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Az Õ csodálatos keresztje – és a mi küldetésünk

KÃ¼ldetÃ©sÃ¼nkkel kapcsolatban a kereszt egy kiemelkedõ, visszatÃ©rõ tÃ©ma,
amely vÃ©gigvonul a SzentÃ-rÃ¡s teljes egÃ©szÃ©n. A Biblia szemszÃ¶gÃ©bõl nÃ©zve Ãºgy
tekintÃ¼nk a keresztre, mint az Ã-gÃ©ret elõrevetÃ-tÃ©sÃ©re, a keresztÃ¡ldozat
beteljesedÃ©sÃ©re Ã©s az elvÃ©gzett kÃ¼ldetÃ©s Ã¼nneplÃ©sÃ©re. Ã‰s ahogy a JelenÃ©sek
kÃ¶nyvÃ©hez Ã©rÃ¼nk, a kereszt (kÃ¼ldetÃ©sÃ¼nkkel kapcsolatban) nemcsak hogy kÃ¶zponti
helyet foglal el, hanem a vÃ©gidõ kÃ¼zdelmÃ©ben a gyõzelem kulcsa is egyben.

A kereszt tÃ¶rtÃ©nelmi hÃ¡ttere

Az
evangÃ©liumok Ã-rÃ³i nagyon kevÃ©s informÃ¡ciÃ³t adnak a keresztrõl, mert akkoriban,
amikor õk Ã-rtak, mindenki pontosan tudta, mit jelent. A kereszt, mint
halÃ¡lbÃ¼ntetÃ©s a keleti vilÃ¡gbÃ³l ered. Az elsõ Ã©vszÃ¡zad folyamÃ¡n vettÃ©k Ã¡t a
gÃ¶rÃ¶gÃ¶k, Ã©s aztÃ¡n a rÃ³maiak tovÃ¡bb â€žfinomÃ-tottÃ¡k". RÃ³mai polgÃ¡rokat azonban
soha nem feszÃ-tettek keresztre. Ezt a bÃ¼ntetÃ©st a rabszolgÃ¡kra, a tartomÃ¡nyi
terÃ¼leteken Ã©lõkre Ã©s a legszÃ¶rnyûbb bûnÃ¶zõkre szabtÃ¡k ki.1 Az
Ã³korban a keresztre feszÃ-tÃ©st tartottÃ¡k a legkegyetlenebb Ã©s a legmegalÃ¡zÃ³bb
bÃ¼ntetÃ©si formÃ¡nak. Nem kÃ©tsÃ©ges, JÃ©zus napjaiban az emberek Ãºgy Ã©reztÃ©k, hogy
Ã¡tok Ã¼l azon, aki a kereszten fÃ¼gg, bÃ¡rki legyen is az.2

A SzentÃ-rÃ¡s
elbeszÃ©lÃ©se szerint JÃ©zus csupÃ¡n hat Ã³rÃ¡val azutÃ¡n, hogy a GolgotÃ¡ra Ã©rt, azt
kiÃ¡ltotta: â€žElvÃ©geztetett!" Ez egyÃ©rtelmûvÃ© teszi, hogy JÃ©zus nem a keresztre
feszÃ-tÃ©s fizikai kÃ¶vetkezmÃ©nyei miatt halt meg, mÃ¡skÃ¼lÃ¶nben jÃ³val tovÃ¡bb kÃ©pes
lett volna a kereszten maradni. Ellen White betekintÃ©st ad JÃ©zus szenvedÃ©sÃ©nek
okÃ¡ba: â€žKrisztus attÃ³l fÃ©lt, hogy a bûn oly sÃºlyos Isten szemÃ©ben, hogy Ã¶rÃ¶kre
elszakÃ-tja Õt az AtyÃ¡tÃ³l... A bûnnek ez az Ã©rzete volt az..., ami oly keserûvÃ©
tette azt a poharat, amit kiivott, Ã©s Ã¶sszetÃ¶rte Isten FiÃ¡nak a szÃ-vÃ©t."3

