Tergulicza Eszter
Bárány, és Oroszlán egy személyben
A jelenések könyvében két alakban találkozhatunk Jézussal. Egyrészt mint Megöletett Bárány
jelenik meg aki előtt leborul az egész menny, másrészt pedig mint Győztes júdabeli Oroszlán az
ötödik rész ötödik versében.
Azért írok most erről, hogy még teljesebb képet kapjunk Krisztusról, illetve, mert e két igen
ellentétes megjelenésének rendkívül fontos üzenete van számunkra.
Szeretném, ha először mint Bárányt szemlélnénk az Urat.
Bárány mivolta földi életére utal, hogy milyen volt az Ő jelleme karaktere földi pályafutása során.
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre
vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! (Ézsaiás 53:7)
....tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. (Máté 11:29b)
És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő
számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és
bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. (Jele 5:11-12)
A mennyben egyes egyedül a Báránynak van tisztessége, értéke.
A Bárány szelíd s alázatos szívű, továbbá teljesen rábízza magát az igazságosan ítélő Atyára, és
Bíróra. Ismeri az Atyát és az Ő szeretetét.
Engedelmes! Kész halálba adni az életét.
Isten akarata hogy akárcsak Jézusnak, nekünk is ilyen bárány karakterünk legyen. Tanulja meg a
szívünk az Ő szelídségét, alázatát. Szent Szellem arra int bennünket hogy ugyanaz az észjárás,
illetve indulat legyen bennünk ami Urunkban.
A következőkben nézzünk meg egy igerészt a zsoltárok könyvéből:
Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma
hallanátok az ő szavát.
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Masszáh napján a pusztában:
Ahol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én
cselekedetemet.
Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem
tudják ők az én útamat!
Akiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére. (Zsoltárok 95:611)
Izrael egész történelme során Krisztus által, illetve Krisztuson keresztül kapott kijelentést
Istenről. Isten be akarta őket vezetni nyugalma helyére, ám erre Izrael szívének keménysége
miatt nem került sor. Sőt inkább kísértették, ingerelték az Urat, jóllehet számtalanszor látták
tetteit.
Hogyan kapcsolódik ez a zsoltár részlet a témához, kérdezhetnénk.
Isten akarata az volt, hogy Izrael népének oly lágy, alázatos szíve legyen, mint a Bárány
Krisztusnak. A zsoltáros fel is sóhajt, mennyire vágyik arra hogy halljuk a Szent Szellem
üzenetét, s be tudjon bennünket vinni az Ő nyugalmába!
Ő a mi Istenünk, mi pedig népe, kezének bárányai vagyunk.
Alázzuk meg hát magunkat, s tanuljuk meg, hogy Ő szelíd és alázatos szívű Bárány, s
nyugalmat találjon a lelkünk.
Ahhoz hogy teljes képet nyerjünk Krisztusról, elengedhetetlen megismernünk Őt mint Győztes
Oroszlánt, vagyis mint feltámadott Királyt.
Miután maradéktalanul teljesítette küldetését a kereszten, Isten trónjának jobbjára ült.

Ez ránk nézve azt jelenti, hogy miután vére által megvásárolt bennünket, helyet készített
számunkra a mennyben. Így egy olyan jogi státusz birtokosai lettünk, melytől senki sem foszthat
meg minket. (Illetve, egyedül mi magunkat foszthatjuk meg a tények ismeretétől, ha nem vagyunk
közösségben a kijelentett Igével, s ezáltal Krisztussal való egységünk nem jut teljességre)
Tehát Krisztus feltámadását követően mint Győztes júdabeli Oroszlán jelenik meg.
Mivel, mi valóságos sorsközösségben vagyunk Vele, látnunk kell hit által, hogy Isten akarata hogy
Fia diadalmas karaktere a miénk legyen. Akarata hogy akárcsak Ő, mi is győztesek legyünk földi
életünk során. Feltámadása a mi feltámadásunk is egyben.
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből
tartattatok meg!)
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk
való jóságából a Krisztus Jézusban.
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. (Efezus 2:5-9)
Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az
Istennek jobbján ülvén, (Kolosse 3:1)
világos tehát, hogy pozíciónk elvégzett tény, ugyanakkor Isten fantasztikus jóságát demonstrálja.
Most pár pontban nézzük meg milyen tulajdonságok jellemzik azokat akik hit által elfogadták hogy
Krisztussal együtt feltámadtak.






Tudják hogy státuszuk felbecsülhetetlen mert vér által lett megszerezve. Tehát
ismerik a vér értékét. Ezért tudják, hogy Krisztus vére által azok amik, és mindenük
amilyük csak van, azt a vér által birtokolják.
A győztesek tisztában vannak azzal hogy lehetetlen úgy uralmat gyakorolniuk, hogy a
keresztet kikerülik. Lehetetlen úgy győztesnek lenni hogy hiányzik belőlünk a Bárány
karaktere, pl. Nem engedelmeskedünk Istennek, nincs bennünk szeretet, és még
sorolhatnám....
A győztes pozíció NEM RAGADOMÁNY!

