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Ímé az Istennek ama Báránya!
Semmi sem hasonlÃ-t JÃ©zushoz

Â

Az EgyesÃ¼lt Ã•llamok egykori elnÃ¶ke, Bill Clinton, megkÃ©rdezte Nelson
MandelÃ¡t, hogy hogyan tudott megbocsÃ¡tani annak az embernek, aki 27 Ã©vre
bebÃ¶rtÃ¶nÃ¶zte õt. Mandela vÃ¡lasza Ã-gy hangzott: â€žHa nem bocsÃ¡tottam volna meg
neki, mÃ©g most is a foglyuk lennÃ©k." (Ez a
kijelentÃ©s Bill Clinton 2002 augusztusÃ¡ban, NigÃ©riÃ¡ban tett lÃ¡togatÃ¡sakor
hangzott el.)

Ez
megpecsÃ©telte dÃ¶ntÃ©semet: Mandela hivatalosan is felkerÃ¼lt pÃ©ldakÃ©peim
listÃ¡jÃ¡ra. Ott a helye. Hiszen nekem minden erõfeszÃ-tÃ©semre szÃ¼ksÃ©gem volt
ahhoz, hogy a gyÃ¼lekezetem egyik tagjÃ¡nak megbocsÃ¡ssak azÃ©rt, mert legnemesebb
szÃ¡ndÃ©kaimat rossz szÃ-nben tÃ¼ntette fel; most pedig itt ez a fÃ©rfi, aki
megbocsÃ¡tott azoknak, akik az Ã©letÃ©re tÃ¶rtek, akik hamis vÃ¡dakkal igyekeztek
meghurcolni õt Ã©s nÃ©pÃ©t.

A magasztos
lelki eszmÃ©kkel bÃ-rÃ³ emberek mindig megihlettek mÃ¡sokat. MotivÃ¡lnak bennÃ¼nket,
elõre visznek, segÃ-tenek, az olyannyira vÃ¡gyott magaslatokra emelik
tekintetÃ¼nket, Ã©s pÃ©ldÃ¡t adnak arra, hogy elÃ©rjÃ¼k, amit õk, vagy mÃ©g magasabbra
tÃ¶rekedjÃ¼nk - ha merÃ¼nk. SzemÃ©lyesen szÃ¡momra olyan tÃ¶bbletet nyÃºjtanak, amiÃ©rt
Ã©rdemes Ã©lni.

Keresztelõ
JÃ¡nost nem mÃ¡s, mint maga JÃ©zus nevezte kiemelkedõ egyÃ©nisÃ©gnek. JÃ©zus elismerõ
szavai, amelyeket JÃ¡nosrÃ³l mondott, olyan erõteljesek, hogy Ã©letÃ©t valÃ³ban
Ã©rdemes figyelemmel kÃ¶vetni. â€žAz
asszonyoktÃ³l szÃ¼lÃ¶ttek kÃ¶zÃ¶tt nem tÃ¡madott nagyobb keresztelõ JÃ¡nosnÃ¡l." (Mt 11:11) Ã‰rdekes azonban, hogy anna
alapjÃ¡n, amit a Biblia az Ã©letÃ©rõl elmond, nem valÃ³szÃ-nû, hogy ma meghÃ-vnÃ¡k az
ENSZ dÃ¶ntÃ©shozÃ³ Ã©rtekezletÃ©re, vagy bÃ¡rmely orszÃ¡g elnÃ¶kÃ©nek a szomszÃ©dsÃ¡gÃ¡ban
lakhatna. JÃ©zus tehÃ¡t szavaival nemcsak elismeri JÃ¡nost, hanem gyakorlatilag le
is rombolja a nagysÃ¡gnak azt a definÃ-ciÃ³jÃ¡t, amit a modern ember szinte tudat
alatt elfogad.Â

Egy pap
fiakÃ©nt, Keresztelõ JÃ¡nos kÃ¼ldetÃ©ssel rendelkezõ ember volt mÃ¡r szÃ¼letÃ©sÃ©tõl
kezdve. Az Ã©let semmilyen viszontagsÃ¡ga nem tudta õt eltÃ©rÃ-teni attÃ³l az
Ã¶svÃ©nytõl, amit a GondviselÃ©s jelÃ¶lt ki szÃ¡mÃ¡ra. CÃ©ljÃ¡tÃ³l semmi sem tudta
eltÃ¡ntorÃ-tani. TÃ¡vol maradt a vÃ¡rosi Ã©lettõl, Ã-gy kÃ©tszeresen is biztosÃ-totta
azt, hogy a bûnt mindig visszataszÃ-tÃ³nak talÃ¡lja. Ã–ltÃ¶zete Ã©s Ã©letvitele
egyszerûsÃ©grõl tanÃºskodott: idegen volt tõle a bÃ¼szkesÃ©g minden formÃ¡ja. NÃ©hÃ¡ny
kijelentÃ©se bepillantÃ¡st enged szÃ¡munkra rendkÃ-vÃ¼l erõs jellemÃ©be.
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Kicsoda intett meg titeket, hogy... megmenekÃ¼ljetek?

