Hetednapi Adventista Egyház

A természet Ura

Hideg, nyirkos Ã©jszaka volt.
Felhõk takartÃ¡k el a holdat, szÃ©l sÃ¼vÃ-tett a fÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt. Messze lenn, a mÃ©lyben
a hullÃ¡mok Ãºgy csapÃ³dtak a sziklÃ¡knak, mintha barlangot akarnÃ¡nak vÃ¡jni a
kemÃ©ny grÃ¡nitba. Az idõ is megÃ¡llni lÃ¡tszott, amikor villÃ¡m cikÃ¡zott a
tÃ¡volban, a mennydÃ¶rgÃ©st pedig inkÃ¡bb csak Ã©rezte az ember, mint hallotta.

A fÃ©rfi a
szikla peremÃ©n Ã¡llt, figyelte a vihar kÃ¶zeledtÃ©t. TûnõdÃ¶tt: vajon azon a rÃ©gi
Ã©jjelen is ilyen vihar tombolt? A szÃ©l cibÃ¡lta ruhÃ¡jÃ¡t, esõcseppek vertÃ©k arcÃ¡t,
de nem keresett menedÃ©ket. Csak Ã¡llt Ã©s lenyûgÃ¶zve figyelte az egyre erõsÃ¶dõ
vihart.

Hamarosan
teljes erõvel tombolt az Ã©gihÃ¡borÃº. Csaknem megsÃ¼ketÃ¼lt a mennydÃ¶rgÃ©s
robajÃ¡tÃ³l, a villÃ¡mlÃ¡sba belesajdult a szeme. A hÃ¡borgÃ³ tenger felkorbÃ¡csolt
hullÃ¡mainak hangja mintha versenyre akart volna kelni a mennydÃ¶rgÃ©ssel. â€žIlyen
volt az az Ã©jszaka is, Uram?" - kÃ©rdezte a fÃ©rfi, bÃ¡r tudta, hogy emberi fÃ¼l
nem hallhatja meg hangjÃ¡t, csak a mennyei AtyÃ¡Ã©.

(Egy
lÃ©legzetvÃ©telnyi szÃ¼net!)

Az Ã-rÃ³k
szÃ¡mtalan mÃ³dszerrel igyekeznek Ã¼zenetÃ¼k lÃ©nyegÃ©t olvasÃ³iknak vagy
hallgatÃ³iknak Ã¡tadni. Az elõbbi szavakat hallgatva Ã©rezted a borzongatÃ³ szelet?
Hallottad a mennydÃ¶rgÃ©st? Ha igen, az Ã-rÃ³, Ã©s aki felolvasta a szÃ¶veget
egyarÃ¡nt jÃ³l vÃ©gezte feladatÃ¡t. Ha nem, akkor mÃ©g gyakorolniuk kell!

Sajnos az
Ã-rÃ³k, mesemondÃ³k munkÃ¡ja annyit fejlõdÃ¶tt az elmÃºlt Ã©vtizedek sorÃ¡n, hogy sokan
a tÃ©nyekrõl megfeledkezve inkÃ¡bb az Ã-rÃ³i kÃ©pzelet szÃ¡rnyÃ¡ra kelnek. Ã•rÃ³i
eszkÃ¶z, hogy Ã©rzelmet kifejezõ szavakkal ecsetelnek olyasmit, ami valÃ³jÃ¡ban
Ã©rzelemtõl mentes. CsodÃ¡latos Ã©s hatalmas az Ã³ceÃ¡n Ã©s a tenger, hemzsegnek
benne a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le Ã©lõlÃ©nyek, egyÃ¼tt vÃ¡ltozik az idõjÃ¡rÃ¡ssal, de a tenger sosem
haragszik. A haraghoz Ã©rtelem Ã©s Ã©rzelmek kellenek, az Ã³ceÃ¡nokbÃ³l Ã©s a
tengerekbõl azonban hiÃ¡nyzik mindkettõ, Ã©s ugyanezt mondhatjuk el a szÃ©lrõl, az
esõrõl, a tornÃ¡dÃ³rÃ³l, az Ã¡radÃ³ folyÃ³krÃ³l, a hurrikÃ¡nrÃ³l vagy a szÃ¶kõÃ¡rrÃ³l is.

