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A halál és a feltámadás Ura

Mai Ã¼zenetÃ¼nk arrÃ³l szÃ³l, hogy JÃ©zusnak hatalma van a sÃ-r felett is. Õ a remÃ©nysÃ©gÃ¼nk, a feltÃ¡madÃ¡s Ã©s az Ã
Ã©let. A halÃ¡l felett is Ãšr! CsodÃ¡latos Ã¼zenet ez mindannyiunknak, akik a vilÃ¡gtÃ¶rtÃ©nelem utolsÃ³ korszakÃ¡ban Ã©lÃ¼

Mit jelent a mai vilÃ¡gban Ã©lõ fiataloknak ez az Ã¼zenet? Mit jelent a fiatal lÃ¡nynak, aki mostanÃ¡ban veszÃ-tette el
testvÃ©rÃ©t? Mit jelent a fiatalembernek, akinek a menyasszonya autÃ³balesetben halt meg? Mit jelent az apÃ¡nak, akinek
hÃ¡rom fiÃ¡t vitte el az AIDS? Mit jelent a kisgyereknek, akiknek egÃ©sz csalÃ¡djÃ¡t elsodorta a szÃ¶kõÃ¡r? Vagy a
fiatalasszonynak, akit 12 Ã©ve hagyott magÃ¡ra a fÃ©rje kÃ©t pici gyermekkel? Mit jelent az Ã©lete virÃ¡gÃ¡ban lÃ©võ fiatalokn
akik gondolni sem akarnak arra, hogy mint a tÃ¶bbi embernek, egy nap majd nekik is meg kell halni? Olyan sokan haltak
mÃ¡r meg! Felvetõdik a kÃ©rdÃ©s: mit vÃ¡ltoztat mai remÃ©nytelen vilÃ¡gunkon az az Ã¼zenet, hogy JÃ©zus Ãšr a halÃ¡l Ã©s
felett is?

A most olvasott szakaszban jÃ³ hÃ-rt hallunk! LÃ¡zÃ¡r, MÃ¡rta Ã©s MÃ¡ria csalÃ¡djÃ¡nak jÃ³ barÃ¡tja volt JÃ©zus. LÃ¡zÃ¡r nem
nõsÃ¼lt meg, kÃ©t nõvÃ©rÃ©vel Ã©lt egy hÃ¡zban. JÃ©zus mindig betÃ©rhetett hozzÃ¡juk, amikor csak pihenÃ©sre vÃ¡gyott.

Amikor LÃ¡zÃ¡r megbetegedett, MÃ¡ria Ã©s MÃ¡rta azonnal JÃ©zusra gondolt. TudtÃ¡k, hogy remÃ©nykedhetnek benne. VÃ¡gy
rÃ¡, hogy halljÃ¡k vigasztalÃ³ szavait. TudtÃ¡k, ha JÃ©zus velÃ¼k volna, osztozna fÃ¡jdalmukban.

MÃ¡rta annyira szerette JÃ©zust, hogy amikor meglÃ¡togatta õket, egÃ©sz idõ alatt csak sÃ¼tÃ¶tt-fõzÃ¶tt, azutÃ¡n meg
panaszkodott hÃºgÃ¡ra, MÃ¡riÃ¡ra, aki nem vette ki rÃ©szÃ©t a munkÃ¡bÃ³l, mert JÃ©zus lÃ¡bÃ¡nÃ¡l Ã¼lt Ã©s itta szavait. MÃ¡r
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen szerette JÃ©zust. LÃ¡zÃ¡r beteg lett. TestvÃ©rei Ã¼zenetet kÃ¼ldtek JÃ©zusnak: â€žUram, Ã-me, akit szeretsz
beteg."

JÃ©zus az Ã¼zenetet megkapva azt vÃ¡laszolta a hÃ-rnÃ¶knek, hogy minden rendben lesz LÃ¡zÃ¡rral. â€žEz a betegsÃ©g nem
halÃ¡los, hanem az Isten dicsõsÃ©gÃ©t szolgÃ¡lja, hogy Ã¡ltala megdicsõÃ¼ljÃ¶n az Isten Fia." JÃ©zus nem Ãºgy Ã©rtette ezt,
barÃ¡tja nem hal meg, hiszen ugyanebben a szakaszban olvassuk: LÃ¡zÃ¡r meghalt, Ã©s el is temettÃ©k. JÃ©zus azt akarta
tudatni tanÃ-tvÃ¡nyaival Ã©s a hÃ-rnÃ¶kkel: a tÃ¶rtÃ©net nem halÃ¡llal vÃ©gzõdik, hanem azzal, hogy Isten Fia megdicsõÃ¼l.

