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Szeretetbõl meghalni – szeretetbõl élni
â€žMert amikor mÃ©g erõtlenek voltunk, a rendelt idõben halt meg Krisztus
Ã©rtÃ¼nk, istentelenekÃ©rt. Hiszen mÃ©g az igazÃ©rt is aligha halna meg valaki, bÃ¡r
a jÃ³Ã©rt talÃ¡n mÃ©g vÃ¡llalja valaki a halÃ¡lt. Isten azonban abban mutatta meg
rajtunk a szeretetÃ©t, hogy Krisztus mÃ¡r akkor meghalt Ã©rtÃ¼nk, amikor bûnÃ¶sÃ¶k
voltunk"Â (RÃ³m 5:6-8 - Ãºj prot. ford.).

â€žÃšgy szeretem, hogy meghalok
Ã©rte!" - sÃ³hajtunk idõnkÃ©nt, pedig lehet, hogy csak egy kÃ-vÃ¡natos Ã©telrõl van
szÃ³, vagy bÃ¡rmirõl, amihez a fizikai Ã©rzÃ©keink vonzanak. Ha elÃ©ggÃ©
egÃ©szsÃ©gtelen, akkor egy idõ utÃ¡n valÃ³ban drÃ¡gÃ¡n fizethetÃ¼nk Ã©rte.

â€žÃšgy
szeretlek, hogy majd meghalok Ã©rted!" - ezt lehet, hogy a gyermeki szeretet
kiÃ¡ltja, vagy a lÃ¡ngolÃ³ szerelem. Persze ez sem Ã¡llja ki mindig a prÃ³bÃ¡t, ha a
szemetes vÃ¶drÃ¶t kellene levinni!

Biztos mondtuk
ezt mÃ¡r valakinek, de hallotta-e tõlÃ¼nk a kiÃ¡llhatatlan fõnÃ¶kÃ¼nk - ha van ilyen
-, az Ã¡tverÃ©sÃ¼nkre specializÃ¡lÃ³dott Ã¼zletfeleink, vagy az Ã¼res Ã-gÃ©reteket
szavalÃ³ politikusaink? Valaki, aki nem lenne mÃ©ltÃ³ erre az emberi szeretet
alapjÃ¡n?

Â

Miller szÃ¡zadosnak, a mÃ¡sodik
vilÃ¡ghÃ¡borÃºban, a partraszÃ¡llÃ¡st kÃ¶vetõ napon, kÃ¼lÃ¶nÃ¶s mÃ³don kellett
demonstrÃ¡lnia ezt. James Ryan kÃ¶zlegÃ©ny mindhÃ¡rom testvÃ©rÃ©t elveszÃ-tette a
csatÃ¡ban, õ maga pedig elveszett, vagyis az ellensÃ©ges front mÃ¶gÃ© kerÃ¼lt. A
parancsnoksÃ¡g nem szeretett volna egy anyÃ¡nak Ãºgy Ã¼zenetet kÃ¼ldeni hÃ¡rom fia
halÃ¡lÃ¡rÃ³l, hogy a negyedikrõl nem tudnak semmit.

Miller
szÃ¡zadosnak kellett vezetnie azt a missziÃ³t, amely Ryan kÃ¶zlegÃ©ny felkutatÃ¡sÃ¡t
vÃ©gezte, hogy azutÃ¡n vÃ©gleg hazakÃ¼ldhessÃ©k az anyjÃ¡hoz. Amikor megtalÃ¡ltÃ¡k,
ketten mÃ¡r halottak voltak a nyolctagÃº kÃ¼lÃ¶nÃ-tmÃ©nybõl, Ã©s az expedÃ-ciÃ³
vÃ©grehajtÃ¡sa Ãºjabb Ã¡ldozatokat kÃ¶vetelt, vÃ©gÃ¼l maga Miller szÃ¡zados is Ã©letÃ©t
vesztette.