A farizeusok
nagy hatalommal rendelkeztek. Minden zsidÃ³t gyermeksÃ©gÃ©tõl fogva arra
tanÃ-tottak, hogy tisztelje õket. SzentsÃ©gÃ¼k tettetett voltÃ¡nak felismerÃ©sÃ©hez a
SzentlÃ©lek megvilÃ¡gosÃ-tÃ³ munkÃ¡jÃ¡ra volt szÃ¼ksÃ©g. VelÃ¼k szembeszÃ¡llni azt
jelentette, hogy az illetõ sajÃ¡t hitelessÃ©gÃ©t teszi kockÃ¡ra, s azt, hogy valaha
is befolyÃ¡sa legyen a zsidÃ³ nÃ©p kÃ¶rÃ©ben. MÃ©g JÃ©zus tanÃ-tvÃ¡nyai is tartottak
attÃ³l, hogy a Mester kiesik a farizeusok kegyeibõl.
(LÃ¡sd: Mt 15:12) JÃ¡nos azonban kiÃ¡llt ellenÃ¼k.

JÃ¡nos
szolgÃ¡latÃ¡t erõ kÃ-sÃ©rte, Ã©s sokan megtÃ©rtek a zsidÃ³k kÃ¶zÃ¼l. Egy ideig nagyobb
volt a befolyÃ¡sa, mint az orszÃ¡g vezetõinek, Ã©s ezt lÃ¡tva, a farizeusok Ã©s
sadduceusok meglÃ¡togattÃ¡k JÃ¡nost. KÃ©tsÃ©gtelen, tÃ¶bbfÃ©le okuk volt erre, de
tÃ¶bbsÃ©gÃ¼ket nem a megtÃ©rÃ©s vÃ¡gya motivÃ¡lta. InkÃ¡bb az a valÃ³szÃ-nûbb, hogy
Keresztelõ JÃ¡nos hatalmas befolyÃ¡sÃ¡bÃ³l szerettek volna hasznot hÃºzni, amikor
engedtÃ©k, hogy megkeresztelje õket. TalÃ¡n Ãºgy vÃ©ltÃ©k, rangjuk majd hatÃ¡st
gyakorol JÃ¡nosra.

JÃ¡nost azonban
mindez hidegen hagyta. Õt nem lehetett sem becsapni, sem megfÃ©lemlÃ-teni.
Semmilyen hajlandÃ³sÃ¡got nem mutatott arra, hogy a kedvÃ¼kben jÃ¡rjon, vagy
elnyerje az emberek tiszteletÃ©t azzal, hogy megkeresztel ilyen â€žszellemi
nagysÃ¡gokat". Õ Isten szavÃ¡t szÃ³lta - mit sem tÃ¶rõdve a kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel: â€žKicsoda intett meg titeket, hogy az
Istennek elkÃ¶vetkezendõ haragjÃ¡tÃ³l megmenekÃ¼ljetek?" (Mt 3:7)

â€žAnnak nÃ¶vekednie kell"

JÃ¡nos
missziÃ³jÃ¡nak sikerÃ©t leginkÃ¡bb tanÃ-tvÃ¡nyainak szÃ¡ma bizonyÃ-totta. Õket feladni
bizonyÃ¡ra keserû prÃ³ba lehetett. JÃ¡nos azonban bizonyÃ-totta, hogy nem Ã¶nmaga
magasztalÃ¡sÃ¡Ã©rt Ã©l. Amikor tanÃ-tvÃ¡nyai lÃ¡ttÃ¡k, hogy JÃ©zus â€žkezdi learatni a
babÃ©rokat", azt akartÃ¡k, hogy JÃ¡nos tegyen valamit ez ellen. JÃ¡nos azonban a
kitûzÃ¶tt jutalomra Ã¶sszpontosÃ-totta figyelmÃ©t. Õ az EljÃ¶vendõt hirdette, Ã©s
most, hogy lassan hÃ¡ttÃ©rbe kellett vonulnia, kÃ©szsÃ©gesen megtette ezt is. Ã•gy
szÃ³lt: â€žAnnak nÃ¶vekednie kell, nÃ©kem pedig
alÃ¡bb szÃ¡llanom." (Jn 3:30)