Mennyire szeretnÃ©m, ha a mai fiatalok is igazÃ¡n Ã©rtenÃ©k ezt! Ha keresztÃ©ny vagy, kedves fiatal barÃ¡tom, bizony nem a
halÃ¡lÃ© az utolsÃ³ szÃ³! JÃ©zus Krisztus mondja ki a vÃ©gszÃ³t, amikor Ã-gy szÃ³l: â€žJÃ³l van, jÃ³ Ã©s hû szolgÃ¡m, a kevÃ
voltÃ¡l, sokat bÃ-zok rÃ¡d ezutÃ¡n, menj be urad Ã¼nnepi lakomÃ¡jÃ¡ra!" Ennek Ã¶rÃ¼lhetnek a keresztÃ©nyek Urunk mÃ¡sodi
eljÃ¶vetelÃ©nek dicsõsÃ©ges napjÃ¡t vÃ¡rva.

JÃ©zusnak elmondtÃ¡k, hogy barÃ¡tja, LÃ¡zÃ¡r halÃ¡los beteg, Ã©s bÃ¡r nagyon szerette MÃ¡rtÃ¡t Ã©s testvÃ©rÃ©t, mÃ©gis kÃ
LÃ¡zÃ¡r otthonÃ¡ba menni. A Biblia arrÃ³l tudÃ³sÃ-t, hogy JÃ©zus mÃ©g kÃ©t napig maradt ott, ahol addig tartÃ³zkodott.
FelmerÃ¼l a kÃ©rdÃ©s: Ha JÃ©zus valÃ³ban Ãºgy szerette ezt a csalÃ¡dot, akkor miÃ©rt maradt mÃ©g kÃ©t napig ott, ahol ad
volt? MiÃ©rt nem hagyta azonnal abba, amit Ã©ppen csinÃ¡lt, Ã©s miÃ©rt nem indult tÃ¼stÃ©nt LÃ¡zÃ¡rÃ©k falujÃ¡ba?
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JÃ³ nÃ©hÃ¡ny indokot felhozhatunk. Az elsõ: JÃ©zus szolgÃ¡lata igen eredmÃ©nyes volt a JordÃ¡n folyÃ³ tÃºlsÃ³ partjÃ¡n. A
mÃ¡sodik: MÃ¡ria Ã©s MÃ¡rta nem is kÃ©rtÃ©k, hogy odamenjen hozzÃ¡juk. VÃ¡gytak rÃ¡, hogy velÃ¼k legyen, de fÃ©ltettÃ©k
Ã©letÃ©t, mert amikor utoljÃ¡ra a falujukban jÃ¡rt, a zsidÃ³k megprÃ³bÃ¡ltÃ¡k elfogni.

BÃ¡rmennyire is szerettÃ©k volna JÃ©zust a kÃ¶zelÃ¼kben tudni, nem akartÃ¡k, hogy baja essen csak azÃ©rt, mert hÃ-vtÃ¡k:
lÃ¡togassa meg LÃ¡zÃ¡rt.

TõlÃ¼nk eltÃ©rõen JÃ©zus nem Ã©lt az idõbeosztÃ¡s vagy a napirend szorÃ-tÃ¡sÃ¡ban. JÃ©zust nem lehetett kÃ¶telezni arra,
megtegye, amit mondanak neki, Ã©s akkor, amikor mondjÃ¡k. Ezt pedig olyan nehezen tudjuk elkÃ©pzelni.

NÃ©ha szinte szeretnÃ©nk megkÃ©rdezni tõle: â€žMost mire vÃ¡rsz, JÃ©zus? Nem lÃ¡tod, hogy problÃ©mÃ¡m van? BukÃ¡sra
vizsgÃ¡n, nem tudnÃ¡l valamit tenni? LÃ¡tod, hogy nincs egy barÃ¡tom sem, aki tÃ¡mogatna, nem tennÃ©l valamit? MiÃ©rt nem
segÃ-tesz most azonnal?" Ilyenkor kÃ¶nnyen megfeledkezÃ¼nk arrÃ³l, hogy Isten talÃ¡n okkal hagyja Ãºgy tÃ¶rtÃ©nni a
dolgokat, ahogy tÃ¶rtÃ©nnek. Valamit esetleg meg kell tanulnunk. Lehet, hogy Isten kÃ¼lÃ¶nleges dolgot kÃ©szÃ¼l tenni
Ã©rtÃ¼nk, amirõl fogalmunk sincs.