A sok
feszÃ¼ltsÃ©ggel Ã©s halÃ¡los veszÃ©llyel jÃ¡rÃ³ kÃ¼ldetÃ©s kÃ¶zben egy dolog tartotta
Ã©letben az elszÃ¡ntsÃ¡got a feladat teljesÃ-tÃ©sÃ©ben. Lehet, hogy vÃ©gÃ¼l rÃ¡jÃ¶nnek,
hogy az egyetlen Ã©rtelmes dolog, amit a hÃ¡borÃºban tehettek Ryan kÃ¶zlegÃ©ny
http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 20 May, 2018, 16:49

Hetednapi Adventista Egyház

megmentÃ©se volt.

Miller
szÃ¡zados utolsÃ³ szavai a megvÃ©dett hÃ-don, egy Ã©letre szÃ-ven Ã¼tÃ¶ttÃ©k Ryant:
â€žÃ‰rdemeld ki, lÃ©gy mÃ©ltÃ³ arra, amit Ã©rted tettÃ¼nk!"

Â

PÃ¡l apostol Isten szeretetÃ©nek a
legkÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb demonstrÃ¡ciÃ³jÃ¡rÃ³l beszÃ©l ezekben a versekben. Krisztus akkor
mentett meg, amikor egyÃ¡ltalÃ¡n nem voltunk mÃ©ltÃ³k erre. â€žMert Krisztus, mikor mÃ©g erõtelenek valÃ¡nk, a maga idejÃ©
meghalt a
gonoszokÃ©rt" (6. v.). BÃ¡r az eredeti szÃ³ legtÃ¶bbszÃ¶r a fizikai gyengesÃ©gre
utal, itt lelki erõtlensÃ©grõl van szÃ³.

Az ember a
bûnÃ¶s termÃ©szetÃ©nÃ©l fogva lelkileg tehetetlen, remÃ©nytelen, kÃ©ptelen magÃ¡t
megmenteni. KÃ¼lsõleg figyelemre mÃ©ltÃ³ vÃ¡ltozÃ¡sokat Ã©rhet el, fegyelmezÃ©s Ã¡ltal,
erkÃ¶lcsi filozÃ³fiÃ¡k kÃ¶vetÃ©se Ã¡ltal, nevelÃ©s, kÃ©pzettsÃ©g Ã¡ltal, Ãºj beszÃ©d Ã©s
gondolkodÃ¡si technikÃ¡k megtanulÃ¡sÃ¡val. Ezzel a cselekedetek mÃ³dosÃ-thatÃ³k, de
nem vÃ¡ltoztathatÃ³ meg az ember termÃ©szete.

Az emberi
prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sok pedig jÃ³rÃ©szt errõl szÃ³lnak. Az ember megprÃ³bÃ¡lt tÃ¶rvÃ©nyeket
hozni, Ã©s kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt zsÃºfolt bÃ¶rtÃ¶nÃ¶k szÃ¼lettek.

MegprÃ³bÃ¡lta a
nevelÃ©ssel visszaszorÃ-tani azt, de feltalÃ¡ltuk a hivatali szintû bûnÃ¶zÃ©st,
korrupciÃ³t. A tÃ¡rsadalmi reformÃ¡ciÃ³, vagy nyilvÃ¡nos tiltÃ¡s is csak a titkos
bûnÃ¶zÃ©st generÃ¡lta. Az ember termÃ©szete nem vÃ¡ltozott meg.

A kÃ¶zmondÃ¡s
Ã-gy mondja: â€žSegÃ-ts magadon, Ã©s Isten is megsegÃ-t" - de a BibliÃ¡ban nem ez van.
Isten segÃ-ti azokat, akik elismerik, hogy nem tudnak segÃ-teni magukon.

