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Testvéri szeretettel:

„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői

Virradat

Latin nyelvbe, tilalomba zártan
Hevert az Írás olvasatlanul.

…a wittenbergi vártemplom falára
októberi éj sötétje borul.
Nyugtalanul alszik lenn a város,
hűlő kéményekben gubbaszt a gond.
Hangtalanul kondul a harang,
ütése most egy emberszívben kong:
elszánt léptek riasztják a csendet,
szögek koppannak kalapács alatt,
árkuspapír fehérlik az ajtón,
s mire fölkel a Nap,
a könyv-veretről lepattan a csat!

Lukátsi Vilma



Hírlevelünkbe az október havi áhítatokat

Gyurkó József
metodista lelkész

írta

Áldott vagy átkozott!

„Áldott  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  Istene  és
Atyja,  aki  megáldott  minket  mennyei  világá-
nak minden lelki áldásával a Krisztusban.” (Ef
1,3.)

A Teremtés történet minden mozzanata áldá-
sokkal van tele. Isten az áldás forrása! Azt ol-
vassuk Mózes első könyvében Isten megál-
dott  mindent  és a teremtés koronájának ezt
mondta: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsé-
tek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodja-
tok a tenger halain, az ég madarain és a föl-
dön mozgó minden élőlényen! Az embert, akit
férfivá és nővé alkotott. (1Móz. 1,22,28.2,4.)

Az áldás a harmónia, a rend, a bőség, szép-
ség,  öröm,  boldogság,  vidámság,  gyarapo-
dás,  fejlődés,  alkotás  és  annak  megőrzése.
Ez mind Istenből és Istentől való.

De lázadás történt  a láthatatlan szellemi te-
remtmények világában. Ennek a lázadásnak
Fejedelme a „Fényhordozó” és az ő angyalai
engedetlenségük miatt átok forrásaivá lettek.
Kitaszíttattak az „Áldott” állapotból, a Teremtő
Isten megvonta tőlük a jelenlétét,  az áldást,
és ez maga volt az átok.

Ahol nincs Isten jelen ott  nincs áldása sem,
az átok, káosz, diszharmónia, pontosan az ál-
dás ellentéte van.

A Sátán a vesztett állapotában „átok alatt” ki-
békíthetetlen ellensége mindennek ami „áldott” állapot. Az áldás legyőzhetetlen, hiába küzd az átok
szüntelen ellene.

Az áldás vagy átok nem körülménytől függ! De minden körülmény hirdeti, kinek az uralma alatt „él”
vagy „nyög” az ember! Lehet az pusztaság, lehet az tüzes kemence vagy az oroszlánok verme, vagy
börtön, de ahol Isten jelen van és számolnak vele, mert igénylik az Ő jelenlétének hatalmát, ott megtö-
rik az átok, és áldások forrása lesz, ahogyan Dávid tapasztalta: még ha a halál árnyékának völgyében
járok is, nem félek az átoktól. (23. Zsolt.) „Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid
vannak szívében. Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja
áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon”. (Zsolt 84,6-8.)

A szentíráson végigvonul ez a különös harc, az átok harca az áldások ellen.

Isten mindig, szüntelenül kezdeményez ott, ahol az átok eláradt. Noé története:  „Amikor látta az  ÚR,
hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szán-
déka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszo-
morodott szívében.” (1Móz 6,5-6.) Azért ezt mondta az ÚR: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit te-



remtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam,
hogy alkottam őket. De Nóé kegyelmet talált az ÚR előtt. Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt,
feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé.” (1Móz 6,8-9.)

A  fent  idézett  Ige  sza-
kasz  különös  beszélge-
tést  rejt  a  szavak  mö-
gött.  Keresett  az  Isten
az  emberek  között  egy
valakit,  aki  kész  volt
meghallgatni.  Kijelentet-
te a gondolatait, szomo-
rúságát,  bánatát,  ítéle-
tét,  de  a  kegyelmének
mentő  tervét  is.  A talál-
kozás  következménye,
hogy  elkezdődött  egy
embernek a története és
ez  az  ember  Noé  volt.
Csak egy ember volt, aki
elhitte  és  bizalmat  sza-
vazott a kijelentésnek és engedelmeskedett. Hitét cselekedetekben öntötte, kivitelezte az emberi értel-
met felülhaladó tervet! Az eredmény: az ítélet vízén a kegyelem bárkája úszik! A hit és engedelmesség
gyümölcse, mindig áldás! Minden átkot felülír az áldás, mert az áldásé az utolsó szó és nem az átoké!

Ennek a szellemi harcnak a kezdete az ember bukásával vette kezdetét az embervilágban. A bukásnak
nemcsak büntetés volt a következménye, hanem egy ígéret is, amelyet a Teremtő szeretet szólt. Nem
az átoké lesz az utolsó szó, hanem az áldásé, amely egy asszony magvából származik: „az neked a fe-
jedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (1Móz 3,15.)

Ennek az ígéretnek beteljesedése nem volt kérdéses. Nem ember az Isten, hogy hazudjon! Az idők tel-
jességében a golgotai kereszten megtörtént.

Isten gondolatában ott volt a tény: az első Ádám mindenestől Isten nélkülivé lett ― átok alatt veszte-
gelt! Isten sokféle próbálkozása nem járt sikerrel, ezért küldte el Fiát a második Ádámot. Az első Ádám
Isten nélküli állapotát önként magára vette és átokká lett a második Ádám. Kiitta a harag poharát, hogy
az első Ádámnak lehetősége legyen áldottá lenni. Átok alól az áldások hordozójává lenni, hit által ke-
gyelemből. Áldás forrásaivá vállnak!