Pontosan Ã-gy volt ez ebben a tÃ¶rtÃ©netben is! Isten be akarta mutatni, hogy Krisztusnak hatalma van a sÃ-r felett!
Szerette volna, ha elismerjÃ¼k, hogy JÃ©zus a halÃ¡l felett is Ãšr.

â€žMenjÃ¼nk ismÃ©t JÃºdeÃ¡ba!" - mondta JÃ©zus kÃ©t nappal azutÃ¡n, hogy LÃ¡zÃ¡r betegsÃ©gÃ©rõl Ã©rtesÃ¼lt.

â€žMester, most akartak megkÃ¶vezni a zsidÃ³k, Ã©s ismÃ©t oda mÃ©gy?" - aggÃ¡lyoskodtak tanÃ-tvÃ¡nyai, Ã©s igazuk volt, h
fÃ©ltettÃ©k MesterÃ¼k, JÃ©zus Krisztus Ã©letÃ©t. Nem hibÃ¡ztatom õket ezÃ©rt, hiszen ha tudnÃ¡nk, hogy valaki meg akarja
barÃ¡tunkat, biztosan mi sem engednÃ©nk oda, ahol lesnek rÃ¡. MindenkÃ©ppen megprÃ³bÃ¡lnÃ¡nk megakadÃ¡lyozni, hogy
odamenjen. Pontosan ezt tettÃ©k a tanÃ-tvÃ¡nyok is.

JÃ©zus Ã-gy vÃ¡laszolt: â€žAmÃ-g Isten akaratÃ¡t tesszÃ¼k a napfÃ©nyÃ©ben, Ã©s Isten kegyelmÃ©nek vilÃ¡gossÃ¡gÃ¡ban jÃ
addig nem esik bajunk. Ha azt teszem, amit Isten elvÃ¡r tõlem, nem kell aggÃ³dom amiatt, hogy mi lesz velem. LÃ¡zÃ¡r
elaludt. De Isten azt akarja, hogy elmenjek Ã©s felÃ©bresszem."

â€žUram, ha elaludt, meggyÃ³gyul" - feleltÃ©k erre a tanÃ-tvÃ¡nyok. De JÃ©zus azt mondta: â€žÃ‰n nem a termÃ©szetes alvÃ
beszÃ©lek, hanem arrÃ³l, hogy felÃ©bresztem LÃ¡zÃ¡rt a halÃ¡l alvÃ¡sÃ¡bÃ³l. Miattatok, a ti hitetek miatt mondom: Ã¶rÃ¼lÃ¶k,
hogy nem voltam ott. Most pedig menjÃ¼nk el hozzÃ¡!"
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A 16. versben olvashatjuk, hogy mit mondott TamÃ¡s, aki mindig mindenben kÃ©telkedett, amÃ-g a sajÃ¡t szemÃ©vel meg
nem gyõzõdÃ¶tt a valÃ³sÃ¡grÃ³l: â€žMenjÃ¼nk el mi is, hogy meghaljunk vele." NehÃ©z kitalÃ¡lni, vajon Ã-gy gondolta: â€žMen
bÃ¡tran, hogy az Ãšrral hallhassunk meg!"; vagy inkÃ¡bb: â€žMeg fogunk halni. KeljÃ¼nk Ã¡t a JordÃ¡non, menjÃ¼nk BetÃ¡niÃ¡b
A farizeusok kõvel a kezÃ¼kben vÃ¡rnak majd rÃ¡nk. MegkÃ¶veznek, egyÃ¼tt halunk meg!"

BÃ¡rhogy is gondolta, csodÃ¡lnunk kell TamÃ¡s bÃ¡torsÃ¡gÃ¡t. HajlandÃ³ JÃ©zussal Ã¡tkelni a folyÃ³n, Ã©s veszÃ©lyes terÃ¼le
lÃ©pni. Ugyanakkor inkÃ¡bb fejcsÃ³vÃ¡lva mondanÃ¡nk neki: â€žMiÃ©rt vagy olyan ideges, TamÃ¡s? JÃ©zus azt mondta, hogy
minden rendben lesz, amÃ-g Istent kÃ¶vetve a fÃ©nyben jÃ¡runk!"