Amikor
eljutunk a szakÃ-tÃ³prÃ³ba vÃ©gÃ©re, Ã©s azt mondjuk, nem tudok tovÃ¡bb mit tenni,
Isten azt mondja: â€žArra vÃ¡rtam, hogy eljuss ide, hogy vÃ©gre segÃ-teni tudjak
neked."
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Az apostol
tovÃ¡bb megy, Ã©s azt mondja, Isten szereti a gonoszokat. Nem Ã¶nmagÃ¡Ã©rt halt meg,
hiszen Neki nem volt bûne. Nem angyalokÃ©rt halt meg, mert õk sem szorultak
megmentÃ©sre. Az emberÃ©rt halt meg. Nem az Ã¶nigazultakÃ©rt, mert nekik nincs
szÃ¼ksÃ©gÃ¼k erre. Az istentelenekÃ©rt halt meg. â€žNem az egÃ©szsÃ©geseknek van szÃ¼ksÃ©gÃ¼k orvosra, hanem a
betegeknek, nem
azÃ©rt jÃ¶ttem, hogy igazakat, hanem hogy bûnÃ¶sÃ¶ket hÃ-vjak megtÃ©rÃ©sre" (Mk
2:17). A bûnbÃ¡nÃ³ bûnÃ¶sÃ¶k felismerik, hogy van egy szÃ¼ksÃ©gletÃ¼k, amit maguk nem
tudnak kielÃ©gÃ-teni. Nem hagyatkozhatnak a sajÃ¡t erkÃ¶lcsi Ã-tÃ©letÃ¼kre, mert az
fÃ©lrevezeti õket. Szeretik Istent, mert megszabadÃ-totta õket a kÃ¡rhozattÃ³l.
Szeretetbõl meghalt Ã©rtem, szeretetbõl Ã©lek Ã©rte.

Isten
kimutatta szeretetÃ©nek hatÃ¡rtalansÃ¡gÃ¡t is. Azt mondja az apostol: â€žBizonyÃ¡ra igazÃ©rt is alig hal meg valaki;
Ã¡m a jÃ³Ã©rt talÃ¡n csak meg merne halni valaki" (7. v.). Az emberi
szeretetnek hatÃ¡ra van. Ryan kÃ¶zlegÃ©ny megmentÃ©se kÃ¶telessÃ©gteljesÃ-tÃ©sbõl
megtÃ¶rtÃ©nt, de ahogy Steven Spielberg filmje bemutatja, nem kis feszÃ¼ltsÃ©gekkel
Ã©s szeretetlensÃ©ggel.

Egy ilyen tett
utÃ¡n mindig ott marad a kÃ©rdÃ©s: megÃ©ri-e, megÃ©rdemli-e? IdõnkÃ©nt az emberi
szeretet nagyszerû pÃ©ldÃ¡it lÃ¡tjuk, de sokszor az ember kÃ©ptelen elfogadni. Mi
lesz, ha mÃ©ltatlan lesz rÃ¡ a mÃ¡sik? Ha elfelejti, hogy mit tettem Ã©rte? Az
emberi szeretet nem hatÃ¡rtalan. MikÃ¶zben az emberi szeretetnek van hatÃ¡ra,
Isten szeretete hatÃ¡rtalan. Az ember viszonzÃ¡st vÃ¡r, hÃ¡tsÃ³ szÃ¡ndÃ©kai vannak,
visszavonhatja, de Isten tÃ¶kÃ©letes. Az emberi szeretet feltÃ©teles, de Isten
szeretete feltÃ©tel nÃ©lkÃ¼li. Õ visszavonhatatlanul szeret. Isten emberrÃ© lett,
hogy a bûn utÃ¡n is kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbe kerÃ¼lhessen velÃ¼nk.

Â

A XIX. szÃ¡zadban
Malachi-szigetÃ©re vittÃ©k a leprÃ¡sokat, Ã©s â€žottfelejtettÃ©k" õket. Amikor
Ã©vtizedek mÃºltÃ¡n egy szerzetes vÃ¡llalta, hogy szolgÃ¡l kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k, 2000-bõl mÃ¡r
csak 800-an Ã©ltek. BorzasztÃ³ lÃ¡tvÃ¡nyt nyÃºjtottak ezek az Ã©lõ halottak. A
szerzetes ruhÃ¡val, Ã©lelemmel segÃ-tette õket, Ã©s hetente prÃ©dikÃ¡lt nekik. Elõbb
nem fogadtÃ¡k jÃ³l, de az Ã©vek mÃºlÃ¡sÃ¡val a helyzet megvÃ¡ltozott, Ã©s nÃ¶vekvõ bizalommal
viseltettek irÃ¡nta.