Van menekülés az Átokból az áldásba.

Nézzük bele ebbe a mennyei ál-
dások  forrásába,  amelyről  az
apostol  levelében  ír.  Tanuljunk
belőle és merítsünk az éltető for-
rásból, mert ma is sokan vannak
átok alatt, mert nem hisznek Jé-
zusnak.  „A ki  hiszen ő benne,  el
nem kárhozik; a ki pedig nem hisz,
immár  elkárhozott,  mivelhogy
nem hitt  az  Isten egyszülött  Fiá-
nak  nevében.” (Jn  3,18.) Vigyük
az áldást ― Isten jelenlétének le-
gyünk a hordozói ― az elferdült
és  elvetemedett…  „Hogy  legye-
tek feddhetetlenek  és  tiszták,  Is-
tennek  szeplőtlen  gyermekei  ―
legyetek áldottak ― az elfordult
és elvetemedett nemzetség köze-
pette,  kik  között  fényletek,  mint
csillagok e világon.” (Fil 2,15.)



A lelki áldásokat, a felsorolt hittényeket, a fiúvá fogadtatásunkat, a bűnbocsánatot, azért ajándékozta
nekünk Isten, hogy kegyelmének híre legyen, dicsősége láthatóvá legyen, ismert legyen.

Nézzünk bele ezekbe a tiszta forrásokban.

1) Lelki áldás. Ha Isten dicsősége gazdagsá-
gát látjuk, ez örvendezéssel tölt el és bizony-
ságtételre,  magasztalásra  és  hálaadásra
késztet. Azt, amit lát, „lelki áldás”-nak nevezi.
Mi szóval áldunk, Isten áldásai ellenben tet-
tek, ezek a megváltás hatalmas tényei. Ezért
a mi életünk, amit most hitben élünk, már az-
zal a mennyei, tehát síron túli élettel azonos.
Bár ez a kincsünk cserépedényben van. „Sze-
retteim,  most  Isten  gyermekei  vagyunk,  és
még  nem  lett  nyilvánvalóvá,  hogy  mivé  le-

szünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a
mint van”. (1Jn 3,2.)

A testi ember ezeket nem tudja felfogni, de értékelni sem. Sokan bolondságnak tartják, mert ahhoz
Újonnan kell születni! (Jn 3.) Ez a lelki áldás nem mond ellent annak, hogy vannak az emberi szem
számára is látható jelei, gyümölcsei, következményei és haszna.

2) Krisztusban a fiaivá fogadottak lettünk. Isten Krisz-
tusban áldott  meg minket.  Nélküle semmi, Vele min-
den a miénk. A „Krisztusban” kifejezésnek itt és a Páli
levelekben  különleges  jelentése  van.  Krisztusban
élünk és Ő bennünk, ahogyan a Szőlőtő és a szőlő-
vessző példájában mondja Jézus (Jn 15.). Vele szoros
lelki közösségben, valósággal Benne élünk és Ő ben-
nünk!. Ha Vele „….együtt feltámasztott és együtt ülte-
tett a mennyekben,  Krisztus Jézusban”. (Ef 2,6.) Igaz
beszéd  ez.  Mert  ha  vele  együtt  meghaltunk,  vele
együtt  fogunk  élni  is.  Ha tűrünk,  vele  együtt  fogunk
uralkodni  is:  ha  megtagadjuk,  ő  is  megtagad  minket
(2Tim 2,11-12.)

3) A bűnbocsánat  áldása.  Nem mellékes megnevezi
azt is, amitől megszabadulunk és amiképpen megsza-
badulunk. Bűneink vádjától és terhétől ― így a törvény
átkától  és  az  ítélet  fenyegetésétől  ―,  mégpedig  a
megszüntetés,  az  érvényen  kívül  helyezés,  tehát  a
megbocsátás által. Isten szeretete munkálkodni kezd;
megjelenik a kegyelem, belép a bűn és halál világába
és kiválasztja az embereket, hogy „szentek és feddhe-
tetlenek legyenek őelőtte”. És nemcsak a jövőre néz-
ve, reménységben, hanem ― Lélek munkálta életük-
ben ― már a jelenben is.  Úgy érzi  az ember, hogy
„szegény bűnös”, és az is marad halála pillanatáig, de hit által mégis szent, azaz Istenhez tartozó, Jé-
zus Krisztus tulajdona.

A kiválasztás áldásának kettős célja van: egy távolabbi, Isten dicsősége, és egy közelebbi, a szent
életben való járás. Az életünknek odaszánt, oltárra tett életnek kell lennie, és aztán kifogástalannak, hi-
bátlannak. Az életünknek, papi életnek, azaz szolgálatban eltelő életnek kell lennie, hogy szent élet le -
hessen. Nem passzív szemlélődésben, vagy az istenségben való misztikus elmerülés útján, hanem ke-
mény munkában, az ige fegyelme alatt lesz szentté az élet. A hitünk kipróbáltsága hozzá tartozik a
szent élethez. Valaki azt mondta: nem alvás közben leszünk szentekké.

„Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mond-
jatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.” (1Pt 3,9.)

Ámen