Az idõjÃ¡rÃ¡st a
kÃ¶rnyezet vilÃ¡gÃ¡ban vÃ©gbemenõ vÃ¡ltozÃ¡sok nyomÃ¡n kialakulÃ³, igen bonyolult
hatÃ¡sok kÃ©pezik. A hõmÃ©rsÃ©klet-ingadozÃ¡s, a szÃ©l, a pÃ¡ratartalom Ã©s a fÃ¶ld
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forgÃ¡sa mind-mind alakÃ-tja. A tÃ¶rtÃ©nelem folyamÃ¡n az ember mindig is prÃ³bÃ¡lta
megjÃ³solni, milyen idõ vÃ¡rhatÃ³, de mÃ©g ma, a szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pek vilÃ¡gÃ¡ban is gyakran
tÃ©vedÃ¼nk. Vajon miÃ©rt? Mert tÃºl sok tÃ©nyezõ jÃ¡tszhat szerepet, amelyeket nem
tudunk mind szÃ¡mba venni. Sõt, bizonyos vÃ©lemÃ©nyek szerint mÃ©g nem is ismerjÃ¼k
az Ã¶sszes tÃ©nyezõt!

Kettõs
problÃ©mÃ¡val Ã¡llunk szemben. ElõszÃ¶r is, hajlamosak vagyunk azt feltÃ©telezni,
hogy az idõjÃ¡rÃ¡s kÃ©pes gondolkodni, logikusan viselkedni. MÃ¡sodszor pedig
megprÃ³bÃ¡ljuk megjÃ³solni kÃ¶vetkezõ alakulÃ¡sÃ¡t, Ã©s remÃ©ljÃ¼k, hogy egy nap majd
irÃ¡nyÃ-thatjuk is.

Az elmÃºlt
hetven Ã©vben a fûtÃ©stechnika, a lÃ©gkondicionÃ¡lÃ¡s Ã©s az elektromossÃ¡g
segÃ-tsÃ©gÃ©vel az ember mÃ¡r egÃ©szen jÃ³l vÃ¡ltoztathatja az Ã©pÃ¼letek Ã©s autÃ³k belsõ
hõmÃ©rsÃ©kletÃ©t. Azelõtt tûzzel Ã©s jÃ©ggel igyekeztek szabÃ¡lyozni a hõmÃ©rsÃ©kletet,
Ã¡m korÃ¡ntsem olyan eredmÃ©nnyel. EzÃ©rt sokan Ãºgy vÃ©lik, hogy a kÃ¶vetkezõ logikus
lÃ©pÃ©s a kÃ¼lsõ kÃ¶rnyezet befolyÃ¡solÃ¡sa lesz. MÃ¡r mozifilmek is kÃ©szÃ¼ltek e
tÃ©mÃ¡ban. Most kÃ©pzeljÃ¼k el, hogyan irÃ¡nyÃ-tanÃ¡nk az idõjÃ¡rÃ¡st, ha kÃ©pesek
lennÃ©nk rÃ¡? Mit vÃ¡ltoztatnÃ¡nk meg? Mit hagynÃ¡nk Ãºgy, ahogy van? MiÃ©rt? Zavar,
hogy nem Ã¡ll mÃ³dunkban meghatÃ¡rozni, milyen idõ legyen?

