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Többször  elolvasva  Pál  apostol  efézusi  levelét,  nagy  hatással  voltak  rám  azok  a  nagy
kijelentések, amelyeket az Úr ennek a gyülekezetnek adott. Ha elolvassuk például az első fejezetet,
ebben megtaláljuk Isten teljes tervét. A második fejezetben ugyanúgy; a harmadik fejezetben pedig Pál
a  titokról  beszél,  és  arról,  hogy  az  lett rábízva,  hogy  erről  a  titokról  szóljon.  És  olvasva  ezeket  a
fejezeteket, mintha ott lebegnénk valahol a mennyeiekben, távol a körülöttünk levő világtól. Amikor
pedig odaérünk az ötödik fejezethez – de a hatodik fejezet egy részében is –, olyan dolgokat találunk,
amelyeket,  amikor  legelőször  olvastam,  egyszerűen  nem  értettem  meg:  miért  kell  Pálnak  még  a
gyermekek esetében is az Istennek való engedelmesség módjáról beszélnie? Miért kellett neki ezekről
a dolgokról szólnia?

 A mondanivalóm lényege, hogy nem juthatunk el ezekhez a dolgokhoz, ha az első részt nem
értjük.  Isten  elfogadott  bennünket  az  Ő  szeretett  Fiában.  Minden  fenntartás  nélkül  elfogadott
bennünket Fia áldozata miatt. Elfogadott úgy, ahogy voltunk. Az Övéi vagyunk, Hozzá tartozunk. De Ő
céllal váltott meg bennünket. Nem csak azért váltott meg, hogy örüljünk annak, hogy az Övéi vagyunk,
és éljük tovább a saját életünket; Ő céllal váltott meg, és a célja az, hogy Krisztus teste a felnőttkorra
jutva Krisztus menyasszonya legyen. Ez az Ő célja. De miután megváltott, itt hagyott bennünket azért,
hogy felkészítsen az eljövendő időkre.

 Vannak akik ennek a levélnek az első fejezeteire helyezik a hangsúlyt. Jártam egy helyen, ahol
egy testvérnő a problémáiról kezdett beszélni, egy sokkal fiatalabb pedig rászólt: „Te még mindig itt
tartasz? Mi Krisztusba lettünk helyezve a mennyeiekben. Hogy-hogy te még mindig itt a földön vagy, és
a problémáidban vergődsz?” Természetesen nem volt igaza. Mert a szellemünkben a mennyeiekben
vagyunk, de a lábunkkal itt járunk ezekben a mindennapi problémákban. És azért, hogy az Úr nagyon
fontos leckéket taníthasson meg nekünk, mindnyájunk számára egyedi helyzeteket készített. Ezek a
speciális helyzetek pedig, amelyekbe Ő helyezett bennünket, létfontosságúak a számunkra.

 Beszélgettem testvérekkel, és akkor jutott az eszembe, hogy a Bibliában mindig találunk ilyen
szélsőséges dolgokat. Olvassuk az Efézusi levélben, hogy mit írt Pál a rabszolgáknak! Láttatok filmeket
rabszolgákkal? Nem is tudjuk elképzelni, milyenek lehettek a rabszolgák. Ezek által a filmek által lehet
némi elképzelésünk, és kezdünk valamit megérteni, de lehet, hogy még az sem valós. De nézzétek, mit
ír  Pál  a rabszolgáknak.  Efézus 6,5:  „Ti,  rabszolgák, engedelmeskedjetek (hús)test szerinti uraitoknak
félelemmel és rettegéssel a szívetek egyszerűségében, mint a Krisztusnak”. Rabszolgák. Tudjátok, mi
volt egy rabszolga? Egy rabszolga tárgy volt, az általános felfogás szerint nem volt ember a gazdája
számára.  6,6-9:  „nehogy  látszatra  szolgáljatok,  mint  akik  emberek  tetszését  keresik,  hanem  mint
Krisztus  rabszolgái,  akik  lelkükből  (szívesen)  teszik  Isten  akaratát,  jóindulattal,  mint  akik  az  Úrnak
szolgálnak és nem embereknek, tudva, hogy mindenki bármi jót tesz,  jutalmát veszi  az Úrtól,  akár
rabszolga, akár szabad. És ti urak, ugyanazt tegyétek velük, hagyjátok el a fenyegetőzést,  tudjátok,
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hogy nektek magatoknak is Uratok van az egekben és személyválogatás nincs Nála.” 