A
prÃ©dikÃ¡ciÃ³iban mindig Ã-gy szÃ³lÃ-totta meg õket: â€žTi leprÃ¡sok!" - ezzel
elkÃ¼lÃ¶nÃ-tette magÃ¡t tõlÃ¼k. 12 Ã©ve dolgozott mÃ¡r kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k, amikor egyik este forrÃ³ vÃ-zben mosta a lÃ¡bÃ¡t, de
nem Ã©rzett semmit. Akkor jÃ¶tt rÃ¡, hogy õ is leprÃ¡s lett. A kÃ¶vetkezõ hÃ©ten Ã-gy
kezdte a prÃ©dikÃ¡ciÃ³t: â€žMi leprÃ¡sok!" - azonosÃ-totta magÃ¡t velÃ¼k. VÃ©gÃ¼l ott halt
meg kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k. Ez az ember emlÃ©keztet bennÃ¼nket JÃ©zusra. EmberrÃ© lett, hogy
elÃ©rhessen bennÃ¼nket. Meghalt, hogy az Õ Ã©letÃ©t Ã©lhessÃ¼k.
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Â

Ez a gondolat elvezet a 8.
vershez: â€žAz Isten pedig a mi hozzÃ¡nk
valÃ³ szerelmÃ©t abban mutatta meg, hogy mikor mÃ©g bûnÃ¶sÃ¶k voltunk, Krisztus
Ã©rettÃ¼nk meghalt". ElõszÃ¶r is, Krisztus halÃ¡la elÃ©gsÃ©ges. Mivel helyettÃ¼nk
halt meg, nekÃ¼nk nem kell meghalni.

Az apostol azt
mondja mÃ¡shol, hogy halÃ¡lÃ¡val kielÃ©gÃ-tette Isten igazsÃ¡gossÃ¡gÃ¡t. Isten
szentsÃ©ge Ã©s igazsÃ¡ga nem tagadhatÃ³ meg, mikÃ¶zben megigazÃ-tja a bûnÃ¶st. Ez
Isten tulajdonsÃ¡ga. A bûn Ã¡ra a halÃ¡l - meg kell fizetni. Isten nem csak elnÃ©zi
a bûnt.

VÃ©gÃ¼l Krisztus
halÃ¡la meg nem Ã©rdemelt. PÃ¡l paradoxonokat hasznÃ¡l. A Biblia tele van ezekkel,
amikor ezt vilÃ¡gÃ-tja meg: ha gazdag akarsz lenni, lÃ©gy szegÃ©ny; ha erõs akarsz
lenni, lÃ©gy gyenge; ha nagy akarsz lenni, lÃ©gy szolga; ha meg akarod menteni az
Ã©leted, veszÃ-tsd el. Krisztus meghalt azokÃ©rt, akik a legkevÃ©sbÃ© Ã©rdemeltÃ©k ki.
Ã•gy vÃ¡lt nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ Isten szeretete. Hogyan vÃ¡laszolunk erre?

Â

Egy idõs fÃ©rfi Ã¡ll egy katonai
temetõ fejfaerdejÃ©ben. FelesÃ©ge, nÃ©pes csalÃ¡dja kicsit tÃ¡volabbrÃ³l kÃ¶veti,
ahogy Ãºjra eljÃ¶tt Miller szÃ¡zadosra emlÃ©kezni. Ã‰vtizedek utÃ¡n is ez a mondat
foglalkoztatja, legerõsebben ott, a kereszt elõtt: â€žÃ‰rdemeld ki, lÃ©gy mÃ©ltÃ³
arra, amit Ã©rted tettÃ¼nk." Ahogy a felesÃ©ge kÃ¶zelebb lÃ©p hozzÃ¡, azt kÃ©ri tõle:
â€žMondd, hogy jÃ³ ember voltam!"

Â

BÃ¡r hallanÃ¡nk meg a vÃ¡laszt JÃ©zus
Krisztus ajkÃ¡rÃ³l! Soha sem tudjuk kiÃ©rdemelni a kereszten bemutatott szeretetet
Ãºgy, hogy az hiÃ¡bavalÃ³vÃ¡ vÃ¡ljon.

Ahogy naprÃ³l
napra felvesszÃ¼k a szolgÃ¡lat terheit, emlÃ©keztessÃ¼k magunkat erre a pÃ©ldÃ¡tlan
szeretetre, Ã©s ez kÃ©sztessen hiteles keresztÃ©ny Ã©letre a mindennapokban.
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Dr. SzilvÃ¡si AndrÃ¡s
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