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Olvasmány: Efezus 1 

Előző elmélkedésünkben arra a kérdésre kerestük meg a választ, ami az Efezusi levél fő témája 

is, és így szól: Igazolja-e vajon az Írás azt a nézetet, hogy nekünk, az Úr népének meg kell 

ismernünk és meg kell tapasztalnunk a Krisztussal való jelenlegi egységet a szellemi 

ellenségeink fölötti hatalom gyakorlásában?  

Erre a kérdésre a legelső válaszunkat Krisztus jelentőségében találtuk meg. Miért van szükség 

Krisztusra? Miért lett testté? Miért halt meg, miért támadt fel, miért ment föl a mennybe, és 

miért lett fölmagasztalva? Ezek közül a krisztusi szakaszok közül mindegyik összefügg velünk, 

az Úr népével; olyan értelemben, hogy most a saját tapasztalataink szintjén kell 

megismernünk mindazt, ami Őbenne, aki az Isten jobbjára ült a mennyekben, igaz lett. 

Továbbra is ezt a kérdést tartjuk szem előtt. Nem távolodhatunk el Krisztustól, mindig Őrá kell 

néznünk, de ezt különböző nézőpontokból tehetjük. 

Egy pillanatra mégis megállok, hogy hangsúlyozzak valamit. Az Úr számára az Ő népeként a 

mi legfőbb értékünk abban rejlik, hogy milyen mértékben számít a jelentőségünk a szellemi 

világban – nem pedig az, hogy mennyire hiszünk az igazságban, hogyan vélekedünk egy 

tanításról, vagy mennyi kézzelfogható dolgot teszünk Érte itt a földön. Ez mind fontos lehet 

ugyan, meg is van a helyük, de a gyülekezet – mely az összes hívőt jelenti – valódi értéke az, 

ami belőle a láthatatlan világban megnyilvánul: annak mértéke, mellyel Krisztusnak az Ő 

felmagasztalásában kinyilvánított uralmát, irányítását, vezetését, abszolút győzelmét a 

gyülekezet alkalmazni képes a vele szemben álló szellemi hatalmasságok láthatatlan 

régiójában. A megfelelő helyre kell tennünk tehát a hangsúlyt. 

Elérkeztünk tehát az Efezusi levél legfontosabb kijelentéseihez. Ez a levél valóban a 

legalapvetőbb, legfontosabb dolgokhoz vezet bennünket, itt igazán a leglényegesebbekhez 

érkezünk; nem az üdvösségünk kezdeteiről beszél, nem is a keresztény élet különféle, földi 

vonatkozásairól, hanem a gyülekezet életének, megtapasztalásainak és elhívásának a teljes, 

bevégzett képét tárja elénk. A legfőbb, leglényegesebb dolgokhoz érkezünk el ebben a 

levélben, ahol mindenre az Isten eredeti és tökéletes szándékával való összefüggésben derül 

fény. Ez a szándék fogant Isten gondolataiban a világ megalapozása előtt, és ezt tervezte el az 

örök tanácsvégzés szerint. 

Ahogyan korábban rámutattunk, itt nem a részleteket találjuk, az egyes szakaszokat, hanem 

magát a beteljesülést. Isten gondolataiban egy test volt, egy gyülekezet, egy olyan társaság, 
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mely végül megérkezik az Ő Fiával való egységbe, úgy, ahogyan a test csatlakozik a Fejhez, és 

szellemi uralmat gyakorol a mennyben és a földön. Ez Isten elgondolásának célja. Sok olyan 

dolog van, ami ehhez vezet, de ezek végtére is csak a célhoz vezető eszközök. A kegyelemről 

szóló tanítások, melyek oly csodálatosak és áldottak, mind ezért a célért vannak, ahogyan ez 

a levél ezt annyira egyértelművé teszi. Szépen egybefoglalja: megváltás, bűnbocsánat, a vér – 

minden ilyesmi itt van, de mind az Isten által kigondolt célra mutat: a gyülekezetre, erre a 

testre, melyben a menny igazgatása a mennyen és a földön keresztül ezekkel együtt 

megvalósul. 