Ne zavarjon!
Igaz, az emberisÃ©g nem tudja irÃ¡nyÃ-tani az idõjÃ¡rÃ¡st, de ettõl mÃ©g egyÃ¡ltalÃ¡n
nem irÃ¡nyÃ-tatlan! Olvassuk el Mt 8:23-27 verseit, ahol az Ã¡ll, hogy JÃ©zus
nyugodtan alszik a hajÃ³ hÃ¡tulsÃ³ rÃ©szÃ©ben, mikÃ¶zben a tanÃ-tvÃ¡nyok eveznek a
tavon. Hirtelen kitÃ¶r a vihar, Ã©s a tanÃ-tvÃ¡nyok rettegnek, hogy mindnyÃ¡jan
odavesznek, mert a hajÃ³ba egyre tÃ¶bb vÃ-z Ã¶mlik. RÃ©mÃ¼lten hÃ-vjÃ¡k JÃ©zust,
kÃ¶ltÃ¶getik, Ã©s kiabÃ¡ljÃ¡k: â€žUrunk, ments meg minket!"

JÃ©zus
felÃ©bredt. â€žMit fÃ©ltek, ti kicsinyhitûek?" - kÃ©rdezte. Majd felÃ¡llt,
rÃ¡parancsolt a szelekre Ã©s a tengerre, Ã©s abban a pillanatban nÃ©ma csend lett.

Ilyen
egyszerû. JÃ©zus kimondta: â€žCsendesedj el!" - Ã©s a szÃ©l, az esõ meg az Ã³riÃ¡s
hullÃ¡mok azonnal engedtek neki. Ez az igazi hatalom! Ã•gy irÃ¡nyÃ-t Isten az
Ã©letÃ¼nkben is mindent, de ahogy JÃ©zus nem csendesÃ-tette le a vihart, amÃ-g meg
nem kÃ©rtÃ©k rÃ¡, sokszor a mi Ã©letÃ¼nkben sem simÃ-tja el a hullÃ¡mokat, amÃ-g mi nem
kÃ©rjÃ¼k. NÃ©ha elõfordul az is, hogy Isten egyÃ¡ltalÃ¡n nem nÃ©mÃ-tja el a vihart,
csak erõt ad az Ã¡tvÃ©szelÃ©sÃ©hez.

FeltehetnÃ©nk a
kÃ©rdÃ©st: vajon a szÃ©l, az esõ Ã©s a hullÃ¡mok azÃ©rt csendesedtek el, mert
tudatosan engedelmeskedni akartak, vagy inkÃ¡bb valami mÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt? A vÃ¡lasz:
egÃ©szen mÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt.
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NyilvÃ¡nvalÃ³,
hogy az idõjÃ¡rÃ¡snak nincs tudata, kÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp nem dÃ¶nthet, hogy
engedelmeskedjen vagy sem. A termÃ©szet vilÃ¡ga az Isten Ã¡ltal adott tÃ¶rvÃ©nyek
alapjÃ¡n mûkÃ¶dik. Isten gond nÃ©lkÃ¼l felfÃ¼ggesztheti ezeket a tÃ¶rvÃ©nyeket egy
idõre, hogy akarata teljesÃ¼ljÃ¶n.

A gravitÃ¡ciÃ³
az egyik ilyen termÃ©szeti tÃ¶rvÃ©ny, amit azÃ©rt alkotott Isten, hogy az embert Ã©s
minden mÃ¡s fÃ¶ldi dolgot itt tartson, nehogy a vilÃ¡gûr lÃ©gÃ¼res terÃ©ben
ellebegjÃ¼nk. A gravitÃ¡ciÃ³ jÃ³l mûkÃ¶dik, Ã©s ilyen vagy olyan mÃ³don mindennapi
Ã©letÃ¼nk rÃ©sze. Mt 14:22-33 verseiben, pontosabban a 25. versben ezt olvassuk:
â€žodament hozzÃ¡juk JÃ©zus a tengeren jÃ¡rva."

