlenült, de a halálunkig bennünk levő bűnös természet, tehát nem a régi identitásunk) harcol
a Lélek ellen az újjászületett emberben (vö. Rm 8:13; Gal 5:17).

Jézussal együtt nem csak megfeszíttettünk és eltemettettünk, hanem fel is támadtunk!
Kol 2:12 Eltemettetvén vele együtt a keresztségben, Akiben fel is támasztattatok az Isten erejébe
vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból.
Rm 6:8-10 Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszszük, hogy élünk is Vele együtt. 9 Tudván, hogy
Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé nem uralkodik rajta. 10 Mert
hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. 11 Ugyanígy gondolkodjatok
ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Rm 6: Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisság fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda
magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.
Ezt a Krisztussal együtt feltámadott új embert nevezi a Biblia új teremtésnek:
2 Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Kol 3:10 És felöltöztétek az új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki
teremtette azt.
Ef 2:15 hogy a kettőt [zsidókból és nem zsidókból álló hívő népet] egy új emberré teremtse
Önmagában.
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Mi (Krisztusban hívők egyen-egyenként és testületileg, mint Krisztus egyháza) ennek az új
teremtésnek, vagyis az eljövendő új ég és földnek vagyunk az előhírnökei, két lábon járó
erődemonstrációi, étvágygerjesztői, amire az újjászületéskor a szívünkbe áradt Szentlélek tesz
képessé bennünket.
Rm 5:5 Mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a nekünk adott Szent Lélek által.
Ez pedig azt jelenti, hogy Isten nem csak megbocsátotta a mi bűneinket, nem csak felmentett az ítélet
alól (igaznak nyilvánított), nem csak megszabadított a bűn és a Sátán fogságából, hanem örökre az ő
szeretett gyermekévé is fogadott! Amit az Atya egykor Jézusnak mondott, az most már rám is igaz:
Mt 3:17 Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm!
Jn 17:26 Hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek.

Rm 8:14-16 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten
gyermekei vagyunk.
Jézussal együtt mi is bekerültünk a világ legjobb családjába, a Szentháromság szeretetközösségébe!
Az én nevem nem Suhai György Gábor többé, hanem Szentháromság György gábor! Erről a tökéletes,
bensőséges egységről olvasunk János apostolnál
Jn 17:20-23 De nemcsak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd

bennem. 21 Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők
is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22 És én azt a dicsőséget,
a melyet nékem adtál, ô nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk: 23 Én ô
bennök, és te én bennem; hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te
küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél.

Ezt a csodálatos egységet legjobban jelenleg a szeretkezés, a házasságon belüli testi eggyé válás fejezi
ki a leginkább. De még ez is csak egy gyenge illusztráció. Ebből a tökéletes szeretetkapcsolatból
fakad, hogy többé már nem az emberek szeretete, véleménye, elismerése határoz meg engem,
hanem az én mennyei Édesapám véleménye és szeretete. És ezt a szeretetet többé már soha nem
veszíthetem el! Az emberekét igen.
Rm 8:39 Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten
szerelmétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van.
A Szentlélek ugyanaz az isteni Lélek, amely képes volt feltámasztani Jézust a halálból! Ami azt jelenti,
hogy bennünket is képes feltámasztani a testi halálból és kiszabadítani a test (azaz a bűnös
természet) rabságából és erőt adni ahhoz, hogy Istennek tetsző életet tudhassunk élni, örömmel és
felszabadultan.
Rm 8:11-12 Ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő bennetek lakó
Lelke által. 12 Ezért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk.
Ez azért lehetséges, mert a bennünk lakó Szentlélek által isteni természet részesei lettünk!
2 Pt 1:3-4 Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és
kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni
természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
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Vagyis továbbra is megvan bennünk a bűnös természet, ami már megerőtlenedett és többé már nem
uralkodik bennünk, de a Szentlélek által már ott van bennünk az isteni természet is, ami által képesek
vagyunk valódi győzelmet aratni a bűn, a bűnös természet felett. Ha nem lenne bennünk Isten Lelke,
elképzelhetetlen volna a győzelem.
Krisztus halála (és az annak köszönhetően elnyert bűnbocsánat) a régi teremtés végét jelenti,
feltámadása (és az annak köszönhetően elnyert igaznak nyilvánítás) az új teremtés kezdetét (az új
teremtés betörését a régi teremtésbe, mind kozmikus, mind közösségi, mind egyéni szinten).
Krisztussal együtt tehát megfeszíttettünk, meghaltunk, eltemettettünk, azaz a mi régi, Istentől
független életünk véget ért, és lelki értelemben már fel is támadtunk arra az új életre, ami a maga
teljességében majd az új ég és föld eljövetelekor és a dicsőséges, romolhatatlan hústest elnyerésével
fog beköszönteni. De ez még mindig nem a teljes húsvéti örömhír.