Ezeknek a legfőbb és leglényegesebb dolgoknak az esetében pedig egyedül az számít, hogy 

mekkora a jelentőségünk, mennyire tudunk hatékonyak lenni a szellemi régiókkal való 

kapcsolatunkban. Nem gondolom, hogy ez a jövőt illető prófétikus megállapítás lenne, mivel 

úgy vélem, ennek már most vannak tapasztalható jelei: ahogy a gyülekezet egyre közeledik a 

korszak végéhez, egyre kevésbé fogja tudni végezni földi munkáját az Úrért – azokat a 

dolgokat, melyeket hosszú időn át végzett szerte a világon; és egyre inkább felismeri az 

elhívást, hogy létezését a szellemi régiókban igazolja, sokkal inkább, mint az ideig valóban. 

Ennek fele sem tréfa, mert mindennek nagyon komoly jelentősége van a gyülekezet számára 

a végén. Ha ebben nem sikerül elérni áttörést, és nem tudunk az ellenséges hatalmasságok, 

fejedelemségek és szellemi seregek világában uralomra jutni, akkor végünk. Néhányan talán 

nem tudjátok ezt elfogadni. Ha nem tudjátok megragadni, ne aggódjatok. Biztos vagyok 

benne, hogy vannak olyanok, akik pontosan értik, miről beszélek, és egyértelmű számunkra, 

hogy ez a helyzet egyre eszkalálódik, és jó lenne, ha a hívők felismernék ezt. 

Természetesen ezt is jól kell érteni! Mindez ugyanis nem jelentheti azt, hogy nem törekszünk 

többé a szokásos, alapvető munkát végezni az Úrért. Nem szabad felhagynunk az elveszettek 

keresésével és az üdvösség hirdetésével, vagy bármivel, amivel meg lettünk bízva, csak azért, 

mert ennél magasabb régiókban van dolgunk. Nem, nem szabad ezeket abbahagynunk. De 

mégis, fel fogjuk fedezni, hogy ehhez a magasabb dologhoz a keresztény élet szokásos 

eszköztáránál valami többre van szükség; hogy az erőforrásainknak egy másik világban kell 

lenniük; és képeseknek kell lennünk a látható helyzetek mögé látni, ha pedig ezt nem tudjuk 

megtenni, az nem jelent számunkra fényes kilátásokat itt, az emberek között. Ez egyre 

nyilvánvalóbbá válik. 

Ha jól ítélem meg az idők jeleit, akkor számíthatunk rá, hogy rendkívüli mértékben meg fog 

erősödni a szellemi ellenállás az Úr érdekeivel szemben. Nagyon is érthető, hogy ez így van. 

Ha a korszak végéhez közeledünk – a feltételes módot akár ki is hagyhatjuk, és akkor kijelentő 

módba kerül – de most az érvelés kedvéért így mondom: HA közeledünk a korszak végéhez, 

akkor mi is ennek az időszaknak a legfőbb jellegzetessége? A Sátán rangszervezetének 

(hierarchiájának) megdöntése, és helyére Krisztus és a gyülekezet trónra emelése. 

Természetes, hogy növekszik az ellenállás ez ellen. Teljesen logikus; és ezért fontos, hogy 

minden lehetséges nézőpontból felismerjük a dolgok valódi természetét, és ezért, ha az Úr 

kijelenti számunkra ezt az üzenetet az Efezusi levélben a gyülekezet mennyei elhívásáról, 

hatalomgyakorlásáról és hadviseléséről, az nagyon alkalmas és időszerű lesz az Úrtól a 

számunkra. 
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A lényeg tehát, hogy Isten gyermekének és Isten gyülekezetének valódi és legfőbb értéke a 

láthatatlan világban kifejtett hatékonyságában rejlik. Ha nem ismerjük ezt a titkot abban a 

régióban, akkor veszteséget fogunk szenvedni, szétforgácsolódunk, az ellenség hatalmas 

zűrzavart fog csinálni belőlünk és a dolgainkból, a játékszere leszünk, és ahol csak tud, 

akadályozni fog. Ezért olyan fontos, hogy eljussunk abba a helyzetbe, melyről ez a levél ír. 