Amint JÃ©zus
Ã¡thaladt a tavon, a gravitÃ¡ciÃ³ valahogy mÃ³dosult kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte. Nem tudom egÃ©szen
pontosan, hogyan tÃ¶rtÃ©nt, de hiszem, JÃ©zus valÃ³ban a vÃ-zen jÃ¡rt. PÃ©ter is kÃ©pes
volt rÃ¡, de csak addig, amÃ-g JÃ©zusra figyelt. A gravitÃ¡ciÃ³ akkor kezdett ismÃ©t
mûkÃ¶dni, amikor hite megingott, Ã©s PÃ©ter azonnal sÃ¼llyedni kezdett.

MÃ©g szÃ¡mtalan
pÃ©ldÃ¡t sorolhatnÃ¡nk, amikor Isten beavatkozott a termÃ©szet tÃ¶rvÃ©nyeibe.
Olvashatunk arrÃ³l, amikor a nap megÃ¡llt egy helyben, amÃ-g JÃ³zsuÃ© gyõzelemre nem
vezette Izrael nÃ©pÃ©t (JÃ³zs 10:1-15). Ne feledjÃ¼k azt se: a gyÃ³gyulÃ¡sok minden
csodÃ¡ja is Ãºgy vÃ¡lt lehetsÃ©gessÃ©, hogy Isten beleavatkozott bukott, bûnÃ¶s
vilÃ¡gunk tÃ¶rvÃ©nyeibe. E pÃ©ldÃ¡k mind Isten dicsõsÃ©gÃ©t, hatalmÃ¡t hirdetik, Ã©s
azt, hogy gondoskodik az emberekrõl!

KÃ¶rnyezetÃ¼nk
vilÃ¡gÃ¡t sokszor elÃ©g zavarosnak tartjuk, pedig Isten mÃ©g mindig kezÃ©ben tart
mindent! ValÃ³ban kÃ©pes uralni az esemÃ©nyeket. A lÃ©tezõ legnagyobb Ã¡rat fizette
azÃ©rt, hogy megadja az embernek a dÃ¶ntÃ©s jogÃ¡t. EldÃ¶nthetjÃ¼k: vele vagy nÃ©lkÃ¼le
akarunk Ã©lni.

â€žMidõn
Krisztus emberi termÃ©szetet vett magÃ¡ra, az emberisÃ©get a szeretet olyan
kÃ¶telÃ©kÃ©vel fûzte magÃ¡hoz, melyet semmilyen mÃ¡s hatalom, csupÃ¡n az ember
akarata szakÃ-that szÃ©t" - (Ellen G. White: JÃ©zushoz
vezetõ Ãºt, 20. kiadÃ¡s, 55. old.).

A dÃ¶ntÃ©s
szabadsÃ¡ga: ajÃ¡ndÃ©k. DÃ¶ntsÃ¼nk bÃ¶lcsen!
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(Egy lÃ©legzetvÃ©telnyi
szÃ¼net!)

A fÃ©rfi
megtÃ¡ntorodott a tenger felõl Ã©rkezõ erõs szÃ©llÃ¶kÃ©stõl. Bõrig Ã¡zva, teljesen
Ã¡tfagyva, vacogva vÃ¡rt. Telt-mÃºlt az idõ, a vihar egyre tombolt, de vÃ©gÃ¼l
emberÃ¼nk meghallotta a szelÃ-d, csendes hangot, amit annyira vÃ¡rt: â€žIgen!"

BÃ³lintott,
majd megfordult Ã©s elindult az elhagyatott kilÃ¡tÃ³ parkolÃ³jÃ¡ban Ã¡llÃ³
Ã¼tÃ¶tt-kopott autÃ³ja felÃ©. BeÃ¼lt, becsukta az ajtÃ³t. â€žJÃ³l van, Uram!" - mondta.
â€žGyõztÃ©l! Ha kÃ©pes vagy lecsendesÃ-teni a vihart, akkor az Ã©n hÃ¡borgÃ³ Ã©letemben
is bÃ©kÃ©t tudsz teremteni. TÃ©ged vÃ¡lasztalak!"

Â

Juli Blood
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