Hetednapi Adventista Egyház

Mi lenne ha...?

Gondolatok az egyhÃ¡z egysÃ©gÃ©rõl - hÃ¡rom
szinten

Az egysÃ©g nagyon fontos az
Adventista EgyhÃ¡z, mint vilÃ¡gszÃ©les szervezet szÃ¡mÃ¡ra, ezÃ©rt szeretnÃ©m
megosztani veletek ezt az Ã¼zenetet: az egysÃ©g hÃ¡rom szintjÃ©rõl.

Â

Az ELSÕ szint

Otthon, ha
valaki be akar csapni valakit, akivel egyÃ©bkÃ©nt nincs kapcsolatban, azt
mondjÃ¡k: â€žA vÃ©r nem vÃ¡lik vÃ-zzÃ©". TÃ©ny, hogy vÃ©rÃ¼nk 90%-a vÃ-z, agyunk Ã©s
izmaink 75%-a, testzsÃ-runk 25%-a, csontjaink 22%-a szintÃ©n vÃ-z.

A Biblia sok
helyen egyÃ©rtelmûen kijelenti, hogy mindannyian vÃ©rtestvÃ©rek vagyunk. ApCsel
17:26-ban azt olvassuk, hogy Isten â€žaz
egÃ©sz emberi nemzetsÃ©get egy vÃ©rbõl teremtette, hogy lakozzanak a fÃ¶ldnek egÃ©sz
szÃ-nÃ©n, meghatÃ¡rozvÃ¡n eleve rendelt idejÃ¶ket Ã©s lakÃ¡suknak hatÃ¡rait".

EzÃ©rt hÃ¡t, bÃ¡r
bizonyos helyen Ã©s bizonyos kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek Ã©s emberek kÃ¶zÃ© szÃ¼lettÃ¼nk, mÃ©gis â€žegy
vÃ©rbõl" vagyunk. Ez a vÃ©r pedig: Ã•dÃ¡m vÃ©re. VÃ©rÃ¼nk kÃ¶zÃ¶s, mert egy a szÃ-ne! Nem
szÃ¡mÃ-t, magas vagy-e vagy alacsony, fekete, rÃ©zbõrû vagy fehÃ©r, befolyÃ¡sos vagy
egyszerû emberek vagyunk, mindnyÃ¡junknak vÃ¶rÃ¶s a vÃ©rÃ¼nk! SzÃ¼letÃ©sÃ¼nktõl fogva
egyek vagyunk! KÃ¶zÃ¶s a vÃ©rÃ¼nk, Ã•dÃ¡m vÃ©re!

Â
A MÃ•SODIK szint

A bûn miatt
(aminek zsoldja a halÃ¡l) mÃ©g egy kÃ¶zÃ¶s jellemzõnk van: ez pedig a halÃ¡l. RÃ³m 5:12, 14 szerint szintÃ©n Ã•dÃ¡m miatt
Ã¶rÃ¶ksÃ©gÃ¼nk a halÃ¡l.
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Van azonban
egy mÃ¡sik Ã•dÃ¡m, az â€žutolsÃ³ Ã•dÃ¡m" (1Kor 15:45), JÃ©zus Krisztus, a mi Urunk. Az
apostol szavaival: â€žMert mindnyÃ¡jan Isten
fiai vagytok a Krisztus JÃ©zusban valÃ³ hit Ã¡ltal. Mert a kik Krisztusba
keresztelkedtetek meg, Krisztust Ã¶ltÃ¶ztÃ©tek fel. Nincs zsidÃ³, sem gÃ¶rÃ¶g; nincs
szolga, sem szabad; nincs fÃ©rfi sem nõ: mert ti mindnyÃ¡jan egyek vagytok a
Krisztus JÃ©zusban" (Gal 3:26-28).

Az egysÃ©g
mÃ¡sodik szintjÃ©t az ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©s Ã¡ltal Ã©rjÃ¼k el, JÃ©zus Krisztus, kereszten
kiontott vÃ©re Ã¡ltal.

Â
A HARMADIK szint

Az egysÃ©g
harmadik, legmagasabb szintje 2Kor 5:18-20 verseiben talÃ¡lhatÃ³: â€žMindez pedig Istentõl van, a ki minket
magÃ¡val megbÃ©kÃ©ltetett a JÃ©zus Krisztus Ã¡ltal, Ã©s a ki nÃ©kÃ¼nk adta a bÃ©kÃ©ltetÃ©s
szolgÃ¡latÃ¡t; Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbÃ©kÃ©ltette magÃ¡val
a vilÃ¡got, nem tulajdonÃ-tvÃ¡n nÃ©kik az õ bûneiket, Ã©s reÃ¡nk bÃ-zta a
bÃ©kÃ©ltetÃ©snek Ã-gÃ©jÃ©t. KrisztusÃ©rt jÃ¡rvÃ¡n tehÃ¡t kÃ¶vetsÃ©gben, mintha Isten kÃ©rne
mi Ã¡ltalunk: KrisztusÃ©rt kÃ©rÃ¼nk, bÃ©kÃ¼ljetek meg az Istennel."