Most pedig nézzük a következőt, miszerint az Ige arról biztosít, hogy elhihetjük, az Úr azt 

akarja, hogy megismerjük és megtapasztaljuk a jelenben is az egységet Krisztussal a szellemi 

erők fölötti hatalomban. Vizsgáljuk meg a továbbiakban, hogy ezzel kapcsolatban mennyire 

fontos megérteni Krisztust megtapasztalásainak minden területén. 

Ez nem valamilyen mély dolog, hanem könnyen fölismerhető, hogy az Úr Jézus nem 

emeltetett föl, míg teljesen át nem élt mindent a földön. Az Úr Jézus földi megtapasztalásai 

értünk voltak, nem Önmagáért. Minket leszámítva Istennek nem kellett volna testet öltenie, 

csecsemőként Betlehemben megszületnie, és gyermekből felnőtté válnia. Neki, a Maga 

részéről nem volt szüksége arra, hogy itt élje az életét, elszenvedje a halált, és utána újra 

visszakerüljön a dicsőségbe, s elfoglalja a trónt. Ez olyan megtapasztalási ciklus volt, ami 

értünk történt, és úgy, mintha közülünk történt volna eggyel. De ez az Egy mennyire más volt! 

Senki más nem állhatott volna a helyére, senki nem tudta volna elfoglalni ezt a tisztséget, 

mégis minden úgy történt, mintha miközülünk történt volna eggyel. 

Lehet, hogy nehéz számunkra fölfogni, hogyan lehetett Krisztus a megtestesülésben olyan, 

mint mi, de ha pontosan és világosan tudnánk, mit jelent az Istennel való egység, az isteni 

egyesülés, akkor megértenénk a testté lételt; Isten egybeolvasztja Magát az emberrel, és az 

embert Önmagával.  

Az Úr természetesen soha nem szűnt meg Istennek lenni, de olyan formát öltött, mely az 

embert és Istent szellemi egységbe és szellemi közösségbe hozta. Ez olyan fogalom, melynek 

helyes és teljeskörű megértése meghaladja a felfogóképességünket, emiatt tele van veszéllyel 

a tanítás területén. Mégis, a mélyén a legcsodálatosabb dolog rejlik, amit csak el tudunk 

képzelni: hogy Ő testté lett értünk, és nem csak miértünk, hanem bizonyos értelemben úgy 

is, mint mi. Azaz, amikor az Úr Jézus Krisztusra nézünk, és meglátjuk, hogy Ő Isten és ember 

egy személyben, rájövünk, Isten mit tett azért, hogy ezt az egységet Őközte és az ember közt 

elhozza. 

Ez annak a része, ahogyan a magunk számára meg tudjuk tapasztalni az Úr Jézust. A testté 

létel értünk van, akár megértjük, akár nem. Bizony értünk van, és méghozzá annyira szoros 

köze van hozzánk, hogy Jézust úgy szánta Isten emberré lenni mint mi, hogy bennünket is 

megtestesítsen Önmagában. „Az Ő testének tagjai vagyunk”. Az utána következő mondat 

lehet, hogy későbbi hozzáadás, de szerintem, nagyon jó: „mert az ő testének tagjai vagyunk, 

az ő húsából és az ő csontjaiból valók” (Ef 5,30). Egyek! 