El is indultak BetÃ¡niÃ¡ba. Mire odaÃ©rtek, LÃ¡zÃ¡r meghalt, nÃ©gy nappal azelõtt mÃ¡r sÃ-rba is tettÃ©k. MÃ©g ha JÃ©zus a h
hallatÃ¡n azonnal Ãºtnak is indult volna, akkor sem Ã©rhetett volna oda, hogy Ã©letben talÃ¡lja LÃ¡zÃ¡rt.

A 20. vers szerint MÃ¡rta Ã©rtesÃ¼lt rÃ³la, hogy JÃ©zus kÃ¶zeledik. Kiszaladt, hogy talÃ¡lkozzÃ©k vele. MÃ¡ria mindekÃ¶zben
otthon volt, vigyÃ¡zott a hÃ¡zra. MÃ¡rta felindultan kÃ¶szÃ¶ntÃ¶tte JÃ©zust. Szinte hallom, amint kÃ©rdezi: â€žJÃ©zus, hol voltÃ
TalÃ¡n a forgalom akadÃ¡lyozott? Mi tÃ¶rtÃ©nt, miÃ©rt kÃ©stÃ©l ennyit?"

A Biblia feljegyzi MÃ¡rta szavait: â€žUram, ha itt lettÃ©l volna, nem halt volna meg a testvÃ©rem." MÃ¡rta elveszÃ-tette szeretett
testvÃ©rÃ©t. Nem haragudott az Ãšrra, ahogyan mi gondolnÃ¡nk, inkÃ¡bb csalÃ³dott volt Ã©s zavart, mert a halÃ¡l elrabolta tõlÃ
LÃ¡zÃ¡rt.

TestvÃ©re tartotta el a csalÃ¡dot, s most halÃ¡lÃ¡val egÃ©sz Ã©letÃ¼k bizonytalannÃ¡ vÃ¡lt.

Nem nehÃ©z elkÃ©pzelni, mit Ã©rezhetett abban a pillanatban. Ugye lÃ¡ttunk mÃ¡r szeretteik halÃ¡la miatt teljesen
kÃ©tsÃ©gbeesett embereket.

TanÃºja voltam mÃ¡r Ã©n is, amikor jÃ³ emberekkel valami szÃ¶rnyûsÃ©g tÃ¶rtÃ©nt, Ã©s kifakadtak: â€žUgyan mÃ¡r! Ne is
beszÃ©ljÃ¼nk a vallÃ¡srÃ³l! Nekem ebbõl elÃ©g! Hol voltÃ¡l Uram, amikor meghalt az Ã©desanyÃ¡m? Hol voltÃ¡l, amikor a
tõzsdÃ©n odaveszett az Ã¶sszekuporgatott pÃ©nzem? Hol voltÃ¡l, amikor a rÃ¡kos fÃ©rjem haldoklott? Hol voltÃ¡l, amikor
szeptember 11-Ã©n megtÃ¡madtÃ¡k a VilÃ¡gkereskedelmi KÃ¶zpontot, ahol az Ã©desapÃ¡m is meghalt? Hol voltÃ¡l, amikor a
szÃ¶kõÃ¡r az egÃ©sz csalÃ¡domat elsodorta? Hol voltÃ¡l, amikor megbuktam a szÃ¡mÃ-tÃ¡stechnika vizsgÃ¡n?

Hol voltÃ¡l, amikor nem mehettem vissza az iskolÃ¡ba, mert nem tudtuk befizetni a tandÃ-jat? Hol voltÃ¡l, amikor a
szÃ¼leim elvÃ¡ltak? Nem voltÃ¡l ott, amikor szÃ¼ksÃ©gem volt rÃ¡d!"
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JÃ³ hÃ-rem van, barÃ¡taim! MÃ¡rta nem veszÃ-tette el a hitÃ©t. FigyeljÃ¼k meg, mit mondott a 22. versben! â€žDe most is
tudom, hogy amit csak kÃ©rsz az Istentõl, megadja neked az Isten." (Nem Ã©rtem, miÃ©rt kellett meghalnia a testvÃ©remnek,
mÃ©gis tiszta szÃ-vembõl hiszem, hogy Te irÃ¡nyÃ-tod az esemÃ©nyeket!)