Ez az ige
egyÃ©rtelmûen rÃ¡mutat arra, hogy a megvÃ¡ltÃ¡s cÃ©lja a mÃºltban Ã©s a jelenben is
az, hogy visszaadja nekÃ¼nk azt az Ã³riÃ¡si kivÃ¡ltsÃ¡got, hogy eggyÃ© lehetÃ¼nk
Istennel. Ez a legmagasabb szintû egysÃ©g, amire tÃ¶rekednÃ¼nk kell. A gÃ¶rÃ¶g katallag szÃ³ engesztelÃ©st, megbÃ©kÃ©lÃ
jelent. ElõszÃ¶r egymÃ¡ssal kell a bÃ©kessÃ©g egysÃ©gÃ©re jutnunk, majd a legmagasabb
szintû egysÃ©gre, a bÃ©kessÃ©g egysÃ©gÃ©re Istennel.

TalÃ¡n JÃ©zus
Krisztus is erre gondolt, amikor a â€žtÃ¶kÃ©letes egysÃ©grõl" beszÃ©lt egyik utolsÃ³
imÃ¡jÃ¡ban, amelyet Jn 17:22-23 versei jegyeznek fel: â€žÃ‰s Ã©n azt a dicsõsÃ©get, a melyet nÃ©kem adtÃ¡l, õ nÃ©kik adtam
egyek legyenek, a mikÃ©pen mi egy vagyunk: Ã‰n õ bennÃ¶k, Ã©s te Ã©n bennem: hogy
tÃ¶kÃ©letesen egygyÃ© legyenek, Ã©s hogy megismerje a vilÃ¡g, hogy te kÃ¼ldtÃ©l engem,
Ã©s szeretted õket, a mikÃ©nt engem szerettÃ©l."

A lÃ©nyeg: a szeretet

Az egyhÃ¡z, a
gyÃ¼lekezet egysÃ©ge szeretetkapcsolaton alapul. Az Ãšr kinyilatkoztatja itt, hogy
az egysÃ©g lehetsÃ©ges, Ã©s szeretet Ã¡ltal lesz teljessÃ© - a fÃ¼ggõleges irÃ¡nyÃº
szeretet (vagyis Isten irÃ¡nti szeretetÃ¼nk) Ã©s a vÃ-zszintes irÃ¡nyÃº szeretet
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(egymÃ¡s irÃ¡nti szeretetÃ¼nk) Ã¡ltal.

Az agapÃ© szeretetrõl beszÃ©lÃ¼nk most, arrÃ³l
a szeretetrõl, ami arra kÃ©sztet, hogy mÃ¡sokat tÃ¶bbre tartsunk Ã¶nmagunknÃ¡l;
arrÃ³l a szeretetrõl, amely feltÃ©tel nÃ©lkÃ¼li. Ezt a szeretetet JÃ©zus Krisztusban
talÃ¡ljuk meg. JÃ©zus arrÃ³l beszÃ©l, szeressÃ¼k felebarÃ¡tainkat, mÃ©g ha azok
tÃ¶rtÃ©netesen az ellensÃ©geink is. Ez bizony nem egyszerû dolog. JÃ©zus azonban
nem elmÃ©letrõl, vagy filozÃ³fiÃ¡rÃ³l beszÃ©l, mert RÃ³m 5:8-ban ezt olvassuk: â€žmikor mÃ©g bûnÃ¶sÃ¶k voltunk, Krisztus
Ã©rettÃ¼nk meghalt". Krisztus tehÃ¡t nem olyan egysÃ©grõl beszÃ©lt, amit nem
tapasztalt volna meg.

TehÃ¡t, mindnyÃ¡jan
egysÃ©gben vagyunk szÃ¼letÃ©s Ã¡ltal, Ã•dÃ¡m vÃ©re Ã¡ltal, amely kÃ¶zÃ¶s bennÃ¼nk.

