Magyar

Add, hogy felismerjük hatalmadat és
bölcsességedet a kereszt értelmetlenségében.
(Könyörgés)

Aztán elindultak a Hór hegyétől a Vörös-tenger felé vivő úton, hogy
megkerüljék Edom földjét. A nép azonban unni kezdte az utat meg a
fáradságot és Isten és Mózes ellen lázadt: "Miért hoztál ki minket
Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen
víz, undorodik már a lelkünk ettől a felette sovány eledeltől."
Rábocsátotta ezért az Úr a népre a tüzes kígyókat, s azok sokat
halálra martak közülük. Erre elmentek Mózeshez és azt mondták:
"Vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk; könyörögj, hogy
vegye le rólunk ezeket a kígyókat!" Könyörgött is Mózes a népért,
mire az Úr így szólt hozzá: "Készíts egy rézkígyót és tedd ki jelül:
amelyik megmartak közül feltekint rá, az életben marad." Csinált
tehát Mózes egy rézkígyót és kitette jelül: a megmartak, ha
feltekintettek rá, meggyógyultak.

Testvéreim! Krisztus Jézus isteni mivoltában nem tartotta Istennel való
egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz
ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel,
és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint
egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a
kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki,
amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg
minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv
vallja, hogy "Jézus Krisztus az Úr!" az Atyaisten dicsőségére.
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Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: "Senki sem ment föl a
mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes
fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is
fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne. Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a
Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ."

Egyetlen keresztény szimbólummal sem találkozunk olyan gyakran, mint a kereszttel; egyik
sem vált olyan természetessé, mint a kereszt. Túl gyakran kerül a szemünk elé a
hétköznapokban, ezért sokat veszített felhívó erejéből. Sem a szégyent, sem az áldást nem
vesszük már észre rajta. Újra és újra ezért szükségünk van valamilyen okra, hogy
tudatosítsuk magunkban, mit is jelent a kereszt.
Az első keresztények számára a kereszt nagy kihívás volt, a legnagyobb szégyen és a
legmélyebb megaláztatás jelképe, amit egy ember csak kaphat.
Ma is olyankor találkozunk a kereszttel, amikor az emberek szenvednek vagy szenvedésükre
emlékeznek. A kereszt azonban világosan kifejezi: semmi sem tökéletes ebben a világban;
terveinket, ideáljainkat és álmainkat kereszttül húzzák a csalódások, betegségek és a
sorscsapások. A kereszt arra emlékeztet minket, hogy még Krisztus megváltó műve után is
széles körben él a világban a halál, és vele együtt a szenvedés és az igazságtalanság.
Mindvégig a kereszt árnyékában élünk és végül utólér minket is a halál.
De a szégyenfára szegezett, nyilvánvalóan Istentől elhagyott, keresztre feszített Názáreti
Jézus a halálból életre támadt. Isten műve így megváltoztatja a kereszt jelentését, mert
szembehelyezkedik minden szenvedéssel és igazságtalansággal, minden értelmetlenséggel; s
végső soron a halállal, mint az élet abszolút végső fejezetével, azáltal, hogy a Megfeszítettet
visszahívja az életbe.
Az emberré lett Istennek ki kell tartania a keserü végig a szenvedésben, az elhagyatottságban
és a kétségek közepette. S így azonosul Isten a félelmekkel teli, kétségekkel viaskodó
emberekkel és ezzel bebizonyította, hogy Ő az, aki halál mélységéig velünk van. Így a
kereszt ezt üzeni nekünk: Isten közel van hozzánk minden igazságtalanság, szenvedés és
halál közepette, amelyek között élünk. A kereszt így a vigasztalás és a remény jelévé vált,
mert Jézus, aki végigszenvedte a kereszten az Istentől való elhagyottság kétségeit és meghalt,
nem maradt a halálban, hanem életre támadt. Olyan hitet adott ezzel nekünk, amelyben
mindent szabad remélni. Semmi sem értelmetlen már, mert a látszólagos értelmetlenségben
is Isten szeretetében tudhatjuk magunkat.
Jézus halála és feltámadása által látszólag nem változott meg a világ, nem lett jobb. De ha
megváltottnak tartjuk magunkat, akkor képesek vagyunk elfogadni a világot olyannak,
amilyen, minden ámyékos oldalával együtt. A kereszt, a feltámadás jele mindig újra az
emberekhez küld minket és arra hív, hogy elkeseredettség nélkül szembesítsük magunkat a
valósággal és tegyünk a világért, úgy, mint Jézus; és minden csalódás és árnyék ellenére
kezdjük újra élni az elveszettnek látszó életünket. A keresztben való hit azt jelenti: nem kell
kételkedni a világ állapota miatt, hanem fáradozni a nagyobb igazságosságért, békéért és
szeretetért, mert Jézus Krisztus legyőzte a kereszten a bűnt és a halált és új életet szerzett
számunkra.
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