Ez azt
sejteti, hogy az AtyÃ¡tÃ³l valÃ³ elszakadÃ¡s Ã©rzÃ©se olyan erõs Ã©rzelmi agÃ³niÃ¡t
okozott, amely kioltotta JÃ©zus Ã©letÃ©t. Nem a kezein Ã©s lÃ¡bain Ã¡tfÃºrÃ³dÃ³ szÃ¶gek,
Ã©s nem a megkorbÃ¡csolÃ¡s Ã¶lte meg. Az Õt kÃ¶rÃ¼lvevõk gÃºnyolÃ³dÃ¡sÃ¡nÃ¡l Ã©s
sÃ©rtegetÃ©sÃ©nÃ©l sokkal hangosabb volt bensõjÃ©ben a haldoklÃ³ vilÃ¡g kiÃ¡ltÃ¡sa. TestÃ©nek
sikoltÃ¡sÃ¡nÃ¡l Ã©s vonaglÃ¡sÃ¡nÃ¡l sokkal szÃ¶rnyûbb volt lelkÃ©nek meghasadÃ¡sa Ã©s az
elvÃ¡lÃ¡s okozta fÃ¡jdalom. Az arcÃ¡ra szÃ¡radt kÃ¶pÃ©snÃ©l Ã©s vÃ©rnÃ©l sokkal nehezebb
volt elviselni a szÃ-vÃ©re nehezedõ bûnÃ¶ket Ã©s a bûntudatot.

De a kereszt
otthagyÃ¡sÃ¡nak kÃ©nyszerÃ©tõl erõsebb volt az az elhatÃ¡rozÃ¡s, hogy betÃ¶ltse
kÃ¼ldetÃ©sÃ©t, Ã©s a Golgota borzalmainÃ¡l fontosabb volt egy bõsÃ©ges aratÃ¡s
lehetõsÃ©ge.
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Az ember megvÃ¡ltÃ¡sÃ¡nak epicentruma

E miatt az
egyedÃ¼lÃ¡llÃ³ Ã¡ldozat miatt, a kereszt az egÃ©sz keresztÃ©ny tÃ¶rtÃ©nelem legfontosabb
esemÃ©nyÃ©vÃ© vÃ¡lt. JÃ©zus kÃ¼ldetÃ©se nem lett volna teljes a kereszt nÃ©lkÃ¼l csakÃºgy, ahogyan a miÃ©nk is erõtelen lenne nÃ©lkÃ¼le. A kereszt Ã¡ltal Isten
teljes mÃ©rtÃ©kben, vÃ©glegesen Ã©s az egÃ©sz Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gra biztossÃ¡ tette
megvÃ¡ltÃ¡sunkat. Ennek teljes jelentõsÃ©gÃ©t nincs nyelv, ami elmondhatnÃ¡, nincs
toll, ami leÃ-rhatnÃ¡, Ã©s nincs elme, amely egÃ©szen megÃ©rthetnÃ©.4
Ellen White Ãºgy lÃ¡tja ezt, mint â€ža nagy igazsÃ¡g, mely kÃ¶rÃ¼l az Ã¶sszes tÃ¶bbi
igazsÃ¡g csoportosul." Ã•gy folytatja: â€žIsten IgÃ©jÃ©ben talÃ¡lhatÃ³ minden
igazsÃ¡got... abban a fÃ©nyben kell tanulmÃ¡nyoznunk, amely a Golgota keresztjÃ©tõl
Ã¡rad."5

Az egÃ©sz Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡gon Ã¡t egyre tisztÃ¡bb Ã©s Ãºjabb kÃ©pet kapunk majd a
Golgota mÃ©lysÃ©gÃ©rõl Ã©s jelentõsÃ©gÃ©rõl. Isten emberi termÃ©szetben valÃ³
leereszkedÃ©se - annak minden gyengesÃ©gÃ©vel Ã©s korlÃ¡tjÃ¡val - Ã©s hajlandÃ³sÃ¡ga,
hogy elhordozza ennek kÃ¶vetkezmÃ©nyeit, Ã¶rÃ¶kre felrÃ¡zza majd szellemi
kÃ©pessÃ©geinket, Ã©s lÃ¡ngra gyÃºjtja legmÃ©lyebb Ã©rzelmeinket. A Golgota ezÃ©rt
mindig Ã©s minden igazsÃ¡g kÃ¶zÃ©ppontja.

