Efézusi levél gondolatok II.
Isten kozmikus terve és az én személyes életem
Szabó Laci és Hostyánszky Peti testvérünk halála megállásra késztet minket és arra, hogy Isten
Kijelentése mentén újragondoljuk, hogy miről is szól ez a földi élet és ha szükséges, újra is gomboljuk
az életünket. Miről is kellene, hogy szóljon a mi életünk? Mire teremtettünk? Miért születtünk meg
erre a világra? Mi az életcélunk? Mi az a lábnyom, amit ezen a földön magunk után kellene hagynunk.
Továbbra is az Efézusi (és Kolossé) levél alapján próbálom megfogalmazni a válaszokat. Múlt
alkalommal meghatároztuk, hogy mi az „evangélium titka” (Ef 6:19), azaz mi „Isten akaratának titka”
(Ef 1:9), „Krisztus titka” (Ef 3:3-4), vagyis mi a „békesség evangéliuma” (Ef 6:15):
Ef 1:9-10 Megismertette velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt
magában, 10 Az idôk teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket
a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak.
Ez a nagy terv, Isten álma, Isten titka, ezt bontja ki Pál a leveleiben.

Hogy jutott a tudomásunkra ez a titok?
Isten kegyelemből megbocsátotta a lázadásunkat.
Ef 1:7 A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bûnöknek bocsánata az º kegyelmének
gazdagsága szerint,
Isten a bizalmába fogadott minket, az ő örökbefogadott fiaivá lettünk:
Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az º
akaratjának jó kedve szerint
Trónörökössé tett minket a többi fogadott fiával együtt, azaz az egész világ uraivá:
Ef 1:11, 14 Akiben vettük is az örökséget… Aki a mi örökségünk záloga.
Ef 1:18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a
reménysége, mi az ő öröksége dicsôségének a gazdagsága a szentek között.
Elhalmozott az ajándékaival:
Ef 1:3 Åldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott
minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
Az Édesapánk beavatott minket a családi titokba (Ef 1:9-10), Isten kozmikus drámájának
forgatókönyvébe, annak kibontakozásába (ld. zsidó-pogány, férj-feleség, szülő-gyermek, szolga-úr
megbékélése, ill. Jelenések könyve).
És beavat minket a személyes életünkre vonatkozó tervébe, forgatókönyvébe is, azaz abba, hogy
hogyan tudok beleilleszkedni az ő kozmikus nagy tervébe! Hogyan járulhatok hozzá a családi titok
kibontakozásához, azaz hogy mi az én szerepem a kozmikus drámában:
Ef 1:18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának
reménysége.
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Ef 2:10 Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
[gör. ergosz], a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Felhőatlasz c. filmben rabszolgatartó és rabszolgafelszabadító párbeszéde:
Haskell Moore: Akármit is teszel, annak sosem lesz nagyobb hatása, mint egy árva
cseppnek a határtalan tengerben!
Adam Ewing: De hát mi is a tenger, ha nem cseppek sokasága?
Nem tök mindegy, hogy mit csinálunk? Az a lényeg, hogy szeressük az Urat, szeressük egymást, éljünk
békességben egymással, nem? Nem! Az a lényeg, hogy dicsőítsük őt!
Ef 1:12 Hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk
Hogyan dicsőíthetjük Istent?
Jn 17:4 Én azzal dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát [gör. ergosz], amelyet
reám bíztál, hogy végezzem azt
Tehát van egy munka, egy küldetés, egy cselekménysor, amit Isten egyedül és kizárólag nekünk
készített el: ez egy ránk szabott szerepet szánt nekünk a drámában.
Ez jó hír!
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Nem nekem kell kitalálni, megcsinálni az életemet! Isten már kitalálta!
Nem nekem kell megírni az életem forgatókönyvét! Isten már megírta!
Nekem csupán meg kell értenem, fel kell ismernem, hogy mi a szerepem Isten forgatókönyve
szerint! Tudnom kell, hogy mik azok a “jó cselekedetek, amiket Isten előre elkészített nekem,
hogy azokban járjak”. Gondolod, hogy nem fogja elárulni, ha tényleg kíváncsi vagy rá? Na ehhez
és ezért elengedhetetlen az Istennel való élő, személyes kapcsolat és kommunikáció!