Az Úr Jézus összes többi megtapasztalása is nem csak értünk történt, hanem úgy történt, 

mintha velünk történt volna; és még mielőtt eljutnánk a haláláig, láthatjuk az életét. Különben 

nincs értelme az Úr Jézus életének azon a harminchárom éven keresztül, csak úgy, ha a mi 

helyünkben csinálta végig. Volt egy olyan Ember Isten számára, aki a megpróbáltatások és a 

nehézségek közepette is megelégítette Őt. Isten be akart vinni egy Embert a dicsőségbe, aki 
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szenvedés által vált tökéletessé, és erre nem Istennek volt szüksége, hanem nekünk. Hálát 

adok Istennek, hogy van egy Valaki a dicsőségben, egy Ember, aki tökéletesen eleget tett 

Istennek emberi formában, minden emberi próbatételen és kísértésen keresztül, és 

kimondhatom azt, Isten engedélyével, hogy az az Ember nem csak képvisel engem, hanem 

Isten szemében olyan, mintha én lennék ott Isten jelenlétében. Azaz Isten Őbenne rám néz, 

és Őrá néz értem. Isten számára ez az Ember a győzelmes, tökéletességre jutott földi életet 

testesíti meg.  

Az Ő halála nem csak értem, értetek, a bűneinkért történt. Ez a mi halálunk is, úgy halt meg, 

mint mi, mintha mi haltunk volna meg; és feltámadásában, a mennyei helyekre való 

felmenetelében és felmagasztaltatásában bevégezte az ember életének teljes ciklusát – 

értünk és úgy is, mint mi (bennünket magába foglalva); és ezután, amikor ezt elvégezte, Ő 

adatott nekünk Fejként számunkra, és nem csak számunkra, hanem úgy is, mint mi. Nézzük 

meg újra ezt a nagyszerű kijelentést: „Őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely 

az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben” (Ef 1,22-23, ÚF). 

Tudjuk, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. Isten itt adja nekünk először Krisztust, de 

van egy második esemény is. „És Őt adta főül mindenek felett a gyülekezetnek” (Vida ford.), 

az pedig, hogy Őt adta mindenek felett Főül a gyülekezetnek, egyszerűen azt jelenti, hogy 

Benne minden úgy van egybefogva, hogy az a gyülekezetért, a gyülekezet számára legyen. 

Azaz, minden, ami Benne van, a gyülekezet számára van, és az Ő teljes és bevégzett életciklusa 

a megszületéstől a dicsőségig a gyülekezeté; a testté lételtől a megdicsőülésig minden a 

gyülekezetnek van. A mi születésünk, és onnantól minden életeseményünk egészen a 

megdicsőülésünkig azért van, mert Ő már értünk befejezte ezt a ciklust; és Főül adatott 

számunkra. Minthogyha Isten, miután mindent elvégzett Benne, így szólt volna: „Ez a tiéd; 

neked adom. Az egész érted van – a gyülekezet”. Mennyire szükséges hát Krisztust Isten teljes 

gondolatának megfelelően megragadnunk; hogy meglássuk, mi Krisztus jelentősége 

mindabban, amit Isten eltervezett.  

Mármost, ezt nem csak abban látjuk teljes mértében kijelentve, ahogyan az Úr elhagyja a 

dicsőséget és visszatér a dicsőségbe, hanem pontosan ezt vetíti előre az Ige onnantól kezdve, 

hogy az egész szükségessé vált. Kíváncsi vagyok, hogy megragadtátok-e valóságosan, jelent-e 

számotokra valamit személyesen az, hogy az „egy új ember”, melyről az Efezusi levél beszél, 

nem a világtörténelem egy későbbi pontján jött el, nem valami után következik, hanem 

minden mást megelőz? 