A gyÃ¼lekezetekben MÃ¡rtÃ¡nak Ã¡ltalÃ¡ban nincs tÃºl jÃ³ hÃ-re. Ãšgy gondolunk rÃ¡, mint a testvÃ©rÃ©re kiabÃ¡lÃ³, ideges
nõszemÃ©lyre, akit inkÃ¡bb foglalkoztatott a hÃ¡zimunka, mint az, hogy Krisztus lÃ¡bÃ¡hoz Ã¼ljÃ¶n.

MÃ¡rta pedig nemcsak szorgos, de mÃ©lyen hÃ-võ ember is volt! Vajon hÃ¡ny olyan szerencsÃ©s fÃ©rfi van, akinek ilyen
asszony a felesÃ©ge? HÃ¡nyan kÃ¶szÃ¶nhetik meg Istennek minden Ã¡ldott nap, hogy olyan felesÃ©gÃ¼k van, aki kemÃ©nyen
dolgozik, ugyanakkor kitartÃ³an imÃ¡dkozik is? Igazi lelki asszony! Na Ã©s hÃ¡nyan keserÃ¼lik meg, ha most rÃ¶gtÃ¶n NEM
emelik fel a kezÃ¼ket?

JÃ©zus mindenre odafigyel.

â€žFeltÃ¡mad a testvÃ©red!" - mondta JÃ©zus MÃ¡rtÃ¡nak.

â€žTudom, hogy feltÃ¡mad a feltÃ¡madÃ¡skor, az utolsÃ³ napon" - felelte MÃ¡rta mÃ©g mindig zavartan.

Erre JÃ©zus Ã-gy szÃ³lt hozzÃ¡: â€žÃ‰n vagyok a feltÃ¡madÃ¡s Ã©s az Ã©let, aki hisz Ã©nbennem, ha meghal is, Ã©l; Ã©s ak
Ã©nbennem, az nem hal meg soha." MÃ¡s szÃ³val: â€žNem kell fÃ©lned a halÃ¡ltÃ³l! Nem kell vÃ¡rnod az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡g
hogy megismerd a feltÃ¡madÃ¡s erejÃ©t. MÃ¡r most meglÃ¡thatod, mert Ã©n magam vagyok a feltÃ¡madÃ¡s!"

JÃ©zus arrÃ³l biztosÃ-totta MÃ¡rtÃ¡t, hogy Ãšr a halÃ¡l felett is, ezÃ©rt nem kell aggÃ³dnia. â€žAki bÃ-zik bennem, mÃ©g ha me
Ã¶rÃ¶kkÃ¶n-Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã©lni fog! Hiszed-e ezt?" Erre MÃ¡rta Ã-gy vÃ¡laszolt: â€žIgen, Uram, Ã©n hiszem, hogy te vagy a Kris
Isten Fia, akinek el kell jÃ¶nnie a vilÃ¡gba." Ellen G. White megjegyzÃ©se: â€žKrisztusban van az eredeti, nem kÃ¶lcsÃ¶nvett,
nem mÃ¡stÃ³l szÃ¡rmazÃ³ Ã©let. Â»AkiÃ© a FiÃº, azÃ© az Ã©letÂ« (1Jn 5:12). Krisztus istensÃ©ge az Ã¶rÃ¶k Ã©let biztosÃ-tÃ
szÃ¡mÃ¡ra. Â»Aki hisz Ã©nbennem - mondta JÃ©zus - ha meghal is, Ã©l; Ã©s aki csak Ã©l Ã©s hisz Ã©nbennem, soha meg ne
Hiszed-Ã© ezt?Â« (Jn 11:25-26). Krisztus itt elõretekint mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©nek idejÃ©re. Akkor a meghalt igazak feltÃ¡madn
romolhatatlansÃ¡gban, az Ã©lõ igazak pedig elragadtatnak a mennybe, anÃ©lkÃ¼l, hogy megÃ-zlelnÃ©k a halÃ¡lt. A csoda,
mellyel Krisztus feltÃ¡masztotta LÃ¡zÃ¡rt a halÃ¡lbÃ³l, az Ã¶sszes elhalt igazak feltÃ¡masztÃ¡sÃ¡t jelkÃ©pezi. Szavai Ã©s
cselekedetei Ã¡ltal JÃ©zus a feltÃ¡madÃ¡s SzerzõjÃ©nek jelenti ki magÃ¡t. Õ, aki hamarosan kereszthalÃ¡lt halt, ott Ã¡llt a halÃ¡l
kulcsaival a sÃ-r legyõzõjekÃ©nt, s kinyilvÃ¡nÃ-totta: joga Ã©s hatalma van, hogy Ã¶rÃ¶k Ã©letet adjon" - (Ellen G. White: JÃ©z
Ã©lete, 446-447. old.).

