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3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, 4 A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, 5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, 6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, 7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. 8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, 9 Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, 10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak; 11 Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, 12 Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. (Ef 1,3-12).
A Szentírással való folyamatos foglalkozásunk során szükségszerűen elénk kerülnek keresztyén vallásunk minden egyes tantételei. Valójában vannak egyes tantételek, amelyek szinte előírtaknak tűnnek (s ezeket feltétlenül mindig hangsúlyoznunk kell).  De nem szabad mellőznünk egyetlen részt sem a Szentírásból, mint olyat, aminek tárgyalása alkalmatlan (helytelen, illetlen); feltéve, hogy hozzánk illő alázattal és szerénységgel közeledünk e témákhoz. Tagadhatatlan, hogy az apostolok olykor említést tesznek, éspedig látszólag minden tartózkodás (hezitálás) nélkül, a predesztináció és kiválasztás tanairól is. És ezért mi is kötelesek vagyunk feltárni az ihletett írók jelentését (értelmét, mondanivalóját) ez igehelyekkel kapcsolatosan, éppúgy, mint tesszük más igéknél. Tudatában vagyunk a nagy nehézségeknek, melyek e tanok kifejtésénél jelentkeznek (habár bizonyára nem nehezebbek ezek azoknál, amelyek ezek tagadását kísérik).  És jól tudjuk azt is, hogy mennyi visszaélésnek vannak ezek kitéve (milyen sokan visszaélnek velük). Nos, hogy ne tűnjék úgy, hogy minket alaptalan részrehajlás fűt ez ellenszenves tantételek iránt, vagy nem megfelelő alapokra kívánjuk helyezni őket, egy hosszabb igeszakaszt választottunk a Bibliából, melyet nem lehet könnyen félremagyarázni; és amelyik valóban oly világos, hogy önmagáért beszél. Úgyszintén gondosan ügyelünk arra, hogy pontosan úgy tárjuk fel ez igazságokat, amint maguk az apostolok kijelentették, vagyis nem spekulatív vagy vitatkozó szellemben, hanem gyakorlatiasan hasznosítva őket, mint amelyek szent háládatosságra és engedelmességre serkentenek.  
Pál apostol mélyen átérezve mindazt a kegyelmi áldást, amely rá és az egész efézusi gyülekezetre kiáradt, hálatelten dicsőítő elismerésekben tör ki, magasztalva azt az Istent, akitől mindezek folynak, s akit minden lehetséges hála és dicséret megillet.
E szavak felett elmélkedve, fel fogjuk tárni,
I. Melyek azok az áldások, amelyeket Istentől nyertünk--
„Megáldott minket minden lelki áldással”—
[Az efézusi gyülekezet főként pogányokból tevődött össze, jóllehet részben zsidókból is (V.ö. Csel 18,19-20. 24. 28.  textusunk 11,12,13 verseivel, ahol meg van különböztetve e kettő:„mi” zsidók, „akik először bíztunk Krisztusban” és „ti” pogányok, akik később hittetek. Lásd úgyszintén Gal 2,16-18.). És bár meglehet, voltak képmutatók is közöttük, mint más gyülekezetekben is, Pál apostol mégsem áll meg ilyen jellegű különbségtételre, hanem a szeretet ítéletében szól róluk, mint valódi keresztyénekről, mint akik részesei mindazon áldásoknak, melyekkel hitvallásuk szerint feltételezhetően rendelkezhettek. Mint hívők, meg lettek áldva „minden mennyei áldással”, melyek teljesen különböznek azoktól, amelyeket bármely „természeti ember” birtokolhat, valamint azoktól, melyeket a földi és testi zsidók vártak Messiásuktól, hogy rájuk árasszon. Ezek áldások közül, a fő tényezők itt fel vannak sorolva.
Isten családjába fogadott minket – úgy bánt velünk, mint gyermekekkel – és a gyermekeknek kijáró örökséget adta nekünk.
Egykor a hívő „távol” volt Istentől, „Izráel társaságától idegen, az ígéret szövetségeitől távol állt, reménysége nem volt, és Isten nélkül élt e világon”. De a bővelkedő irgalom és kegyelem jótéteménye által Isten fiává fogadta, és megadta, hogy olyan kapcsolatban álljon vele, mint gyermek az atyjával. Bár semmije sincs, és nem lehet soha semmije önmagától, amit felajánlhatna Istennek, mégis „elfogadott lett”, Isten kegyében részesült, minden korábbi vétkei „megbocsáttattak”, és lelke meg lett mosva minden szennyétől „a Megváltó vérében”.  Most, hogy ily közeli kapcsolatba lett hozva Istennel, Ő „nem úgy bánik már vele, mint szolgával, aki nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura; hanem mint fiúval”, akivel megfelelő módon ismertetve lett Atyja minden akarata.  Fel lett fedve előtte az az óriási titok, hogy az Atyja által meghatározott időben, az összes értelmes teremtmények, emberek és angyalok, ki egykor egy családot alkottak, de az ember bűnbeesése miatt el lettek választva, ismét egybeszerkesztessenek egy közös Fő, az Úr Jézus Krisztus alatt, ki először teremtette őket, s akinek kezdetben teljes hódolattal adóztak. Ami az embereket illeti, semmi különbség nem lesz köztük e tekintetben: mindnyájuk közös Atyja egyformán fogadja mindnyájukat, akár zsidók, akár görögök, és egy testté alkotja őket, hogy egyformán és különbség nélkül részesei legyenek az Ő kegyelmének, és örökösei az Ő dicsőségének. Mert mindnyájuknak, kivétel nélkül, hacsak hisznek benne, örökséget készített, amelyre, mihelyt hisznek benne, jogcímet kapnak, és amelyet, e földön lakozásuk meghatározott ideje után, birtokolni fognak örökké.]
