Jézus levele az efezusi gyülekezethez - Jelenések 2:1-7
Vajon Isten kire gondol napközben? Hol járnak Isten gondolatai? „Kik járnak mindig a fejében?”
Egy szerelmes fiú mindig arra a lányra gondol, akit szeret. Egy férj munkája közben szívesen időzik el
feleségén, és a feleség is gondolataiban a férje után jár, mert szeretik egymást. Vajon Isten kire, kikre
gondol sokat? Az Ige alapján meg vagyok győződve arról, hogy Isten gondolatai a gyülekezet körül
járnak. Isten gondolataiban azok járnak, akik az Isten Fiába vetett hit által a gyülekezethez, az egyházhoz
tartoznak. De jó ezt tudni. Remélem téged is bátorít az, hogy Isten gondol rád. Szeretettel gondol rád, és
nincs olyan perc amikor ne járnál Te az eszében. Pál az efezusi gyülekezetnek azt írja: Krisztus szerette
az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje. Krisztus ilyen önfeláldozó szeretettel gondol az
egyházra, a gyülekezetre és annak minden tagjára.
Jézus annyira szerette a gyülekezetet, hogy levelet küldött nekik. Az Ázsiában levő 7
gyülekezethez címezte levelét, melyet szeretett tanítványán, Jánoson keresztül juttatott el az övéinek. Az
üldöztetés alatt lévő gyülekezeteknek vigasztalást, dicséretet, bátorítást, intést küld az Úr. A római
birodalom nagyvárosaiban élő gyülekezetek „szerelmes levelet” kapnak a vőlegénytől. A meghalt, de
feltámadt Krisztus a mennyből küldi el kijelentését a gyülekezeteknek arról, amiknek meg kell történnie.
A levelek küldője tehát a mennybe ment Jézus Krisztus, a címzettek pedig a gyülekezetek. Isten gondol a
gyülekezetekre és van számukra mondanivalója a Lélek által. Azt kell mondjuk, hogy a világtörténelem
középpontjában Jézus Krisztus áll, aki életét adta a gyülekezetért. Minden esemény, ami körülöttünk
történik, az Egyház javára történik. Belegondoltál abba, hogy a világesemények történései Istennek a
gyülekezetekkel kapcsolatos célját mozdítják előre? Milyen értékes az Egyház Isten szemében, hogy még
a világtörténelmet is úgy alakítja, hogy az épülésére és örömére legyen!
Minden levélnek hasonló felépítése van. Először bemutatkozik a feltámadt, élő Krisztus. Azután,
ahol lehet, megdicséri a gyülekezetet. Utána, ha kell panaszt emel a gyülekezettel szemben, majd
elmondja a megoldást a problémára. Jézus Krisztus ismerteti az engedetlenség következményét és
elmondja mi a jutalma annak, aki győz. A Jelenések könyvében az első levelet az efezusi gyülekezet
kapja. Ez a gyülekezet is Kis-Ázsiában, a mai Törökországban található. Róma után a negyedik
legnagyobb város volt akkor, 250.000 lakossal. Politikai, gazdasági, és kultikus szerepe volt a városnak.
Gazdag kereskedő városként volt ismert. Pál apostol 3 évet töltött itt eredményes munkával. Itt volt a
világ hét csodája közé számító Artemisz templom is. Egy igazi nyüzsgő nagy város, tele bálványokkal,
idegen kultusszal, és kis házi gyülekezetekkel. Pál azt írta róluk, hogy Isten nélkül és reménység nélkül
éltek, de Isten kegyelme az evangélium hirdetése által felragyogott közöttük, és sokan megtértek és
gyülekezet jött létre. Pál apostol tudta, hogy az ilyen romlott nagyvárosok egyetlen reménysége is
Krisztus, és amire szükség van, az egy élő gyülekezet. Az élő Krisztust imádó gyülekezetnek pedig hatása
van egy társadalomra, közösségre, városra.
Jézus Krisztus jobb kezében tartja a hét csillagot és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét
gyülekezet vezetője, lelkésze. A hét arany gyertyatartó pedig a hét gyülekezet. Van olyan hely, ahol meg
lehet tapasztalni az igazi szeretetet? Ahol békesség van, ahol az emberek megbocsátanak egymásnak?
Ahol irgalom van gyűlölet helyett? Ahol boldogság szenvedés helyett? Hol van az „elveszett
paradicsom”? Jézus Krisztus a gyülekezetek között jár, azaz jelen van közöttük. Így mutatkozik be az
efezusi szenteknek. Ezzel beteljesíti az ószövetségi próféciát: bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük
leszek és ők az én népem lesznek. Hol van az a hely ma, ahol Isten jelenléte megtapasztalható? A
gyülekezetben, mert Isten megígérte, hogy ott jelen lesz. Belegondoltál már testvérem abba, hogy itt az
istentiszteleten Isten jelenlétében vagyunk? A Szentlélek által, láthatatlan módon itt van közöttük Isten.
Lehet vele találkozni, hallani a hangját az Ige által, beszélgetni vele az imádság által, és dicsérni Őt az
énekek által. Isten közelsége oly jó nekem – mondja a zsoltáros. Vajon hány embernek szóltál a múlt
héten, hogy jöjjön a gyülekezet közösségébe, mert ott van Isten!? Krisztus a hét arany gyertyatartó között
jár.