Igen, ez jÃ³ hÃ-r mindenkinek, aki hisz benne! Fiatalok, fiÃºk Ã©s lÃ¡nyok! Nem kell fÃ©lnetek a halÃ¡ltÃ³l! RemÃ©nykedve
vÃ¡rhatjuk mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©t, amikor feltÃ¡madnak mindazok, akik Krisztusban haltak meg, hiszen tudjuk, hogy JÃ©zus Ãš
a halÃ¡l felett is.
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NÃ©ha azon gondolkozom, hogy bÃ-rjÃ¡k ki a temetÃ©seket azok a fiatalok, akik nem hisznek a szeretõ Istenben. Nem
remÃ©nykednek abban, hogy lesz Ã©let a halÃ¡lon tÃºl! Nem remÃ©lik, hogy mÃ©g talÃ¡lkozhatnak szeretteikkel! Nem bÃ-znak
Ãšr mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©ben sem. Nem tudnak hinni semmiben. JÃ©zus mÃ¡sodik eljÃ¶vetele mit sem jelent nekik. SzÃ¡mukra
a halÃ¡l mindennek a vÃ©ge. Azt sem remÃ©lhetik, hogy megtudjÃ¡k, mi az Ã©letÃ¼k Ã©rtelme.

Fiatalok, gondoljatok arra, hogy aki hisz JÃ©zusban, az a vilÃ¡g legnagyobb kincsÃ©t szerezte meg! A Krisztusba vetett hit
Ã¡ltal a magÃ¡nyos Ã¶zvegy bÃ-zhat abban, hogy Ãºjra talÃ¡lkozik majd fÃ©rjÃ©vel. A Krisztusba vetett hittel a fiatal hÃ¡zaspÃ¡r
bÃ-zhat benne, hogy gyermekÃ¼k felkel majd a feltÃ¡madÃ¡s hajnalÃ¡n! A Krisztusba vetett hit Ã¡ltal a 15 Ã©ves fiatal lÃ¡ny a
halÃ¡ltÃ³l valÃ³ fÃ©lelem nÃ©lkÃ¼l, szabadon Ã©lhet. A Krisztusba vetett hit azzal vigasztalja a fiatalt, akinek szÃ¼lei AIDS-ben
haltak meg, hogy JÃ©zus Ãºjra visszajÃ¶n. MÃ¡rtÃ¡nak a testvÃ©re halÃ¡lakor erõt adÃ³ hit minden embernek segÃ-t kitartani a
nehÃ©z idõkben, amikor szeretteit veszÃ-ti el.

BÃ¡rcsak ott lehettÃ¼nk volna, hogy lÃ¡ssuk, mi tÃ¶rtÃ©nt ezutÃ¡n! A 28. vers szerint MÃ¡ria otthon gyÃ¡szolt. Ãœlt Ã©s sÃ-rt,
kÃ¶zben figyelte a faluba vezetõ Ã¶svÃ©nyt. Hirtelen meglÃ¡tta MÃ¡rtÃ¡t, aki visszajÃ¶tt Ã©rte a hÃ¡zba Ã©s odasÃºgta neki: â€
Mester itt van, Ã©s hÃ-v tÃ©ged." Amikor MÃ¡ria ezt meghallotta, gyorsan felÃ¡llt, Ã©s sietve ment JÃ©zushoz.

Sokan gyÃ¡szoltak a hÃ¡z kÃ¶rÃ¼l MÃ¡rtÃ¡val Ã©s MÃ¡riÃ¡val. Amikor MÃ¡ria kiment a hÃ¡zbÃ³l, a zsidÃ³k kÃ¶vettÃ©k, mert az
hittÃ©k, a sÃ-rhoz megy. Amikor JÃ©zushoz Ã©rt, lÃ¡bÃ¡hoz borult, Ã©s mintha Ã¶sszebeszÃ©ltek volna, ugyanazt mondta nek
mint MÃ¡rta: â€žUram, ha itt lettÃ©l volna, nem halt volna meg a testvÃ©rem."