Â
â€žTe vagy-Ã© az?"
http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 30 November, 2020, 10:21

Hetednapi Adventista Egyház

A bÃ¶rtÃ¶nben
tÃ¶ltÃ¶tt idõ alatt rÃ¡kÃ©nyszerÃ-tett tÃ©tlensÃ©g kÃ¶vetkeztÃ©ben JÃ¡nos hite
meggyengÃ¼lt. Minden sportolÃ³ tudja, milyen kellemetlensÃ©gek vÃ¡rhatÃ³k egy
nÃ©hÃ¡ny, mozgÃ¡s nÃ©lkÃ¼l tÃ¶ltÃ¶tt nap utÃ¡n. JÃ¡nos, aki addig a termÃ©szetben Ã©lt, Ã©s
fÃ¡radhatatlanul dolgozott, most mozgÃ¡s nÃ©lkÃ¼l, egy fÃ¶ldalatti tÃ¶mlÃ¶cben
kellett, hogy Ã¼ljÃ¶n, hetekig.

MÃ©lysÃ©gesen
Ã¶sszezavarodva, kÃ©ptelen volt arra, hogy lÃ¡ssa a jÃ¶võt, vagy szenvedÃ©sÃ©nek
okÃ¡t, Ã©s rÃ¡adÃ¡sul mÃ©g a dÃ©monok sugallataitÃ³l is szenvedett. JÃ¡nosnak ez volt a
vÃ©gsõ prÃ³bÃ¡ja. â€žTe vagy-Ã© az, aki
eljÃ¶vendõ, vagy mÃ¡st vÃ¡rjunk?" (Mt 11:3)

A tÃ©ny, hogy
ilyen kÃ©rdÃ©ssel kÃ¼ld kÃ¶veteket Ahhoz, Akirõl Õ maga hirdette, hogy a MessiÃ¡s,
sokat elÃ¡rul arrÃ³l, micsoda nyomÃ¡s nehezedett JÃ¡nos lelkÃ©re. Ã•m - miutÃ¡n
meghallotta JÃ©zus vÃ¡laszÃ¡t -, mÃ©g ebben a szÃ¶rnyû prÃ³bÃ¡ban is megerõsÃ-tette
magÃ¡t. KÃ©sz volt Ã©lni vagy meghalni a szeretett Ã¼gyÃ©rt. (LÃ¡sd: JÃ©zus Ã©lete, 175-176. oldal) HalÃ¡lig tartÃ³ hûsÃ©ge
bÃ¡torÃ-tÃ¡sul szolgÃ¡l mindazoknak, akik mÃ¡rtÃ-rkÃ©nt szenvednek hitÃ¼kÃ©rt. JÃ¡nos
Ã¶nfelÃ¡ldozÃ¡sa szÃ¡zadokon Ã¡t fÃ©nyesen ragyog.

Â
A pÃ¡ratlan JÃ©zus

A JÃ¡nos
Ã©letÃ©vel kapcsolatos legcsodÃ¡latosabb dolgot (Ã©s mindazok Ã©letÃ©re vonatkozik
ez, akik pÃ©ldakÃ©peim kÃ¶zÃ¶tt szerepelnek) Ellen G. White fogalmazza meg: â€žA fÃ¶ld
legnemesebb nagyjaiban megnyilvÃ¡nulÃ³ kivÃ¡lÃ³sÃ¡gok Õt tÃ¼krÃ¶ztÃ©k vissza. JÃ³zsef
tisztasÃ¡ga Ã©s jÃ³akaratÃº segÃ-tõkÃ©szsÃ©ge; MÃ³zes hite, szelÃ-dsÃ©ge Ã©s tÃ¼relme;
Elizeus Ã¡llhatatossÃ¡ga; DÃ¡niel nemes feddhetetlensÃ©ge Ã©s szilÃ¡rdsÃ¡ga; PÃ¡l
apostol buzgÃ³sÃ¡ga Ã©s Ã¶nfelÃ¡ldozÃ¡sa. A felsorolt fÃ©rfiakban megnyilatkozÃ³ szellemi
Ã©s lelki erõ, Ã©s rajtuk kÃ-vÃ¼l mindazok, akik e fÃ¶ldÃ¶n Ã©ltek -, csak az Õ
dicsõsÃ©gÃ©nek halvÃ¡ny visszfÃ©nyei voltak. Õbenne talÃ¡ltÃ¡k meg a tÃ¶kÃ©letes
eszmÃ©nykÃ©pet." (Elõtted az Ã©let, 71. oldal)