Biztos vannak, akik úgy gondolják, hogy először voltak a pogány népek, azután következtek a 

zsidók, tehát akkor zsidók és pogányok éltek egy időben, és utána később lett a gyülekezet – 

egy későbbi valami. Ez azonban távolról sincs így! Mielőtt egyáltalán olyasmi, hogy pogány 

vagy zsidó lett volna, már volt a gyülekezet. Minden egyebet megelőz. Ez volt Isten első 

gondolata, az Ő elsődleges gondolata. Pogányok és zsidók – lehet, hogy Isten kegyelméből és 

Isten szuverenitásából mindkettőnek nagyszerű története van, de akárhogy is, a földhöz 

tartoznak, és ezen belül is adott időszakokhoz. A gyülekezet nem tartozik a földhöz, és nincs 

időhöz kötve. A gyülekezet az örökkévalóságtól az örökkévalóságig van jelen Isten 

gondolataiban. Nem valami után következik; ezért minden más dolog a világtörténelemben 
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örökkévaló elveken és örökkévaló gondolatok alapján épült föl, és örökkévaló törvények 

kormányozzák; amikor tehát visszatérünk az Ószövetséghez, azt találjuk, hogy a történet 

egész folyását Krisztus irányítja, méghozzá Krisztus ebben az örökkévaló értelemben, amikor 

a gyülekezetről van szó. 

Hadd magyarázzam el világosabban! Történelmileg az Ószövetség két fő részre oszlik. Az egyik 

rész Ádámtól, vagy ha tetszik, Ábeltől fut Mózesig, utána pedig Mózestől Krisztusig. Ez nem 

kifejezetten Ószövetség, de értitek, mire gondolok – hogy egyenesen Krisztushoz vezet 

bennünket. Ha megnézzük, láthatjuk, hogy az első részt – Ábeltől vagy Ádámtól Mózesig – 

teljes mértékben azok az elvek irányítják, melyekről beszéltünk. Hogyan? Először is, Isten 

elsődleges gondolata az, hogy az ember a szellemi uralom helyét foglalja el. Majd ezzel 

kapcsolatban jött: a halál – a bűn miatt és a bűnnek; a feltámadás – élővé válni Istennek és 

Isten céljai számára; a mennybe való felmenetel – lényegét tekintve nem földi, hanem 

mennyei nép, vagy ember; a felmagasztaltatás. Ez tehát az első rész Ádámtól vagy Ábeltől 

Mózesig. 

Láthatjuk pontosan ezeket a törvényeket egyiket a másik után a pátriárkák történetében 

megjelenni. Vegyük Ádámot! Mire alkotta őt Isten? „Uralkodóvá tetted őt” (Zsolt 8,6). Ábel – 

ő miről tesz bizonyságot? A bűn miatti halálról, és hogy Isten hogyan távolítja el a bűnt. Noé 

– feltámadás; Énók – felmenetel; és József – trónra emelés. Jelentős hézagokat hagyok ki 

persze, de látjátok az elveket. Pusztán azt szeretném megmutatni, hogy azt az első, hosszú 

ideig tartó részt (mely valóban hosszú: több évszázadon, sőt, gyakorlatilag két évezreden át 

tartott), Krisztus ezen elvei szerint irányította Isten; ugyanazon elvek szerint, melyeket az 

Újszövetségben és a gyülekezetre, Krisztus testére, Istennek korszakokon átívelő 

adminisztratív (hatalomgyakorló) eszközére fókuszáló Efezusi levélben találunk. 

 

Izrael Egyiptomban 

 

Majd következik a második rész: Mózestől Krisztusig. Ez annyira elemi dolog, ezért vegyük 

csak Izrael életének három szakaszát anélkül, hogy kitérnénk a részletekre. Egyiptom – mi 

Izrael életében az egyiptomi szakasz tetőpontja? Mi az, ami elsődlegesen kiemelkedik ebben 

a szakaszban? De inkább tisztázzuk előbb, hogy mit jelképez ez a szakasz! Egy kiválasztott 

népet jelképez, akit ennek a világnak a rabszolgaságában tart fogva annak zsarnoka, és emiatt 

a helyzete miatt ítélet vár rá. Mi a tetőpont? A halál, mint a bárány halála, mely az Isten 

szerinti szabadítás módja a sötétség fennhatóságából, a Sátán hatalmából, a világ rabságából, 

az emberi nemzetségre váró ítélet alól. A halál jellemzi az egyiptomi szakasz tetőpontját; a 

meghalást a világnak, mindennel együtt, amit ez jelent: állapotának, urának, rabságának és 

végzetének való meghalást.  