 Kolossé  3,22-25:  „Ti  rabszolgák,  engedelmeskedjetek  mindenben  a  (hús)test  szerinti
uraitoknak, ne látszatra, mint akik embereknek tetszését hajszolják, hanem szívbeli  egyszerűségben
féljétek  az  Urat,  és  bármit  csináltok,  lélekből  tegyétek  úgy  mint  az  Úrnak  és  nem  úgy  mint  az
embereknek.  Meglátjátok,  hogy  az  Úrtól  viszonzásul  megkapjátok  osztályrészetek  jutalmát.  Az  Úr
Krisztusnak  szolgáljatok,  mert  az  igazságtalan  visszakapja,  amit  igazságtalanul  tett,  mert  nincs
személyválogatás (részrehajlás).”

 Titusz 2,9-10: „A rabszolgákat intsd, hogy saját gazdájuknak engedelmeskedjenek, mindenben
keressék  kedvét,  nehogy  ellenkezzenek  velük,  nehogy  kárt  okozzanak,  hanem mindenben hűséget
tanúsítsanak, hogy üdvözítő Istenünknek tanítását mindenben ékesítsék”.

 Amikor  először  olvastam  ezt,  azt  gondoltam:  Hogy-hogy?  „Intsed  őket,  hogy  mindenben
kedvüket keressék, hogy semmit ne lopjanak, hogy mindig tökéletes hűséget tanúsítsanak, hogy a mi
megtartó  Istenünknek  dicsőséget  szerezzenek”?  De  hogyan lehetséges  ez?  Azért  lehetséges,  mert
Isten üdvözítő kegyelme megjelent. Ha nem kegyelem által élünk, akkor hogyan tudnánk így eljárni?
Testvérek, ennek a kettőnek egyensúlyban kell lennie: egyrészt, hogy a mennyei helyeken vagyunk, de
másrészt, hogy itt élünk a földön.

 Járt ma nálam egy testvér,  és azon tűnődött: Hogyan lehetséges ez a dolog? Olyan nehéz
szeretni valakit. Nehéz szeretni egy testvért, ha ellened tesz. De miért nem sikerül szeretni? Mi az oka,
ha nem tudod szeretni? Mert ez a szeretet nem olyan könnyen megy. Miért? Mert megszoktuk, hogy a
szimpátiáink  szerint  éljünk.  Egyeseket  kedvelünk,  másokat  nem.  És  nagyon  nehéz,  mikor  olyan
helyzetekbe kerülünk, hogy ráébredünk: önmagunkban nem találjuk ezt. Ezt a szeretetet a testvérek
iránt Krisztus szeretetében találom meg; Krisztus életében, amely bennem van. Van bennem egy másik
élet  is,  amely  nem  szereti  ezeket  a  dolgokat,  más  céljai  vannak,  más  dolgokat  helyez  előtérbe.
Ugyanígy van ebben a tekintetben is.

 Most  felolvastam  egy  példát,  amit  itt  találunk,  de  beszélhetnénk  a  családban  levő
kapcsolatokról  is.  Mert ki  az,  aki  így jár  el:  „engedelmeskedjetek,  mint az Úrnak” – nemcsak úgy,
felületesen.  Mint  az  Úrnak!  Ha  nem  így  élünk,  akkor  Isten  tudománya  nincs  ékesítve,  tisztelve.
Tudjátok, hogyan reagálnak az emberek, ha az Úrról beszélünk nekik; azonnal van előttük egy negatív
példa, és eszükbe jut: „nem akarok olyan lenni, mint az, meg amaz”. Én értem ezt, és mindig lesznek
ilyen példák, de nekünk, akik hallottuk ezt, az életünknek meg kell változnia. Nekünk másoknak kell
lennünk.