A kereszt Ã©s kÃ¼ldetÃ©sÃ¼nk

PÃ¡l, a missziÃ³
hõse azt mondja: â€žNÃ©kem pedig ne legyen mÃ¡sban dicsekedÃ©sem, hanem a mi Urunk
JÃ©zus Krisztus keresztjÃ©ben, aki Ã¡ltal nÃ©kem megfeszÃ-ttetett a vilÃ¡g, Ã©s Ã©n is
a vilÃ¡gnak" (Gal 6:14). Ez az ember, aki az Ã©kesszÃ³lÃ¡s mestere volt, tanÃ¡cstalan,
amikor a kereszttel kapcsolatos Ã©rzÃ©seit akarja leÃ-rni. A legjobb szÃ³, amit
talÃ¡lt, Ã©s amit az ÃšjszÃ¶vetsÃ©g Ã-rÃ³i kÃ¶zÃ¼l egyedÃ¼l õ hasznÃ¡l, a â€ždicsekedÃ©skÃ©nt"
vagy â€ždicsõsÃ©gkÃ©nt" fordÃ-tott szÃ³, ennek azonban nincs pontos megfelelõje az
angol nyelvben.

Mi lehet a
keresztben, ami PÃ¡lban olyan Ã©lethosszig tartÃ³ szenvedÃ©lyt Ã©bresztett, mint
amit a virtuÃ³z Ã©rez zenÃ©je irÃ¡nt, a fanatikus mestere irÃ¡nt Ã©s a filozÃ³fus
logikÃ¡ja irÃ¡nt?

A Damaszkusz
felÃ© tartÃ³ Ãºton ez a zelÃ³ta hirtelen egy olyan vakÃ-tÃ³, Ã©getõ lÃ¡tomÃ¡st lÃ¡tott a
keresztrõl, amely Ã¶rÃ¶kre Ã¡talakÃ-totta Ã©letszemlÃ©letÃ©t Ã©s ÃºtirÃ¡nyÃ¡t. Ettõl fogva
a kereszt lett szÃ¡mÃ¡ra a napfÃ©ny az Ã©gen, a tûz a szÃ-vÃ©ben, Ã©letÃ©nek Ã©s
kÃ¼ldetÃ©sÃ©nek tÃ¼ndÃ¶klõ magja Ã©s epicentruma.
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mÃ©lysÃ©gesen megindÃ-totta a kereszt tÃ©nyÃ©nek felismerÃ©se. Valami rendkÃ-vÃ¼li
tartotta befolyÃ¡sa alatt. SzÃ¡mÃ¡ra a kereszt kettÃ©osztotta az Ã©letet Ã©s a
tÃ¶rtÃ©nelmet. Minden, ami elõtte volt, rÃ¡ mutatott, Ã©s minden, ami utÃ¡na
kÃ¶vetkezett, tõle fÃ¼ggÃ¶tt. A kereszt lett az uralkodÃ³ tÃ©ma, mely Ã¡tÃ-velt Ã-rÃ¡sai
teljessÃ©gÃ©n. Hirtelen kÃ©sz volt minden mÃ¡st alÃ¡rendeltnek, sõt haszontalannak
tekinteni (Fil 3:8). A keresztÃ©rt megbÃ©kÃ©lt a gyengesÃ©gekkel, a
bÃ¡ntalmazÃ¡sokkal, a nehÃ©zsÃ©gekkel, az Ã¼ldÃ¶zÃ©sekkel Ã©s a szerencsÃ©tlensÃ©gekkel
(2Kor 12:10). Ã‰s ha egyszer hozzÃ¡ hasonlÃ³an mi is megpillantjuk a keresztet,
akkor mi sem fogunk megelÃ©gedni semmi mÃ¡ssal. Ez lesz a kÃ¼ldetÃ©sÃ¼nk Ã©s a
szenvedÃ©lyÃ¼nk is.