Ezt a újjászületés és a Szentlélek által biztosítja számunkra Isten.
Ef 1:13 megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével.
Ef 5:10, 17-18 Vizsgáljátok meg, mi kedves az Úrnak!... ne legyetek esztelenek, hanem értsétek
meg, mi az Úr akarata [mi a forgatókönyv]… [ezért fontos, hogy] teljesedjetek be Szentlélekkel!

Pált (és minket is) ennek az örömhírnek a terjesztésével bízta meg Isten. Vagyis azzal,
Ef 3:9-10 hogy megvilágosítsam mindkinek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felôl,
a mely elrejtetett vala örök idôktôl fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus
Krisztus által; 10 Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és
hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége.
Mi, az egyház, Krisztus teste egy kozmikus dráma fontos szereplői vagyunk (az Isteni színjátéké)! Isten
a forgatókönyv író, a Rendező, mi pedig a Rendező gondosan kiválogatott profi színészi gárdája
vagyunk (ez az új emberiség, aki igazságban és valóságos szentségben teremtetett, Ef 4:24), akikért
nagyon nagy árat fizetett (Jézus vérét, Ef 1:7) és akiket arra rendelt, hogy tökéletesen eljátszuk a
nekünk szánt szerepet.
Ef 1:4 A szerint, a mint magának kiválasztott minket Őbenne világ teremtetése elôtt, hogy
szentek és feddhetetlenek legyünk őelôtte szeretet által – ez jelenthet identitást és egyfajta
életcélt is.
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Kol 1:22-23 hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson titeket Maga elé:
Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangéliom
reménységétől.
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A nézőtéren ott figyelnek a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok, amelyeknek egy része idő
közben fellázadt Isten ellen. Ők a dráma láthatatlan szereplői is egyben (a “nem vér és test”, Ef 6:12).
Isten már lefegyverezte őket (Kol 2:15), de még mindig támadnak, még mindig élnek és továbbra is
megpróbálják meghiúsítani Isten kozmikus tervét, pl. azáltal, hogy megpróbálnak kizökkenteni
minket az Istentől kapott szerepünkből.
Az ellenségnek is van egy forgatókönyve és egy amatőr színészi gárdája! Mi is ennek a
színtársulatnak a tagjai voltunk, az újjászületésünk előtt. A sátán is osztott nekünk egy szerepet az ő
forgatókönyvében:
Ef 2:1-2 Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bûneitek miatt, 2 melyekben
jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegôbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint,
mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik.
A sátán is az ő démoni lelkét adta ahhoz, hogy be tudjuk tölteni az általa nekünk szánt szerepünket,
azaz hogy az Isten elleni lázadásban minél hatékonyabban tudjunk közreműködni. Ösztönzött és
képessé tett bennünket az általa ránk szabott szerep eljátszásában.
Isten az életem egy adott pontján, az ő kegyelméből megmutatta nekem a szereptévesztésemet,
hogy rossz csapatban, rossz szerepet játszok, ezért nem működik az életem, ezért omlik össze
minden. Hiszen nem a sátán teremtett engem, nem a sátán szolgálatára lettem teremtve, hanem
Isten remekműve vagyok, [gör.] poéma, Krisztusban! Mindig is az voltam! Nyilván nem egy másik
teremtmény, hanem csak az én Alkotóm fogja tudni elmondani nekem azt, hogy pontosan mire
készített el engem. Én azelőtt a sátánt követve akartam ezt megtudni, kideríteni.
Csak megjegyzem, hogy a fejedelemségeket és hatalmasságokat is Isten teremtette:
Kol 1:16 Mert Őbenne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, a láthatók
és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár
hatalmasságok; mindenek őáltala és őreá nézve teremttettek.