Az Úr Jézus halála ezt az egész rendszert tökéletesen érvénytelenítette, hogy tökéletes 

szabadítást vihessen véghez, ezt pedig itt tárja elénk az Ige. Ugyanezt látjuk az Efezusi levélben 

is, amikor ennek a szabadításnak már a gyülekezet általi, végső és kiteljesedett alkalmazását 
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mutatja be. Izrael nem vezet a gyülekezethez; Izrael mindössze illusztrálja a gyülekezettel 

történő eseményeket.  

Minden földi intézmény mennyei dolgok bemutatására szolgál, ahogyan az Efezusi levél 

nagyon világosan elénk tárja a mostani családi és egyéb kapcsolatok – férjek, feleségek, 

szülők, gyermekek és a többi – esetében. Ebben a levélben megláthatjuk, hogy ezek a földi 

intézmények mind mennyei dolgoknak a visszatükröződései, és a mennyeieknek a fényében 

kell szemlélnünk őket. „Ahogyan Krisztus szerette a gyülekezetet.” Ebben a szférában 

mozgolódunk. Itt láthatjuk tehát Krisztust az Ő halálában, melyet azért mutatott be, hogy 

hogy Izraelt megszabadítsa a rabságból és az ítélettől, mely a világ miatt várna rá. 

 

Izrael a pusztában 

 

Most pedig Izrael történetének második szakaszához érkezünk. Mit jelképez Izrael életének 

pusztai szakasza? Nem érthetjük meg ennek tetőpontját, míg ezt meg nem értjük, pedig 

nagyon elemi ezekről a dolgokról beszélni. Izrael életének pusztai időszaka Isten népének 

mostani életét jelképezi, aki meg lett váltva, és ki lett szabadítva a világból és mindabból, amit 

a világ jelent, de nem szabadultak még meg saját maguktól, vagy, ha egyes számban 

fogalmazzuk, nem szabadultak meg az énjük életétől. Sajnos, ez igaz a szellemi történetre az 

Újszövetségben ugyanúgy, mint az Ószövetségben és a saját tapasztalatunkban is. Mi a 

második szakasz – a pusztai élet – tetőpontja? Természetesen megint a halál, de olyan halál, 

mely egy másféle kapcsolatba visz tovább – az ebből a halálból való feltámadás révén a 

mennyeiekbe való felemelkedés pozíciója következik. Most figyeljük meg, hogy az Efezusi 

levélben ez a két dolog nincs különválasztva. A feltámadással és a mennyeiekbe való 

felemelkedéssel nem két külön dologként foglalkozunk az Efezusi levélben. 

„És milyen az Ő hatalmának mérhetetlen nagysága rajtunk hívőkön, megtartó erősségének 

bennünk munkálkodása szerint, amelyet Krisztusban munkált, amikor életre keltette a 

halottak közül és jobbjára ültette” (Ef 1,19-20, Vida). 

Nincs szünet a kettő közt. Nem azt mondja, hogy amikor feltámasztotta a halottak közül, és 

sok nap után felment a mennybe. Nem: feltámasztotta és jobbjára ültette. Ez feltámadás a 

mennyei helyekre való felemelkedést is jelenti egyben. A Vörös-tenger után bizonyos 

értelemben olyan feltámadás van, ami a halottak közül történik, de amikor az efezusi 

helyzetbe érkezünk, a feltámadás valami több ennél. Egy új hit új gyakorlása: „irántunk, akik 

hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, melyet Krisztusban munkált”. De ez nem 

a megmenekülésre vezető hit! Ez valami több, ez mennyei helyzetre szól, ez olyan feltámadás, 

mely révén felemelkedünk, és ez mennyei helyzetet eredményez.  

