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hogy örökre csúffá tették Krisztus királyi igényeit, meg
amikor tanítványai is cserbenhagyták Őt – ez az ember hitt
Benne!

„Milyen csodálatos látásuk volt e szemeknek, – kiált fel
Kálvin ez igehely magyarázatánál – hogy meg tudták látni
a halálban is az életet; a romlásban is a hatalmat; 
a gyalázatban is a dicsőséget; a vereségben is a győzelmet;
a rabságban is a királyságot! Nem tudom, volt-e a hitnek
ilyen ragyogó példája, amióta áll a világ?!”

Valóban: Történt-e valaha is új élet születése különösebb
bölcsőben? Az Atya Isten nem engedte, hogy alattvalók
nélkül maradjon az Ő Fia. És most ez az egyetlen ember
képviselte az Ő egyházát. Ahol véget ért Péter hite, ott
kezdődött a megtérő gonosztevő hite!

4./ Jézus nem szavakkal térítette meg ezt az embert. 
Nem is beszélt vele addig, amíg az meg nem szólította Őt:
„Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságod-
ba”. Erre Ő így felelt neki: „Bizony, mondom néked, 
ma velem leszel a paradicsomban”. 

A gonosztevő valami távoli időpontra gondolt. Jézus
ellenben így felel: MA! Ebben benne van az az ígéret is,
hogy még aznap meg fog halni és nem fog napokig
gyötrődni, amint néha megtörtént a megfeszítettekkel. 
És ez be is teljesedett. De benne volt az az ígéret is, hogy
amint a halál átvezeti ebből a világból az örökkévalóságba,
ott már várni fogja őt Krisztus! „Ma velem leszel”.

Kedves Olvasó! Én nem tudhatom, hogyan képzeled 
el a mennyországot. De azt tudom, hogy az egész menny-
ország benne van ebben a szóban: „velem”! Mi egyebet
tudunk a mennyországról, vagy mit is akarnánk egyebet
tudni, mint hogy az egyszerűen azt jelenti: JÉZUSSAL
LENNI! Vele lenni!

De hozzátett még egy szót: „a paradicsomban”.
Egyesek ezt úgy magyarázzák, hogy Jézus itt leereszkedik
a gonosztevő fogalmi világába és a közfelfogás szerint úgy
beszél a mennyországról, mint a gyönyörök kellemes
helyéről. Az bizonyos, hogy ez a szó szépséges kertet 
jelentett, és az emberiség ősszüleinek lakóhelyét jelezték
vele. 

Akárhogyan is, az biztos, hogy a keresztről elhangzó
második szó kivételesen mély betekintést enged tennünk a
Megváltó isteni dicsőségébe.  Jézus úgy beszél a láthatat-
lan világról, mint amelyben otthonos és ismerős. 

Ez a gonosztevő pedig úgy szólt Jézushoz, mint
Királyhoz, és úgy könyörgött Hozzá, mint Istenéhez. És
Jézus elfogadta az esdeklő hódolatát. Ez a bűnös 
reáhelyezte Krisztusra a maga lelkének, bűneinek és 
sorsának egész terhét, - és Jézus elvállalta azt. 

Boldog az a bűnös ember, aki az örökkévalóság felé ilyen
ígéret fényénél indulhat el: „velem leszel a paradicsom-
ban”! Sz-S.G.

A G N U S   D E I

„Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: Íme,
az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” (Jn 1,29)

Az Ószövetség népe halálosan komolyan vette a bűnt. A bűn
büntetést, halált érdemel. Ezért az ószövetségi istentisztelet
középpontjában az engesztelő áldozat állott. Minden reggel és
este bemutatták a templomban a bűnért való áldozatot. Ez fejezte
ki azt, hogy bűnéért az embernek kellene elvesznie, de az ember
helyett az áldozati bárány halt meg.

Az Újszövetség népének nincs szüksége ilyen naponkénti
állatáldozat bemutatására, mert „Isten szeretett minket, és elküldte
az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért” (1Jn 4,10). 
Az Isten előtti egyszeri és tökéletes áldozatot Jézus Krisztus
mutatta be. Őreá mutatott Keresztelő János a Jordán partján
ezekkel a szavakkal: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza 
a világ bűnét”. Jézus maga válik „húsvéti báránnyá”, aki magát
áldozza fel, hogy a nép megszabaduljon a fogságból – a bűn
fogságából. 

„Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed: Irgalmazz nékünk”
– énekeljük a 183. nagyheti dicséretünkben. A latin nyelvű Agnus
Dei kezdetű éneket Luther Márton Wittenbergben már 1523-tól
énekeltette német nyelven. (agnus = bárány, Deus = Isten)

Az Úr szenvedő szolgájáról prófétált Ézsaiás már Krisztus
előtt 540 körül: „A mi vétkeink miatt kapott sebeket, 

bűneink  miatt törték össze.
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, 
az Ő sebei árán gyógyultunk meg.
Az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki.
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik,
vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják,
ő sem nyitotta ki száját” (Ézs 53, 5-7)

A Jelenések könyve úgy beszél Róla, mint megöletett
Bárányról: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő
és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség
és az áldás” (Jel 5, 12). 

Krisztus halála az egyetlen elégtétel, mely a mi váltságunkért
elegendő. Jézus tehát odaállt a mi helyünkre, hogy minket 
odaállíthasson a maga helyére. Isten „…azt, aki nem ismert bűnt,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne”
(2Kor 5,21). Magunkban továbbra is bűnösök vagyunk, de aki
Krisztus áldozatát a saját bűnéért bemutatott áldozatnak tekinti és
hit által elfogadja, azt Isten ”Krisztusban” nézi, s így igaznak látja. 

Egy nagyvárosban élt két testvér, az egyik keresztyén volt, 
a másik nagyon világias életet élt, rossz társaságba keveredett, 
és egyszer gyilkossá lett. Üldözték, testvéréhez menekült. Az látta
rajta a véres zakót és kétségbeesett arcát, s ezt mondta neki: 
Vesd le ezt a ruhát, vedd fel az enyémet a szekrényből, és bújj el!
Ő pedig magára vette a testvére véres ruháját, és mire az üldözők
odaértek, már abban találták. Elvitték és halálra ítélték. Utolsó
kívánsága az volt, hogy levelet írhasson a testvérének. A levél
így szólt: „Engem holnap kivégeznek a te véres ruhádban. Te élj
ezentúl egészen más életet az én tiszta ruhámban!”

Ez történt nagypénteken. Jézus magára vette a mi véres
ruhánkat és elszenvedte a mi halálos ítéletünket. Mivel Isten ezt
az ítéletet nem hajtja végre kétszer, aki ezt hiszi, az új életben
járhat Jézus tiszta ruhájában.                                             Sz-S.G.