 Lehet,  hogy sokszor  csodálkozunk,  miért  nem történik  semmi az  életünkben.  Testvérek,  a
mérce olyan magas, hogy a mi természeti életünk soha nem tudja elérni azt a mércét. Isten azonban
kegyelemmel teljes, és olyanok mellé helyez, akik mellett nem tudunk természet szerint élni. Mert ha
nem lennénk nehéz  emberek mellett,  akkor  az  egész  életünket  természet  szerint  élnénk,  és  saját
magunkat csapnánk be, mert azt hinnénk, rendben vagyunk. Persze, rendben vagyunk, de az Úr azt
akarja,  hogy növekedjünk.  Nem akarja,  hogy így  maradjunk,  hogy kiskorúak maradjunk.  Testvérek,
Isten kegyelme az, hogy vannak mellettünk olyanok, akiknek a segítségével tanulhatunk valamit. Ez
Isten kegyelme.

 Nem létezik tökéletesebb tudomány, mint az Úr tudománya. Ne essünk egyik végletbe sem!
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Jártunk valahova egy időben, és ott egész konferenciákat beszéltek Krisztus titkáról, amely más időben
nem volt kijelentve. De ezekről a dolgokról egyáltalán nem beszéltek.

 Tökéletes hűség. Mondtam a múlt alkalommal is, és most újra mondom: imádkoznunk kell,
hogy meglássuk, az Úr mire hívott el. Ha ilyesmire hívott el, akkor Ő megadta, és ezután is megadja
mindazt, amire szükségünk van, hogy így tudjunk élni. Nem számít, hogyan élnek mások, nekünk így
kell  élnünk – a  munkahelyünkön,  a  családban,  a  gyülekezetben.  Hogy amikor  az  emberek jönnek,
lássák ezt, és megérintse őket az Úr Jézus Krisztus tudománya, tanítása. Nincs semmi tökéletesebb,
mint ez:  Nehéz körülmények között tudj  tökéletes  lenni.  Miért?  Mert megjelent  az  Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek. Mi láttuk ezt, és tudjuk. És Isten Szelleme, aki itt van az életünkben, sok
türelemmel,  határtalan türelemmel foglalkozik a mi  életünkkel,  és tanít,  hogy szakítsunk azokkal  a
dolgokkal, amit a világiak kedvelnek. Azért dolgozz, mert lát a főnököd – milyen szomorú ez. Az Úr azt
akarja, hogy mások legyünk. És ha valóban mások vagyunk, a világiak látni fogják ezt. Tudni fogják,
hogy ez az ember más, teljesen más. Kezdetben persze nem leszünk egyszeriből mások, de lassan-
lassan  megváltozunk.  Legalább  tudjuk  azt,  hogy  az  Úr  mit  akar  munkálni  az  életünkben.  És  Ő
munkálkodni fog.

 És mikor az Úr eljön, ahogy mondtam: „bármit tesztek, szóban vagy tettben, mindent az Úr
Jézus Krisztus nevében tegyetek.”  Bármit teszünk! Mi sok mindent teszünk. Bármit teszünk, az Úr
Jézus Krisztus nevében tegyük. A mindennapi apró dolgokat. Egyesek úgy gondolják, hogy az Úrnak
szolgálni azt jelenti, hogy hirdeted az igét, traktátusokat osztogatsz, az embereknek beszélsz az utcán
az Úrról. Igen, ezt is jelenti. De, „bármit tesztek, úgy tegyétek, mint az Úrnak”! Ha a mennyei valóság a
szívünkbe jön, és Ő megvilágosít, akkor minden megváltozik, és az Úr minden nap tanítani fog. 
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