Ez a mennyei helyzet korántsem valósult meg Izrael esetében a pusztában, habár Isten a Maga 

szemszögéből mindig mennyei népként tekintett rájuk. Isten nézőpontjából a pusztai életben 

minden ezt a mennyei otthont hangsúlyozza, minden erre mutat. A főpap kék köntöse azt 

jelenti, hogy ez egy mennyei rendből való mennyei nép. A mennyből küldött manna Isten 

szempontjából azt jelenti, hogy erről a népről a mennyből gondoskodnak; mennyei nép, aki 
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mennyei erőforrásokból él. Önmagukban viszont minden voltak csak ez nem; a szívük nagyon 

gyakran visszatért Egyiptomba. Ismerjük ezt a szomorú történetet. Ezt feltámadást azonban 

tovább kellett vinni, hogy már ne csak természeti síkra történő feltámadás legyen – hogy 

helyzetünket tekintve hit által ugyan Krisztusban legyünk, miközben a saját természeti 

életünket éljük és megelégítsük Istent. Ez nem Isten gondolata. Az hívás mindig előrefele 

ösztönöz, és még inkább fölfelé. A pusztai élet tetőpontja tehát a kereszt új jelentéséből 

fakad, annak a halál felőli oldalán. 

Eljutunk tehát a Római levél hívőkhöz szóló szakaszához. A Róma 6 már nem az elveszetteknek 

szól, hanem a megmentetteknek, a keresztényeknek az Úr Jézus keresztjéről, ahogyan az a 

halált munkálja az életünkben, de rögtön átvezet a Róma 8-ra, közte mintegy zárójelben a 

Róma 7-tel. A Jordán jelenti a mennyeiekbe való felmenetellel járó feltámadást. A tetőpont 

pedig az énünknek és a földiekhez kötődő életünknek a halála. Az Efezusi levél második része 

pontosan kifejti, hogy ez micsoda. 

Ez a helyzet nem pusztán valamilyen elvont dolog, valamilyen ködös, teológiai fogalom. Mit 

jelent? Próbáljuk megragadni a gyakorlatban! Mindez a csodálatos mennyei élet, ez a 

csodálatos mennyei hadviselés, ez a csodálatos mennyei elhívás – mit jelent ez? 

„Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, 

amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást 

szeretetben” (Ef 4,1-2, Károli 2011). 

„Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket... Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek… 

Gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket 

haragra… Szolgák, engedelmeskedjetek uraitoknak. Urak, legyetek rendesek a szolgáitokkal.” 

Hiszen ez a mennyeiekből árad ki lefelé! Hiszen ez ereszkedő fokozás! Nézzünk csak meg az 

Efezus 4,6-9 elejétől mindent, ami csak ebbe a vezérlőelvbe tartozik, hogy „járjatok az 

elhívásotokhoz méltón”! Írjuk le, egymás alá, egyesével! Járjatok méltón – mit jelent ez? 

Szelídségben, alázatosságban, béketűréssel, türelemmel. Aki férj, írja le! Aki feleség, írja le! 

Aki családtag, írja le! Van-e olyan férj, aki nem ilyen szellemben viszonyult a feleségéhez: 

„Krisztus szerette a gyülekezetet és saját Magát adta érte”? Írja le! Nézze meg mindenki 

magának! Van-e olyan feleség, akit nem szólít föl ugyanígy, nem arra, hogy szeresse a férjét, 

hanem hogy rendelje alá magát a férjének; és azt mondja, hogy ezt jelenti méltón járni ahhoz 

az elhíváshoz, mellyel elhívattunk? Ez Isten Igéje. Nézzétek végig részletesen, és legyen 

előttetek ez a rész. 

Ezt jelenti méltón járni. Erről szól az első három fejezet, és vitán felülinek tartom, hogy semmit 

nem tudhatunk meg az utolsó részről – a mennyeiekben lévő ellenség feletti győzelemről -, 

míg ez az alapunk nincs meg. Ez nagyon is gyakorlati dolog. Ha megnézzük, kiderül, hogy nem 

sok minden maradt ki, de akkor is hiszem, hogy ami itt áll, az még nem minden, amit Isten 

szerint a méltón járás jelent. Sok más is lehet, amit a Szent Szellem meg akar érinteni bennünk, 

amit nem említ itt konkrétan az Ige, de ahhoz elég van ott, hogy az elevenünkre tapintson. 