Akiket Isten arra teremtett, hogy bennünket, embereket, az ő gyermekeit szolgálják:
Zsid 1:14 Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni
fogják az idvességet? – a trónörökösök segítségére lettek rendelve.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a sátán is eredetileg egy ilyen, bennünket segítő, anygali
fejedelem lehetett. Aki fellázadt a Rendező ellen és egy olyan szerepet kezdett el jétszani,
ami szembe ment Isten eredeti jó szándékával. A sátánnal együtt az angyalok egyharmada is
szereptévesztésbe került és így rántották magukkal az embert is. Nem az isten szerinti
kormányzásban, az elhívásunk betöltésében segítenek, hanem az Isten elleni lázadásban.
Ábrahám és a zsidó nép volt az, akit Isten kiszabadított a sátán amatőr színészi gárdájából és akiket
beavatott az ő eredeti forgatókönyvébe. Megismerték a Rendezőt, megismerték a forgatókönyvet,
ismerték a szerepüket, mégis inkább régi sátáni forgatókönyv szerint játszottak tovább.
4 Móz 4:5-8 Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint
megparancsolta nékem az ùr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a
melybe bementek, hogy bírjátok azt. 6 Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz
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a ti bölcseségtek és értelmetek a népek elôtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és
ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! 7 Mert melyik nagy nemzet az,
a melyhez olyan közel volna az ô Istene, mint mi hozzánk az ùr, a mi Istenünk, valahányszor
hozzá kiáltunk? 8 És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései
volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!
Izráelnek a világ elé kellett volna élni Isten forgatókönyvét! Azáltal, hogy eljátsszák a nekik szánt
szerepet, azokat a jócselekedeteket, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjanak (Ef
2:10). Ők inkább a sátán által elkészített cselekedetekben akartak járni (Ef 2:1). Ezért Isten
megharagudott rájuk és kizavarta őket a földjükről.

Isten haragja vs. sátán haragja
Múlt alkalommal is említettem már, hogy amíg sátán forgatókönyve szerint éltem, Isten volt az
ellenségem, az ő haragja volt rajtam. Haragudott rám a Rendező. Nem erre teremtettelek, nem
érted?!
Ef 2:3 természet szerint harag fiai voltunk, mint egyebek is.
Kol 3:6-7 Melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira; 7 Melyekben ti is
jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
Jn 3:36 A ki hisz a Fiúban [átáll az ő színészi csapatába], örök élete van; aki pedig nem
engedelmeskedik a Fiúnak [hanem az ördög forgatókönyvéhez ragaszkodik], nem lát életet,
hanem az Isten haragja marad rajta.
Most, hogy átálltam Isten színészi gárdájába, az örödög az ellenségemmé let és most ő haragszik
rám!
Jel 12:12 Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal
teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
1 Pt 5:8 a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
Forgatókönyvek kereszteződésében élünk! Nem mindegy, hogy melyik forgatókönyv szerint élek!
Nagy baj az, ha ezek a forgatókönyvek gyakran, több ponton is keresztezik egymást az életünkben,
azaz, ha vissza- vissza lépünk a korábbi szerepünkbe, szereptévesztésünkbe és ideiglenesen
elkezdünk újra a sátán forgatókönyve szerint játszani.
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Teljes szereptévesztésben élek, ha azt gondolom, hogy Isten arra adta az ő kegyelmét, hogy
folyamatosan megbocsásson nekem, ha Isten megváltott gyermekeként ugyanazt az alapvetően
bűnös, önző, élvhajhász, törtető életet élem tovább, mint a megtérésem előtt! Isten arra adta és adja
a kegyelmét, hogy valóban szent és feddhetetlen legyek őelőtte és hogy el tudjam játszani a Tőle
kapott kitüntetett szerepemet!
Az a baj, hogy sok keresztyén nem veszi észre, hogy továbbra is a sátán forgatókönyve szerint
cselekszik, a zsidó néphez hasonlóan, újra és újra szereptévesztébe kerül. Mert nem ismeri a
családi titkot, se az ellenség taktikáját.
Ha kilépek a szerepemből és elkezdek újra az ördög forgatókönyve szerint játszani.