Ha a fÃ¶ldÃ¶n
Ã©lt legbÃ¡trabb, legerõsebb Ã©s legnagyszerûbb emberek is csak halvÃ¡nyan tÃ¼krÃ¶ztÃ©k
az Õ jellemÃ©t, akkor kicsoda JÃ©zus? ValÃ³ban megismerhetem-e Õt? Teljesen
megismerhetem Õt? Ezek a kÃ©rdÃ©sek komolyan nyomasztanak engem, de egy dolog
biztos: szavakkal nem igazÃ¡n tudjuk kifejezni, kicsoda is JÃ©zus. BÃ¡r a
tanÃ-tvÃ¡nyok hÃ¡rom Ã©vet tÃ¶ltÃ¶ttek vele, mÃ©gis sok tanulnivalÃ³juk maradt. JÃ©zus
ezt mondta nekik: â€žMÃ©g sok mondanivalÃ³m
van hozzÃ¡tok, de most el nem hordozhatjÃ¡tok."
(Jn 16:12)
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Nem csoda. Mi
mÃ³don is Ã©rthettÃ©k volna meg hÃ¡rom rÃ¶vid Ã©v alatt mindazt, amit a Mester a
szemÃ¼k lÃ¡ttÃ¡ra tett, Ã©s fÃ¼lÃ¼k hallatÃ¡ra mondott?

Azt hiszem, ez
a helyzet velÃ¼nk is. Az ima, Ã©letÃ©nek tanulmÃ¡nyozÃ¡sa Ã©s egy Ã©let tapasztalata
Ã¡ltal fogunk kÃ¶zel kerÃ¼lni ÕhozzÃ¡. BÃ©kessÃ©gÃ¼nk lesz, mert a menny lÃ©gkÃ¶rÃ©t
lÃ©legezzÃ¼k be. Az Ã©let sok zavarÃ³ tÃ©nyezõje Ã©s problÃ©mÃ¡ja jelentÃ©ktelenebbÃ©, Ã©s
kÃ¶nnyebben elviselhetõbbÃ© vÃ¡lik. De tekintet nÃ©lkÃ¼l arra, mennyit tanulunk, mÃ©g
mindig tÃ¶bb, sokkal tÃ¶bb felfedeznivalÃ³ marad. Ahogyan a tudÃ³sok is egy kicsit
tÃ¶bbet megtudnak a NaprÃ³l, amikor a teljes napfogyatkozÃ¡s elrejti fÃ©nye
legjavÃ¡t, ugyanÃºgy mi is kicsit tÃ¶bbet megtudhatunk az IgazsÃ¡g NapjÃ¡rÃ³l a fÃ¶ldi
nagysÃ¡gok Ã©lete alapjÃ¡n.

KÃ¶nnyek
gyûlnek a szemembe, amint elkÃ©pzelem Luther MÃ¡rtont, ahogyan ott Ã¡ll egyedÃ¼l a
nÃ©met fejedelemsÃ©gek elõtt, Ã©s bÃ¡tran kijelenti: â€žLelkiismeretem Isten SzavÃ¡nak
foglya."(LÃ¡sd: A nagy kÃ¼zdelem, 146. oldal)
Ã•m megdÃ¶bbent a gondolat, hogy ez a jellemszilÃ¡rdsÃ¡g, ami itt megmutatkozik,
Krisztus ragyogÃ³ dicsõsÃ©gÃ©nek csak egy halovÃ¡ny sugara.

Nos, mi,
halandÃ³ lÃ©nyek fÃ©lÃ¼nk ReÃ¡ tekinteni. CsodÃ¡latos mÃ³don azonban Õ Ã©ppen erre
biztat bennÃ¼nket. Az Ige megÃ-gÃ©ri, hogy mi, akik â€žfedetlen arccal" szemlÃ©ljÃ¼k
majd az Ãšr dicsõsÃ©gÃ©t, â€žugyanazon
Ã¡brÃ¡zatra elvÃ¡ltozunk, dicsõsÃ©grõl dicsõsÃ©gre".
(2Kor 3:18)

EzÃ©rt Ã©rdemes Ã©lni! Ã•me, a BÃ¡rÃ¡ny!

Â

Martin Mato
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