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Nagypénteknek van két mellékszereplője. Mind a négy evangélista megemlíti őket. A két lator, akik közt 

Jézust megfeszítették. Ismerjük az ő történetüket: az egyik gúnyolódik: szabadítsd meg magad és minket is. 

A másik viszont rászól, majd Jézushoz fordul: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te 

királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 

Kik voltak ők, akikkel Jézus még utoljára beszélt mielőtt meghalt? Mi volt a bűnük, amiért halált 

érdemeltek? Nem jegyzett fel róluk semmi mást a Szentírás, mint azt, hogy gonosztevők voltak, csak Mk ír 

annyit, hogy rablók voltak. Mindenesetre azt tudjuk, hogy legalábbis az egyikük szerint jogos a büntetés, 

amelyet kiszabtak rájuk.  

Nagypénteknek egyértelműen Jézus a főszereplője, mégis ott van ez a két ismeretlen mellékszereplő, akikre 

érdemes odafigyelni annak fényében, hogy mi már tudjuk nagypéntek, a golgotai kereszt, Jézus 

kereszthalála miért történt.  

Nézzük ezt a beszélgetést, három félholt ember utolsó erejével mondott szavait. A keresztre feszítés 

következménye már néhány perc után is légszomj, fulladás, és mégis van még ereje az egyik latornak 

kimondani: „Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is.” – fel lehetne ezt fogni segély 

kiálltásként is ezeket a szavakat. És valóban, talán az is volt. De mit tudunk meg? Ez a lator hallott Jézusról, 

hallotta, hogy azt mondják róla ő a Krisztus. Tehát van, valamiféle ismerete arról, hogy a Krisztusnak, 

ahogy ők mondták, a messiásnak el kell jönnie. De nem hiszi, hogy valóban ő lenne az, mégis kimondja: ha 

esetleg mégis te lennél, akkor tedd a dolgod, mentsd meg magad és minket is. Utasítja Jézust, hitetlenül, 

kételkedve, csak azért, hogy visszakapja az életét. Csak az élete érdekli, talán még fizetne is érte.  

A másik lator viszont rászól: „Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! 41Mi ugyan 

jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el.” 

Ez a lator védelmébe veszi Jézust. De ismét gondoljuk csak meg az utolsó, kipréselt szavaival teszi mindezt, 

nem egy kocsmai szóváltásnál. Semmi rosszat nem követett el – mondja, majd Jézushoz szól, és ebből 

megtudjuk azt is, hogy neki a másikkal szemben mi a véleménye Jézusról: „Jézus, emlékezzél meg rólam, 

amikor eljössz királyságodba.”  

Egyértelmen és határozottan, utolsó szavaival kimondja azt, ami a keresztyénség legfontosabb kijelentése: te 

vagy a Krisztus. 

És Jézus, ezekre a hittel kimondott szavakra, szintén utolsó leheleteinek egyikével még válaszol: Bizony 

mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. 

Mert Jézus ezért jött, hogy ő legyen a Krisztus, ő legyen a messiás, ő legyen a szabadító. Ő éppen ezért van 

ott a kereszten, hogy higgyük és lássuk, hogy mindez értünk történt.  

A latrok nem mellékszereplői Nagypénteknek, hanem főszereplői. Mert az a küzdelem, amit Jézus elszenved 

a kereszten, a bűn, a Sátán legyőzése az értük történik. De vajon észreveszik-e? Az egyik láthatóan nem, a 

másikuk viszont igen, és egy nagyon szűk társaság tagjává válik ez az ismeretlen, azokéba, akikről már itt a 

földön kiderült, hogy üdvösségük van.  

A két lator a nagypéntek főszereplői. És a két lator mi vagyunk. Te vagy! TE melyik vagy? Ezen a földön 

csak kétféle ember létezik, vagy az egyik lator, vagy a másik. Mert mindnyájan bűnösök vagyunk, és 

büntetést érdemlünk számtalan vétkünkért. De Jézus azért jött, hogy elvegye bűneink büntetését. Ha hisszük 

ezt, ha ezzel a hittel tudjuk nézni a megfeszített Krisztusra, akkor életünk, örök életünk és üdvösségünk lesz, 

már ma.  

Hogy tekintesz a kereszten függő Jézusra? Nagypénteknek te vagy a főszereplője, hiszen mindez érted 

történt, hogy Jézus neked is elmondhassa: még ma velem leszel a paradicsomban.  

Élhetsz úgy, mintha csak ez az élet lenne. Kihasználva minden egyes pillanatát, nem törődve semmivel, csak 

magaddal, ahogy az a lator tette, kigúnyolva mindent, ami szent. Az emberek többsége ezt teszi.  

Vagy élhetsz úgy, mintha ez lenne az utolsó napod, és kimondhatod úgy mintha ezek lennének az utolsó 

szavaid: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodban.   

Csak ez a két út van. Nincs köztes megoldás, nincs másik lehetőség, csak a ma van, mert ott vagy 

megfeszítve vele. Mit mondasz?  

 