„Haragudjatok, de ne vétkezzetek!” Itt mindannyian vereséget szenvedünk. Meg kell 

vallanunk, hogy nem tudjuk, hogyan lehet igazán haragudni, és közben nem vétkezni. Mit 
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jelent egyáltalán, hogy haragudni, de nem vétkezni? Az Úr Jézus haragudott. Korbácsot 

ragadott, és tényleg dühös volt, de hogyan haragudhatott úgy, hogy közben nem vétkezett? 

Az Ő haragjába sohasem vegyült személyes elem. Ez tükröt tart elénk – mi rendszerint azért 

haragszunk, mert valami mélyen érint bennünket. Nem tudjuk, hogyan lehet saját magunktól 

elvonatkoztatva haragudni. Ez a puszta felőli oldal, és ez az, ahol a mennyeiekbe való 

felemelkedésre történő feltámadás bejön. Azt mondjuk, ez már nekünk túl magas, 

elérhetetlen. Nos, szeretteim, Ő „kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent 

bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint.” Az Úr tehát teljes mértékben 

gondoskodott mindarról, amit Ő megkíván, és ez itt van leírva. 

Ez tehát még a pusztai szakasznak a tetőpontja: a halál új jelentést kap, ahogyan a feltámadás 

is új és teljesebb helyzetet jelent, ami pedig nem más, mint a mennyei helyzetbe való 

felmenetelre történő feltámadás.  

Izrael az ígéret földjén 

 

Végül pedig eljutunk Izrael történetének utolsó szakaszához – amikor bemennek az ígéret 

földjére. Ez a felemeltetést, a felmagasztalást jelenti. Rájönnek, hogy hatalmuk van a szellemi 

seregek fölött, melyeket az országban élő ellenségek jelképeznek. Ez a Krisztussal való 

egyesülés az Ő felmagasztaltatásában. 

Az itteni hadviselés nagyban különbözik az Egyiptomban megismert és a pusztában folytatott 

hadviseléstől. Most nem állok meg, hogy részletesen szóljak róla, de ez a harc más, mint amit 

az ember saját magában, vagy mint amit a világban vív, mert ez a harc a mennyeiekben zajlik, 

és ahogyan az elején is mondtam, itt, ebben a helyzetben derül ki végül, hogy milyen 

mértékben vagyunk hasznosak az Úr számára. 

Nem tudhatjuk meg, amit az Úr meg akar velünk ismertetni, amíg ki nem jöttünk az énünk, a 

hústest és a saját érdekeink kormányozta élet szférájából. Olyanok leszünk, mint Izrael a 

pusztában, azaz általában legyőzetve; Isten fő célja elérését tekintve pedig nagyon gyenge 

helyzetben és bizonyosan nem nyílegyenesen afelé haladva, ha bármelyik szakaszban nem 

értettük meg gyakorlati módon Krisztust – először Egyiptomért, másodszor a pusztáért és 

harmadszor a mennyeiekért. Nem választhatjuk szét ezeket a dolgokat, mondván, „Krisztus a 

miénk az Egypitomból való kiszabadulásra, de még mindig a hústest szerint élünk, Krisztus 

nem lesz a miénk az éntől való megszabadulásra”. Azt se mondjuk, hogy Krisztus a miénk lesz 

az Egyiptomból és az éntől való megszabadulásra, de nem lesz a miénk a mennyeiekben zajló 

hadviselésre. Nem, nem fogjuk elérni Isten célját, ha bármi kevesebbet fogadunk el annál, 

mint ami az Ő teljes gondolata a számunkra. 

Ez éppen elég gondolkodnivaló mostanra. 

 