Jézus megdicséri a gyülekezetet. Ez a gyülekezet kap a legtöbb dicséretet. Az efezusi
gyülekezetben, ahol maga Pál is szolgált sok dicséretes dolog történt. Egy igazi minta gyülekezet áll
előttünk. Jézus Krisztus ismeri a szív titkait, és tudja a gyülekezet dolgait. A mások dicsérete nem
„amerikai módszer”, hanem krisztusi lelkületről tanúskodik. Jézus észreveszi a gyülekezet pozitív dolgait
és megdicséri őket. Vajon Te mit látsz meg hamarabb? A problémát vagy a dicséretes dolgokat? Előbb
kritizálsz vagy tudsz dicsérni is? Jézus megdicséri a gyülekezetet, mert kitartó és sokat szolgál. Nem tűri

el a gonoszokat, hanem megpróbálja őket és leleplezi még a hamis apostolokat is. A hazugságot nem tűri
el, hanem szilárdan ragaszkodik az igazsághoz. Jézusért még terheket is vállal a gyülekezet. Van tehát
egyházfegyelem és tiszta tanítás. A gyülekezet dolgai rendben történnek. Ne felejtsük, hogy Jézus nagyon
megdicséri a gyülekezetet ezekért. Dicséretes Jézus szemében az, ha ilyen a gyülekezet.
DE Jézus nem nagyítja fel a pozitívumokat sem, csak azért, hogy ne kelljen a nehézségekről
beszélni. Krisztus őszintén feltárja a gyülekezet problémáját is, és nem esik a hamis-szeretet csapdájába.
Az igazi szeretet megmondja a másiknak a problémát is, és ha kell tud szeretetben inteni is. Jézus
tökéletes szeretettel közli az efezusiakkal a bajt. A tökéletesen működő gyülekezetben a testvérek
elhagyták az első szeretetet. Elfelejtkeztek arról, hogy mi a gyülekezetnek a küldetése. A cél nem egy
tökéletesen működő rendszer, hanem szeretetkapcsolat az Atyával és az Ő Fiával a Szentlélek által. A
nagy fáradozásban a gyülekezet elfelejtkezett Isten szeretetéről, amelyet Krisztus megbizonyított a
golgotai kereszten. Már nem ebből és nem ezért a szeretetért küzdöttek és fáradoztak, hanem az
„egyházért”. Vajon nem kísért-e bennünket is az, hogy az egyházért küzdve, fáradva elfelejtkezünk Isten
szeretetéről, amely szívünkbe áradt a Szentlélek által?
Jézus megoldási javaslata a kialakult helyzetre az emlékezés. Emlékezz vissza azért! A
gyülekezetnek vissza kellett emlékezni arra, hogy Krisztus adta oda életét szeretetből az egyházért, és ez
az áldozat egyszeri és tökéletes. Csak az Isten szeretetével betelt ember tudja az egyházat szolgálni. A
törvényeskedés csapdájából csak az Isten szeretetére való visszaemlékezés tud kiszabadítani. Ez az
evangélium jó híre: Isten minden cselekedetünk és fáradozásunk nélkül, ingyen kegyelméből Krisztus
érdeméért szeret bennünket. Semmit sem tudunk tenni azért, hogy kevésbé szeressen minket, és semmit
se tehetünk azért, hogy jobban szeressen minket. Krisztusban örökkévaló szeretettel szeret bennünket.
Nyugalmat ad neked Isten szeretete minden körülmény között?
A megtérés azt jelenti, hogy visszatérünk Isten szeretetéhez, amelyet már az Éden kertjében is
megmutatott Ádám és Éva felé. Ez az élet küzdelem. Különösen is az a hit harc, amelyben azért harcol a
gyülekezet, hogy Isten irántunk való szeretetéből fáradozva küzdjön. Abban a harcban állunk mindennap,
hogy vajon elég-e számunkra Isten szeretete, vagy érdemeket akarunk felmutatni Istennek? Ez az igazi
harc. Bátorodjunk fel, mert a győztesnek járó jutalom az, hogy közösségben lehet Istennel a
paradicsomban és ehet majd az élet fájáról. Megéri a küzdelem, mert nagy a jutalom! Ámen.
Kérdések:
A, Milyen dicséretet kap az efezusi gyülekezet Krisztustól? Soroljuk fel ezeket!
B, Mi Jézus panasza a gyülekezettel szemben? Mit jelent az első szeretet?
C, Mit kell tennie a gyülekezetnek? Mi a megoldás?
D, Mi jár a győztesnek? Hol találunk még a Bibliában igéket a „paradicsomról”?
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Vajon Isten kire gondol napközben? Hol járnak Isten gondolatai? „Kik járnak mindig a
fejében?” Belegondoltál abba, hogy a világesemények történései Istennek a
gyülekezetekkel kapcsolatos célját mozdítják előre?
Hol van az a „hely”, ahol Isten jelenléte megtapasztalható? Vajon hány embernek
szóltál a múlt héten, hogy jöjjön a gyülekezet közösségébe, mert ott van Isten!? Mi volt
az akadálya?
Vajon Te mit látsz meg hamarabb? A problémát vagy a dicséretes dolgokat? Előbb
kritizálsz vagy tudsz dicsérni is?
Abban a harcban állunk mindennap, hogy vajon elég-e számunkra Isten szeretete, vagy
érdemeket akarunk felmutatni Istennek?
Mi adja a te értékedet, identitásodat? A munkád, a szolgálat, stb. vagy Isten szeretete?