KÃ¶nnyei lÃ¡ttÃ¡n JÃ©zus megszÃ¡nta. â€žHol van a sÃ-r?" - kÃ©rdezte.

A gyÃ¡szolÃ³k csoportja a sÃ-rhoz vezette JÃ©zust. A zsidÃ³ tÃ¶rvÃ©nyek szerint hÃ©t napig kellett gyÃ¡szolni a halottat, hÃ¡ro
hivatÃ¡sos siratÃ³t kellett hÃ-vni, kettõt, hogy a sÃ-pokat fÃºjja, egy pedig sÃ-rt. Itt azonban egÃ©sz kÃ³rust lÃ¡tunk, akiknek
csupÃ¡n az volt a feladatuk, hogy sÃ-rjanak, Ã©s az Ã¶sszegyûlt embereknek is segÃ-tsenek bekapcsolÃ³dni a gyÃ¡szolÃ¡sba.
MÃ¡riÃ¡t, MÃ¡rtÃ¡t Ã©s JÃ©zust is egy ilyen csoport kÃ-sÃ©rte a sÃ-rhoz. A 35. vers megemlÃ-ti, hogy JÃ©zus sÃ-rt; de nem az
mintha a helyzetet remÃ©nytelennek tartotta volna. MeghatÃ³dott, amint megÃ¡llt a sÃ-r elõtt, Ã©s a siratÃ³k az Ã¶sszegyûlt
tÃ¶meggel egyÃ¼tt jÃ³ hangos jajveszÃ©kelÃ©sbe kezdtek. A keresztÃ©ny hit egyik csodÃ¡latos vonÃ¡sa, hogy JÃ©zus VALÃ“
tÃ¶rõdik Ã©rzÃ©seinkkel! JÃ©zus mindig velÃ¼nk van, ha fÃ¡j a szÃ-vÃ¼nk. Ã•tÃ©rzi sÃ©relmeinket, fÃ¡jdalmunkat. CsodÃ¡lat
aki semmikÃ©pp sem hagy magunkra nehÃ©z helyzetÃ¼nkben!

JÃ©zus kÃ¶nnyeit lÃ¡tva a zsidÃ³k Ã-gy szÃ³ltak: â€žÃ•me, mennyire szerette!" MÃ¡sok viszont ezt suttogtÃ¡k: â€žÕ, aki a vak s
megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?" JÃ©zus azonban figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyta ezeket a
megjegyzÃ©seket. A 38. versben azt olvassuk, hogy kÃ¶zelebb lÃ©pett a sÃ-r bejÃ¡ratÃ¡hoz. A sÃ-r tulajdonkÃ©ppen egy barla
volt, aminek szÃ¡jÃ¡t nagy kõtÃ¶mb torlaszolta el. JÃ©zus hÃ-vta MÃ¡rtÃ¡t, Ã©s kÃ©rte, keressen nÃ©hÃ¡ny erõs embert, akik
segÃ-tenek neki, amikor a csodÃ¡t viszi vÃ©gbe. Majd Ã-gy szÃ³lt a fÃ©rfiakhoz: â€žVegyÃ©tek el a kÃ¶vet." A PrÃ³fÃ©tasÃ¡g L
Ã-rja: â€žEz az Ã¡llÃ-tÃ¡s mÃ©g LÃ¡zÃ¡r feltÃ¡masztÃ¡sa elõtt hangzott el, Ã-gy Krisztus ellensÃ©gei nem mondhattÃ¡k, hogy cs
tÃ¶rtÃ©nt. Azelõtt a farizeusok hamis Ã¡llÃ-tÃ¡sokat szivÃ¡rogtattak ki Isten erejÃ©nek csodÃ¡s megnyilatkozÃ¡sait illetõen" - (El
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G. White: JÃ©zus Ã©lete, 449. old.).

