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Jézus, ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: „Szomjazom.” Volt ott
egy ecettel  tele edény.  Egy szivacsot  ecettel  megtöltve izsópra tűztek,  és odatartották a szájához.  Miután Jézus
elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva kilehelte lelkét.” (János 19:28-30)

„Elvégeztetett!”

Ebben a bibliai kifejezésben az is benne van, hogy minden „céljához ért.” Nem egy fatális végkifejlet tanúi vagyunk a
körülmények szerencsétlen összjátéka nyomán. Jézus maga alakította sorsát,  maga adta oda életét,  az Atya iránti
engedelmességben vállalta a keresztet. Így lesz ez számára a gyalázat helyett, amit neki szántak, az Isten dicsőségének
megnyilatkozásává. „Elvégeztetett” mindaz, amiért Isten őt elküldte: a világ megváltásának nagy műve.

Ebben az egy szóban benne van a testté létel csodája, a betlehemi jászolbölcső; a keresztség János által a Jordánban,
amint közösséget vállal benne velünk, bűnösökkel; a győzelem a Kísértő fölött; benne vannak tanításai, hatalma a
betegség, a démomok, a természet erői és a halál fölött; benne van minden bűnünk, és az ő összes szenvedése, amelyet
engedelmesen  magára  vett.  „Elvégeztetett” –  ez  a  szó  diadalkiáltás,  úgy  ahogyan  Pál  apostol
bizonyságtételében is megszületett:  „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod?
Halál,  hol  a  te  fullánkod?  Hála  az  Istennek,  aki  a  diadalt  adja nekünk  a  mi  Urunk,  Jézus
Krisztus által!” (1Korintus 15:55-57)

Nagypéntek  eseményeinek  egész  sora  Isten  megváltó  művéről,  Jézus  tudatosan  vállalt
szenvedéséről és haláláról, a kereszt győzelméről beszél. Ezért keresztyény emberként nem
tehetünk mást, mint egyszerre  bűnbánó és  hálatelt szívvel állunk meg a keresztfa tövében.
Bűnbánattal, mert elveszett voltunk felismerése összetör, és hálaadással, mert Istennek Jézus
Krisztusban megjelent és megismert irgalmassága felemel, és békességet ad.  „Áldott a mi
Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki
áldásával  a  Krisztusban...  Őbenne  van  –  az  ő  vére  által  –  a  mi  megváltásunk,  bűneink
bocsánata.”  (Efézus 1:3-8)

Imádkozzunk az ének szavaival:

Győzhetetlen én kőszálam,
Védelmezőm és kőváram,
A keresztfán drága áron
Oltalmamat tőled várom.

Sebeidnek nagy voltáért,
Engedj kedves áldozatért,
Drága szép piros véredért,
Kit kiöntél ez világért.

Reád bíztam én ügyemet,
Én Jézusom, én lelkemet,
Megepedett bús szívemet,
Szegény árva bús fejemet.

Irgalmazz meg én lelkemnek,
Ki vagy Ura mennynek, földnek,
Könyörgök csak Felségednek,
Én megváltó Istenemnek.

Mutass, Jézus, kies földet,
Lakásomul adj jó helyet,
Ez életben csendességet,
Jövendőben idvességet.