Krisztussal együtt már uralkodunk is a földön!
Ef 2:6 És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Rm 5:17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben
uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának bőségében
részesültek.
Mi már most osztozunk Krisztus mindenre kiterjedő, mennyből gyakorolt uralmában és ez azt jelenti,
hogy az ő ellenségei (Sátán és angyalai) felett aratott győzelmében is!
Kol 2:15 [Isten] Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat [Sátánt és büszke seregét],
pellengére állította őket, diadalt aratva felettük Krisztus keresztjében.
Mt 28:18-20 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom
mennyen és földön.
Rm 16:20 A békesség Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar.

“Jézus a mi sorsunk”
Krisztussal együtt, vagyis Krisztusban lenni azt jelenti, hogy Ő az én Életem, Ő az én új és egytlen
identitásom. Én már soha többé nem fogom tudni Rajta kívül és Tőle függetlenül értelmezni
magamat. Nincs többé életem önmagamban. Örökre eggyé váltam Vele. Ahogy Wilhelm Busch
mondta: “Jézus a mi sorsunk”! Vagyis ami Krisztussal történt és történik, az történt és történik velem
is. Krisztusban erejtve örökre biztonságban vagyok és senki sem ragadhat ki többé engem ebből a
biztonságos, örökké tartó szeretetközösségből!
Kol 3:3-15 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 4 Mikor a
Krisztus, a mi életünk, megjelenik, akkor majd ti is, vele együtt, megjelentek dicsőségben.
Gal 2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus
amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és
önmagát adta érettem.
Fil 1:21 Mert nekem az élet Krisztus
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S ha ez igaz, ha tényleg eggyé váltam Krisztussal és ő lett az én életem, az én identitásom, az én
mindenem, és ha én ezt tényleg elhiszem, akkor én már nem élhetek és nem is fogok tudni úgy élni,
ahogy azelőtt éltem. Hiszen minden áron olyanná akarok lenni, mint az engem szerető Jézusom és
amilyennek ez a Jézus engem lát.
Kol 3:3-15 Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben…
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz
kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás; 6 Melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség
fiaira; 7 Melyekben ti is jártatok régen, mikor azokban éltetek. 8 Most pedig vessétek el magatoktól ti
is mindezeket: haragot, indulatosságot, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos
beszédet. 9 Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkőztétek az óembert, az ő cselekedeteivel
együtt, 10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való
ismeretre, Aki teremtette azt. 11 A hol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és
körülmetéletlenség, idegen, szkiíta, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. 12
Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet,
jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést. 13 Elszenvedve egymást és megbocsátva
kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, ahogy a Krisztus is megbocsátott
nektek, úgy ti is! 14 Mindezek fölé pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint ami a tökéletesség köteléke.
15
És az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és legyetek
hálásak.

Honnan tudhatjuk ma, hogy Jézus tényleg meghalt és feltámadt és hogy Vele együtt mi is
meghaltunk és feltámadtunk?
•

Őskeresztyén biztétel: egyszerű, tanulatlan keresztyének által végzett ördögűzések, Jézus
nevében bizonyítékok voltak a feltámadott Jézus mellett!

•

Misi testvérem másfél hetes Levi kisfiuk halálát hihetetlen békességgel tűrte, nem hisztizett, nem
borult ki, nem vagdosta magát, ahogy az a cigányoknál szokás.

•

Édesanyám halálakor hihetetlen, természetfeletti vigasztalást és békességet tapasztaltam,
miközben egyik barátom felesége teljesen összeomlott, és az öngyilkosság, az élet
értelmetlenségének gondolatával küzdött, amikor váratlanul meghalt a barátom (Berka Ádám).

•

Minden egyes valódi újjászületés, megtérés, szabadulás az ördög rabságából egy bizonyságtétel a
feltámadott Krisztus mellett! Tegnap megtért egy lány, aki démonokat látott, halottakkal
beszélgetett, a meghalt nagymamája folyamatosan visszajárt hozzá stb.

•

Apósom lába elkezdett meggyógyulni, miután imádkoztunk érte a feltámadott Jézus nevében!
Pedig az orvosok már lemondtak róla és hamarosan amputációra került volna sor.

•

John Ramirez (volt sátánista) biztétele: https://www.youtube.com/watch?v=auSU7M1yArk.