MÃ¡rta ellenkezett. â€žDe Uram, LÃ¡zÃ¡r mÃ¡r nÃ©gy napja halott! SzÃ¶rnyû szag Ã¡rad majd a sÃ-rbÃ³l!" A tÃ¶megben minden
helyeslõen bÃ³lintott, egyetÃ©rtettek MÃ¡rtÃ¡val. Ez azÃ©rt fontos mozzanat, mert a Misnah tanÃ-tÃ¡sa szerint a lÃ©lek hÃ¡rom
napig marad a test kÃ¶rÃ¼l. A negyedik napon vÃ©gre elfogadja a valÃ³sÃ¡got, Ã©s eltÃ¡vozik. LÃ¡zÃ¡r nÃ©gy napja a sÃ-rban
volt, ami a zsidÃ³k szÃ¡mÃ¡ra azt jelentette, hogy az eset mÃ¡r remÃ©nytelen. A lÃ©lek mÃ¡r eltÃ¡vozott, JÃ©zus semmikÃ©pp
tehet csodÃ¡t. JÃ©zus hitetlen tÃ¶meggel Ã¡llt szemben, akik mÃ¡r nem hittek a halÃ¡l UrÃ¡ban.

A Mester Ã-gy szÃ³lt MÃ¡rtÃ¡hoz: â€žNem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglÃ¡tod az Isten dicsõsÃ©gÃ©t?" EzutÃ¡n elvet
kÃ¶vet. Ekkor JÃ©zus felnÃ©zett az Ã©gre, Ã©s imÃ¡dkozott: â€žAtyÃ¡m, hÃ¡lÃ¡t adok neked, hogy meghallgattÃ¡l. KÃ¶szÃ¶nÃ
lehetõsÃ©get, hogy bizonyÃ-thatom a vilÃ¡gnak: a te szolgÃ¡d vagyok. Ã•men." Ellen White vilÃ¡gosan kijelenti: â€žItt... Krisztus
AtyjÃ¡nak jelenti ki Istent, s tÃ¶kÃ©letes bizalommal hozza nyilvÃ¡nossÃ¡gra, hogy Õ Isten Fia" - (Ellen G. White: JÃ©zus Ã©lete
450. old.).

EzutÃ¡n hangos szÃ³val kiÃ¡ltott: â€žLÃ¡zÃ¡r, jÃ¶jj ki!" Ha JÃ©zus nem ejtette volna ki pontosan LÃ¡zÃ¡r nevÃ©t, BetÃ¡niÃ¡ban m
egyes eltemetett halott elõjÃ¶tt volna sÃ-rjÃ¡bÃ³l, mert JÃ©zus Ãšr a halÃ¡l felett! Erre a felszÃ³lÃ-tÃ¡sra minden halott feltÃ¡mad
volna. JÃ©zus ezÃ©rt szÃ³lÃ-totta nÃ©ven LÃ¡zÃ¡rt. A 44. vers Ã-gy Ã-rja le az esemÃ©nyt: â€žÃ‰s kijÃ¶tt a halott, lÃ¡bÃ¡n Ã©
pÃ³lyÃ¡kkal kÃ¶rÃ¼lkÃ¶tve, arcÃ¡t kendõ takarta. JÃ©zus szÃ³lt nekik: Â»OldjÃ¡tok fel, Ã©s hagyjÃ¡tok elmenni!Â«"

Mit jelent ma nekÃ¼nk ez a tÃ¶rtÃ©net? Azt, hogy nem kell fÃ©lnÃ¼nk a halÃ¡ltÃ³l. Azt, hogy van Ã©let a sÃ-ron tÃºl mindenki
szÃ¡mÃ¡ra, aki hisz JÃ©zusban. Azt jelenti, hogy talÃ¡lkozni fogunk szeretteinkkel, mint ahogy MÃ¡ria Ã©s MÃ¡rta is talÃ¡lkozott
LÃ¡zÃ¡rral. MegvÃ¡ltÃ³nknak hatalma van a sÃ-r felett! Ãšr a halÃ¡l felett! Azt is jelenti ez a tÃ¶rtÃ©net, hogy egyszer
mindannyian Ãºjra egyÃ¼tt leszÃ¼nk! Egy nap JÃ©zus Ãºjra eljÃ¶n! Hamar visszajÃ¶n, hogy az orszÃ¡gÃ¡ba vigyen.

Mindez valÃ³sÃ¡g lehet a te Ã©letedben is, ha hiszel JÃ©zusban, mint ahogy MÃ¡rta tette. Ez az ember legjobb dÃ¶ntÃ©se.

Ki kÃ©sz ma megbÃ-zni JÃ©zus Krisztusban, aki Ãšr a halÃ¡l felett? HÃ¡nyan szeretnÃ©k, hogy visszajÃ¶vetele remÃ©nysÃ©g
gyÃºjtsa szÃ-vÃ¼nkben?

Â

Baraka G. Muganda
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