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Szeretem az Üdvözítőt, aki valóban elvégezte a munkát és elbánt a bűneimmel. Ha bárki
vétkezik, emlékeznünk kell, hogy van egy közbenjárónk. Ne aggódj amiatt, hogy mit tettél, vagy
mit nem tettél. Tekints a Megmentőre. Van közbenjáród. Nélküle mindenféle bajba keverednénk
az élő Istennel. A legjobb ügyvéd védelmez bennünket. Eddig minden ügyét megnyerte. Soha
sem hibázott. Jézus Krisztus, az igazságos.
Nem arról szól, hogy mi mit teszünk. Hiába mennél el Afrika dzsungeljeibe, hogy az ott
lakókkal malacot és csirkét ajánlj fel a bűneidért; semmire sem mennél vele. Hiába mennél el az
Andok hegységbe, hogy szüzeket ajánlj fel a vétkeidért, mert semmit sem érnél vele. Hiába
ajánlanád fel olajpatakok tízezreit, vagy kosok ezreit, semmire sem mennél vele, mondja
Mikeás. Még ha ezer lelket nyernél is meg Krisztusnak, az sem segítene, hogy kedves legyél az
Úr előtt, és hogy megkíméljen téged. Ez nem számít semmit, semmit!
Ezért Krisztus elé kell járuljunk. Uram, semmit nem hozok a kezemben, semmit! Nincs
reményem, hogy megállhassak az élő Isten előtt a nagy napon. Egyedül azért állhatok majd
Előtted, aki vagy, és amit tettél értem. Krisztus keresztre feszíttetett, ez a dicsőséges
evangélium. Nem az ember tetteiről szól, hanem egy személyről. Ezért Jézus Krisztusba vetjük
a bizalmunkat. Ebbe a személybe és abba, amit a kereszten tett; Jézus Krisztus az igazságos.
Ez a mi bizonyosságunk. Bizony, igazán jó ügyvédet kaptunk, Jézus Krisztust, az igazságosat.
Aki nem ismert bűnt, nem cselekedett bűnt, nem volt bűne, nem lehetett bűnt találni
benne. Tökéletes életet élt, tökéletes halált halt, és végül hatalmas erővel feltámadt. Jézus azt
mondta: „Elvégeztetett!” (Ján 19:30) és Isten így szólt „Jól van” és feltámasztotta őt a sírból. A
jobb kezéhez ültette, minden hatalmat és mindent a kezébe adott. Ő az a férfi, a Názáreti
Jézus. Neki adatott a hatalom minden élőlény felett, hogy mindazoknak, akiket az Atya neki
adott, örök életet adjon. Én pedig így szólok „Úr Jézus, bízok, hiszek, hiszem, hogy meghaltál
értem. Te valóban kiengesztelted és elhárítottad Isten haragját! Ezért bátran állok majd a nagy
napon, azért amit Jézus tett.” Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor egy ember
életét adja barátaiért. Ez Isten szeretetének a legnagyobb kinyilatkozatása feléd, hívő
felé. „Csodálatos isteni szeretet, amelyért odaszánom az életemet, a lelkemet, az egész
lényemet. Csodálatos az, hogy Jézus személyesen értem halt meg, énértem.” C.T. Studd azt
mondta, hogy „Ha Krisztus Isten, és meghalt értem, nincs olyan nagy áldozat, amit ne hoznék
meg érte.”
Menekülj Isten ítéletétől! Mondd: „Úr Jézus, hiszek, hiszem, hogy meghaltál a
bűnösökért, hiszem, hogy meghaltál a hozzám hasonló bűnösökért. A pokol felé tartottam, és
nem volt, miért a mennybe vigyél, de bízok abban, hogy meghaltál értem, és kifizetted a
bűneimért az árat.” Ez az evangélium. A jó hír... az, hogy bár bűnös vagyok, és megérdemeltem
volna a poklot, mégis tökéletesen állhatok az Úrban, kedvet találva szemei előtt. Ez a jó hír!

Azért, amit Jézus tett. Dicsőség az Úrnak! Dicsőség a Báránynak mindörökké! Övé a dicsőség,
a hatalom, a tisztesség, és az uralom örökkön-örökké, azért, amit Ő tett.
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