A kereszttel
minden szÃ-vnek van kÃ¼ldetÃ©se, Ã©s nÃ©lkÃ¼le minden szÃ-v missziÃ³terÃ¼let. De mivel a
nÃ©pessÃ©g sokkal gyorsabban nõ annÃ¡l, mint ahogy az egÃ©sz keresztÃ©nysÃ©g egyesÃ¼lt
erõfeszÃ-tÃ©ssel hirdeti az IgÃ©t a vilÃ¡gnak, az elõttÃ¼nk Ã¡llÃ³ feladat Ã³riÃ¡si.
MÃ³dszereinket felgyorsÃ-thatjuk a legÃºjabb, legfejlettebb kommunikÃ¡ciÃ³s
kÃ©szÃ¼lÃ©kekkel, Ã¡m ez mint sem vÃ¡ltoztat azon a tÃ©nyen, miszerint feladatunkat
csupÃ¡n emberi tervek alapjÃ¡n Ã©s egyedÃ¼l emberi eszkÃ¶zÃ¶kkel soha nem fogjuk
tudni befejezni. Csak a pÃ¼nkÃ¶sdi erõnek egy olyan erõs hullÃ¡ma, amely kezdetben
a keresztÃ©ny egyhÃ¡zat is elindÃ-totta, tehet kÃ©pessÃ© arra, hogy vÃ©gÃ¼l befejezzÃ¼k
a munkÃ¡t.

Â
A kereszt a vÃ©gidõben

A vÃ©gidõ
esemÃ©nyeihez kÃ¶zeledve figyelmÃ¼nk a nagyszerû profetikus kÃ¶nyvre, a JelenÃ©sek
kÃ¶nyvÃ©re irÃ¡nyul. A nagy kÃ¼zdelem Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sÃ©ben egy megdÃ¶bbentõ kÃ©p tÃ¡rul
szemÃ¼nk elÃ© a kereszt Ã©s kÃ¼ldetÃ©sÃ¼nk kapcsolatÃ¡rÃ³l. A 12. fejezet, a JelenÃ©sek
kÃ¶nyvÃ©nek csÃºcspontja, egyrÃ©szrõl a tÃ¶rtÃ©nelmet (1-11. fejezetek), mÃ¡srÃ©szrõl a
vÃ©gidõ esemÃ©nyeit (13-22. fejezetek) kÃ¶ti Ã¶ssze.

Ennek a
csÃºcspontnak kÃ¶zel a kÃ¶zÃ©ppontjÃ¡hoz a kereszt gondosan befÃ©szkelte magÃ¡t a 11.
versbe: â€žLegyõztÃ©k õt a BÃ¡rÃ¡ny vÃ©rÃ©vel Ã©s bizonysÃ¡gtÃ©telÃ¼k igÃ©jÃ©vel azok, akik
nem kÃ-mÃ©ltÃ©k Ã©letÃ¼ket mindhalÃ¡lig" (Ãºj prot. ford.). Ez a szÃ¶vegrÃ©sz a kereszt
Ã©s a kÃ¼ldetÃ©s lÃ©tfontossÃ¡gÃº szerepÃ©re utal, amelyet a vÃ©gidõben zajlÃ³
kÃ¼zdelmÃ¼nkben tÃ¶ltenek be. Itt fedezzÃ¼k fel a SÃ¡tÃ¡n vÃ©gsõ erõfeszÃ-tÃ©se feletti
gyõzelemnek a titkÃ¡t:

A kereszt
Ã¡ltal - â€ža BÃ¡rÃ¡ny vÃ©rÃ©vel"

KÃ¼ldetÃ©s Ã¡ltal
- "bizonysÃ¡gtÃ©telÃ¼k igÃ©jÃ©vel".
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Az eredmÃ©ny:
az igazsÃ¡g irÃ¡nti olyan mÃ©rtÃ©kû elkÃ¶telezettsÃ©g, hogy â€žnem kÃ-mÃ©lik majd
Ã©letÃ¼ket mindhalÃ¡lig".

Ez egy olyan
szenvedÃ©lyes elkÃ¶telezettsÃ©get jelent Isten keresztje irÃ¡nt Ã©s olyan
odaszentelõdÃ©st kÃ¼ldetÃ©sÃ¼nk irÃ¡nt, amely inkÃ¡bb vÃ¡lasztja a halÃ¡lt, semhogy
hallgasson, vagy tÃ©rdre essen az ellensÃ©g elõtt. Itt lÃ¡tjuk a keresztet Ã©s
kÃ¼ldetÃ©sÃ¼nket a SzentlÃ©lek Ã¡ltal felhatalmazva, ahogy a fÃ¶ld vÃ©gsõ Ã³rÃ¡iban
elvÃ¡laszthatatlanul egymÃ¡sba fonÃ³dnak.

Â
KÃ¶vetkeztetÃ©s

Ma a kereszt
mindenek fÃ¶lÃ¶tt Ã¡ll, pÃ¡ratlan Ã©s egyedÃ¼lÃ¡llÃ³. A bûn Ã¡ltal megtÃ¶rt Ã©letnek a
kereszt nyÃºjt elfogadÃ¡st Ã©s megbocsÃ¡tÃ¡st. Az Ã©rtelmetlensÃ©gtõl megperzselt
szÃ-vnek a kereszt sugÃ¡roz cÃ©lt Ã©s irÃ¡nyt. A szabadulÃ¡st keresõ lÃ©leknek a
kereszt jelenti a megvÃ¡ltÃ¡st, amely teljes Ã©s ingyen kegyelembõl adatik.

IgazÃ¡bÃ³l ebben
az Ã©letben Ã©ppen csak elkezdjÃ¼k megfejteni a kereszt titkÃ¡nak mÃ©lysÃ©gÃ©t.
Azonban az Ã¶rÃ¶kkÃ©valÃ³sÃ¡g sem nyÃºjt majd elegendõ idõt ahhoz, hogy
tanulmÃ¡nyozhassuk tudomÃ¡nyÃ¡t Ã©s eredetÃ©t. Mi, akik hiszÃ¼nk a GolgotÃ¡n meghozott
Ã¡ldozatban, azzal vÃ¡laszolhatunk a kereszt kÃ¶zponti szerepÃ©re, ha JÃ©zus
kÃ¼ldetÃ©sÃ©t a magunkÃ©vÃ¡ tesszÃ¼k.

Â

1 Â Â Â Richard Rice: The Reign of God, 2. kiad. (Berrien
Springs, Mich.: Andrews University Press, 1985), 168. Ã©s 190. old.

2 Â Â Â Victor Schultze:
â€žCrucifixion", The New Schaff-Herzog
Encyclopedia of Religious Knowledge, Samuel Macauiey Jackson, (Grand
Rapids: Baker, 1963), 3. kÃ¶tet, 312-313. old.

3 Â Â Â Ellen G. White: JÃ©zus Ã©lete, 661. old.
http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 26 November, 2022, 13:38

Hetednapi Adventista Egyház

4 Â Â Â Ellen G. White: The Ministry of Healing, 423. old.

5 Â Â Â Ellen G. White: Manuscript Releases, 20. kÃ¶t., 336. old.Â

Â

Don Leo Garilva

Â

http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 26 November, 2022, 13:38