Ef 4:26-27 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
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Jak 3:14-15 Ha pedig keserû irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne
hazudjatok az igazság ellen. 15 Ez nem az a bölcsesség, a mely felülrôl jô, hanem földi, testi és
ördögi.
Nem veszítem el Isten szeretetét ugyan, de elakad az áldásfolyam, megszomorodik, visszahúzódik,
kioltódik Isten Szentlelke bennem, Aki pont azért adatott belém, hogy képes legyek az Istentől kaptt
szerepem eljátszására.
Gondoljunk bele! Az Édesapám a bizalmába fogadott, beavatott a családi titokba és elárulta, milyen
kitüntetett szerepet szánt nekem a titok kibontakozásában és hogy milyen elképesztő örökség vár
rám, Hogyan élhetnék továbbra is úgy, mindezt semmibe véve, mintha minderről nem is tudnék?!
Óriási különbség van a között, amikor magamban hallgatok egy zeneművet és a között, amikor úgy
(vagy azután) hallgatom, hogy közben egy zenetörténész elmagyarázza nekem a mű keletkezését és
az abban megjelenő egyes zenei motívumokat. Így egy egészen új megvilágításba kerül a zenemű.
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Isten rendelt apostolokat, pásztorokat, prófétákat, tanítókat, evangélistákat az ő népe számára, hogy
elmagyarázza nekünk az evangélium muzsikáját (Ef 4:11-12).
Mi óvhat meg minket a szereptévesztéstől?
1. A Szentlélekkel való betöltekezés (a Rendező Lelke, hogy belülről, szívből tudjunk aonosulni
az ő forgatókönyvével, vágyával, álmával):
Ef 5:18-19 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be
Szent Lélekkel.
2. Az Isten beszédével való betöltekezés:
Kol 3:16 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon
Egy elkeserítő amerikai felmérés szerint a magukat keresztyénnek való embereknek csupán
11%-a olvasta el a teljes Bibliát!1 Ez pedig azt jelenti, hogy a keresztyének nagy része nem
ismeri a Bibliát, nincs betelve Isten Beszédével. Nem csoda, hogy könnyedén bedőlnek a
sátán hazugságának. Nem tudjuk megélni azt, amit nem ismerünk. Ezért tud a nyugati kultúra
és azon keresztül az ördög ilyen erőteljes hatással lenni az egyházra ahelyett, hogy az egyház
lenne hatással a kultúrára.
Jn 10:27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem ôket, és követnek engem.
3. Annak tudata, hogy szeretett gyermek vagyok! Emlékezzek, kinek a Fia vagyok és mennyire
szeret engem:
Ef 5:1-2 Legyetek annakokáért követôi az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok
szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket
4. Az Isten teljes fegyverzetének felvétele
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Ef 6:10-11 Végezetre, atyámfiai, legyetek erôsek az ùrban, és az ô hatalmas erejében.
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden
ravaszságával szemben.
5. Egymásért való imádkozás (ami az Isten egyik fegyverzete):

Ef 6:18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden idôben a Lélek által, és
ugyanezen dologban vígyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért
Aznap reggel, amikor Laci barátunk az Úrhoz költözött, felesége a következő szakaszt olvasta a reggeli
csendességében:
2 Tim 4:7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon,
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De jó lenne így, ennek tudatában meghalni:

1

Ld. https://relearn.org/shows/rc/how-to-put-on-the-armor-of-god/.
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Apcsel 20:24 De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy
elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy
bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.
Hát Laci bizonyságot tett.
Fontos tudnunk, hogy egészen addig, míg be nem töltjük Istentől kapott küldetésünket,
elpusztíthatatlanok vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy az ellenség ne próbálná meg megkeseríteni az
életünket, de el akkor sem pusztíthat minket, ld. Jób esetét (Jób 1:12). Ha pedig betöltöttük a
küldetésünket, miért is akarnánk tovább itt maradni a földön? Persze még akár az is megtörténhet,
hogy ha céltévesztetté válik az életünk, a Rendező “idő előtt” elszólít bennünket a színpadról.
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