Az az észjárás legyen bennetek, mely a Felkent Jézusban is volt,
ki Isten
alakjában nem tartotta azt rablott zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem
azzal, hogy rabszolgai alakot öltött fel, s emberi hasonmásba [öltözött], üressé
tette magát, sőt még akkor is, mikor külső idomban olyan volt már, mint egy
ember, megalázta magát azzal, hogy a halálig engedelmes lett, éspedig a kereszt
haláláig. Ezért azután Isten is felmagasztalta Őt, és kegyelme olyan névvel
ajándékozta meg, mely minden név felett van, hogy Jézus nevére minden térd
meghajoljon, mennyeieknek, földieknek és földalattiaknak térde, s hogy minden
nyelv vallást tegyen arról, hogy a Felkent Jézus Úr, Istennek, az Atyának
dicsőségére. (Filippi 2:5-11 Csia Lajos ford.)
 Jézus azért lett győztes júdabeli oroszlán, mert Isten engedelmes Báránya
volt egészen a kereszthalálig.
 A győzteseknek világos kijelentésük van a feltámadott Isten Fiáról, s arról
hogy az Ő feltámadásában olyan erő van, mely képes őket a legnagyobb
profittal kihozni a legnehezebb körülményekből. Oly módon hogy bár
mélységbe kerülnek, mégis úgy tudnak kijönni mint akik többek a
győzteseknél! Tudják hogy ehhez rhéma, vagyis, élő, Istentől nyert
kijelentés szükséges mely hordozza őket s természetfeletti erőt és
békességet ad szellemükbe.
 A győztesek ezért soha nem esnek hosszú mély depresszióba!
Ezen a ponton hadd idézzek egy rövid részt a 84-es zsoltárból:

Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela. Boldog ember
az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a Siralom
völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg
megjelennek Isten előtt a Sionon. (Zsoltárok 84: 5-8)


A győztesek Ismerik az élő Isten magasztalásában rejlő erőt, tudják hogy Isten a
dícséretekben ott van a maga személyes valóságában. Megismerték erejük forrását:
s a körülményektől függetlenül képesek mind jobban megújulni. Nem tagadják, ha
netán nyomorult helyzetbe kerülnek, nem másítják meg a reális tényeket. Igen,
vannak siralom völgyek. Igen előfordulhatnak komoly nehézségek mégis képesek azt
a siralom völgyet amiben vannak, áldások forrásává változtatni: kérni Istent hogy
áztassa el őszi esővel élethelyzetüket, netán tanácstalan kétségbeesett szívüket.. A
győztesek győzelme hogy Isten kimeríthetetlen erejéből meríthetnek, a feltámadás
erejéből, s szabadságuk van őszi esőt, Szent Szellemet kérni az adott helyzetbe.
Ahogy ily módon erőről erőre jutnak, végül mint hatalmas harcosok jelenhetnek meg az Úr
előtt. Az ilyen emberek ismerik a győzelem titkát. Akárcsak Pál apostol:
Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének
gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a
Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a
törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit
alapján:
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való
részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; Ha valami módon eljuthatnék a halottak
feltámadására.


A győztesek képesek mindent halálba adni, még a saját életüket is! Mert számukra
Krisztus megismerése a legfontosabb. Mint írtam is a kereszt megkerülésével nem
tapasztalhatjuk meg a feltámadást, csakis úgy hogy Krisztus karakterével, majd pedig
(értelemszerűen) halálával is közösséget vállalunk. Ezt az azonosulást egységnek
nevezzük mely minden területet könyörtelenül magába foglal. Nekünk tudnunk kell,
hogy semmink sincs amit ne úgy kaptunk volna ingyen, kegyelemből, még igaz
mivoltunk is Krisztus ajándéka.

Azt pedig tudnunk kell, hogy bennünket a világ mindig is vesztesnek fog elkönyvelni, mert
miközben siralom völgyön megyünk át és látszólagos veszteségek szegélyezik utunkat,
belső emberünk leplezett lesz az emberek előtt, miközben rendíthetetlen belső emberünket
kijelentés hordozza, s emeli át a körülményeken. Ezért vagyunk mi többek győzteseknél!
Többek annál amit e világ rendszere győztesnek nevez! Többek annál amit e világ rendszere
sikeresnek nevez!
Bennünket egyedül Krisztus lát hitelesen. Oly módon, mint akik csodálatos győztesek! Akik
vele együtt feltámadtak, és soha, soha nem adják fel! :)
Ki szakíthat el minket a Felkent szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás,
üldözés, ínség, mezítelenség, veszedelem vagy kard? Mint ahogy írva is van
„Érted egész nap ölnek minket, annyiba vesznek, mint vágójuhokat." Ám mi
mindezekben győzteseknél is többek vagyunk azon keresztül, aki minket
megszeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem hatalmak,
sem magasságban, sem mélységben [lakók], sem semmi más teremtés sem
képes elszakítani minket Isten szeretetétől, melyhez Urunkban, a Felkent
Jézusban [jutottunk].
Isten mindent odaadó, végtelen szeretete győzelmünk záloga.