MÃ¡sodszor,
egyesÃ-t bennÃ¼nket az ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©s is, az a lelki tapasztalat, amit JÃ©zus
Krisztus kiontott vÃ©re Ã¡ltal tapasztalhatunk meg. Mindenekfelett azonban, az
Istennel valÃ³ folyamatos kapcsolatunk egyesÃ-t bennÃ¼nket. Mindez a szeretet
Ã¡ltal vÃ¡lik lehetsÃ©gessÃ©. Ahogy PÃ¡l fogalmaz 2Kor 5:20-ban: Krisztus kÃ¶veteinek
kell lennÃ¼nk, akik megbÃ©kÃ©lÃ©st hirdetnek azÃ¡ltal, hogy egymÃ¡ssal egysÃ©gben
vannak; olyan tÃ¶kÃ©letes egysÃ©gben, amirõl Krisztus beszÃ©l.

KÃ©pzeljÃ¼k el,
mi tÃ¶rtÃ©nne, ha az a mintegy 1,9 milliÃ¡rdnyi keresztÃ©ny, aki a vilÃ¡gon Ã©l, mind
az egysÃ©g hûsÃ©ges kÃ¶vete lenne! Hirtelen lecsÃ¶kkenne a csalÃ¡don belÃ¼li erõszak,
a gyermekek ellen elkÃ¶vetett erõszak, a hÃ¡zastÃ¡rsi hûtlensÃ©g Ã©s a vÃ¡lÃ¡sok
arÃ¡nya! NagyrÃ©szt megszûnnÃ©nek a bûntÃ©nyek, nem lenne etnikai ellentÃ©t, etnikai
tisztogatÃ¡s vagy nÃ©pirtÃ¡s, nem lenne faji vagy nemek szerinti megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©s.
Ha valÃ³ban tÃ¶rekednÃ©nk arra a tÃ¶kÃ©letes egysÃ©gre, amirõl Krisztus beszÃ©lt,
akkor nem lennÃ©nek terrorcselekmÃ©nyek, polgÃ¡rhÃ¡borÃºk vagy nemzetkÃ¶zi
villongÃ¡sok.

Hogy mennyire
szÃ¼ksÃ©ges komolyan vennÃ¼nk a megbÃ©kÃ©lÃ©s szolgÃ¡latÃ¡t, illetve az egysÃ©get, 1Jn
4:20-21 verse hangsÃºlyozza ki szÃ¡munkra: â€žHa
azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, Ã©s gyûlÃ¶li a maga atyjafiÃ¡t, hazug
az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiÃ¡t, a kit lÃ¡t, hogyan szeretheti az
Istent, a kit nem lÃ¡t? Az a parancsolatunk is van õ tõle, hogy a ki szereti az
Istent, szeresse a maga atyjafiÃ¡t is."

Ez egyÃ©rtelmû.
Nem szerethetjÃ¼k Istent, akit nem lÃ¡tunk, mikÃ¶zben nem szeretjÃ¼k
felebarÃ¡tunkat, akit lÃ¡tunk. Ez az Ãšr Ã¼zenete.
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Mindannyiunkat
Ã•dÃ¡m vÃ©re, JÃ©zus Krisztus kiontott vÃ©re, valamint az Istennel valÃ³ hûsÃ©ges,
folyamatos kapcsolatunk fûz egysÃ©gbe. Ez a legnagyobb kivÃ¡ltsÃ¡g.

Mindezeken
tÃºl, mi a vÃ©gsõ, vÃ¡rva vÃ¡rt remÃ©nysÃ©gÃ¼nk? A Biblia utolsÃ³ kÃ¶nyvÃ©ben, a
JelenÃ©sek 3:21-22-ben talÃ¡lhatjuk a vÃ¡laszt: â€žA ki gyõz, megadom annak, hogy az Ã©n kirÃ¡lyiszÃ©kembe Ã¼ljÃ¶n velem
amint Ã©n is gyõztem, Ã©s Ã¼ltem az Ã©n AtyÃ¡mmal az õ kirÃ¡lyiszÃ©kÃ©ben. Akinek van
fÃ¼le, hallja, mit mond a LÃ©lek a gyÃ¼lekezeteknek."

HalljÃ¡k ma meg
fÃ¼leink, mit mond a LÃ©lek a vilÃ¡gegyhÃ¡znak: Legyen egysÃ©g! EgysÃ©g szÃ¼letÃ©s
Ã¡ltal, egysÃ©g ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©s Ã¡ltal, Ã©s egysÃ©g Istennel valÃ³, folyamatos
kapcsolatunk Ã¡ltal! Ez a mÃ¡ra szÃ³lÃ³ Ã¼zenet.

Â

Luka T. Daniel
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