E lelki áldások „Krisztusban” adattak nekünk –
[Kivétel nélkül mindegyik az Ő vérével lett megszerezve, az ő közbenjárásának a gyümölcse, és az ő kegyelmének az ajándékai. Ezek mind, mint kincstárban, benne vannak elrejtve, és amikor Ő nekünk adatik, ezek is a mieink lesznek, akárcsak az érc a bányában. Ezek mind neki adattak, először, mint fejünknek és képviselőnknek, és csakis akkor birtokolhatjuk, ha benne találtatunk. Kiválasztottak vagyunk? „Őbenne” vagyunk azok. Eleve elrendeltettünk a fiúvá fogadtatásra? „Őbenne” van ez. Elfogadott minket Isten? „Krisztusban” történt. Bűnbocsánatot nyertünk? „Őbenne” van. „Elpecsételtettünk az ígéretnek Szentlelkével, mint örökségünk zálogával?” „Őbenne” van ez. Meg vagyunk áldva minden lelki áldással? „Őbenne”, és csakis benne! Ó, bárcsak sokkal jobban átéreznénk kötelezettségünket, hogy mennyivel tartozunk Krisztusnak mindezen áldásokért! Nemde döbbenetes, hogy valaki képes olvasni ezt a szakaszt, és figyelmen kívül hagyja Krisztust, holott az egész fejezeten keresztül úgy van felmutatva, mint aki „minden mindenekben”!? Ezt mindig tartsuk elménkben: hogy miközben minden az Atyától származik eredet szerint, minden Krisztuson keresztül a mienk, ki megszerző oka ez áldásoknak, és Krisztusból kell merítenünk őket, mint kútfőből. Csakis úgy lehetünk ez áldások közül bármelyiknek is a részesei, ha magát Krisztust elfogadjuk.]
Miután számba vettük a Krisztusban nekünk adott áldásokat, továbbmenve kimutatjuk
II. Milyen módon közölte azokat velünk –
Ettől függ, nagymértékben, a hálatartozás, mellyel adósok vagyunk neki. Ha azok adományozására előzetesen a mi részünkről buzgó esedezéssel mi vettük volna rá őt, és csakis nagy és érdemszerző szolgálatokkal tudtuk azokat megszerezni, akkor, bár okunk volna áldani őt, de úgyszintén lenne okunk magunkat is méltatni, és joggal igényelnénk magunknak egy részét a saját üdvösségünkért járó dicsőségnek. Ámde ezeket az áldásokat Ő 
1. Szuverén módon közölte velünk –
[Ő teljesen szuverén (döntésében független teljhatalom). És csakis az Ő saját akaratából és tetszéséből történt, hogy valamennyi teremtményét létrehozta. Érezzük szuverén voltát ebben a tekintetben. Tegye fel a kérdést bárki is önmagának: „Miért lettem én egyáltalán megteremtve? Miért lettem embernek alkotva, és nem állatnak? Miért születtem keresztyén szülőktől, és nem pogányoktól? Miért olyan vidéken, olyan korban, amikor az evangélium fénylik, s nem az sötét középkorban? Miért van, hogy életben vagyok, holott milliók lehunyták örökre szemüket, mihelyt e világra jöttek?” Minden ilyen kérdésre csak egy válasz létezik: „Igen Atyám, mert így volt kedves Te előtted.” És ez az igazi válasz, amit adnunk kell minden tudákos kérdésre, a lelki áldásokat illetően, melyeket közölt velünk: ezek mind az ő szabad (ingyenes) és szuverén kegyelmének a gyümölcsei. „Kiválasztott bennünket a világ megalapítása előtt”, és „eleve elrendelt minket azok élvezésére”. Ezt csupán „az Ő akaratának jó tetszéséből” tette. És ezt cselekedve, nem tartott szem előtt mást, csakis az Ő dicsőségét: „az Ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására” történt ez (5-6.v). Mégis, bár e reánk vonatkozó predesztinációja „az Ő jókedve szerint történt, melyet eleve elrendelt magában”, és semmi egyébre sem vezethető vissza, csupán az „ő saját döntésére és kegyelmére”, nem kell azt képzelnünk, hogy merő üres önkényesség vezette akaratában. Mert olyan döntés ez, mely „tanácson” alapszik ( v.ö. 9.11.verseket 2Tim 1,9-cel), noha az okok, amelyek alapján cselekedett, számunkra ismeretlenek. Ha e tantétel csak egyetlen kifejezéstől függne, s egy igehelyen lenne csupán kifejtve, úgy sokkal visszafogottabban beszélnénk róla. De ebben az igeszakaszban olyan, mint a nyüstfonál, mely az egész szövetet átjárja: nem lehet, mint a gyapjút leválasztani róla, és valami sokkal enyhébb értelmet adni a szövegnek. Lehetetlen, ha bárki előítélettől mentesen olvassa e szakaszt, hogy ne ismerné el, hogy ez az egyértelmű jelentése; s hogy semmi egyéb, csupán a szándékosan erőltetett, rafinált bibliakritika képes valami más értelmet kihozni belőle.]  
2. A megszentelődés útján –
[Az egyik ok, amit sokan felhoznak a kiválasztás és eleve elrendelés tana ellen az, hogy e tantételek úgymond aláássák az erkölcs érdekeit. De ennek az ellenvetésnek nincs jogos alapja. Ellenkezőleg, e tanok a legerősebb garanciái a szent életnek, hisz látjuk, hogy biztosítják a megszentelődést, mint előkészületet a dicsőség végső birtokbavételére. Azt olvastuk, hogy Isten „kiválasztott minket”: de mire választott ki? Üdvösségre, szentségtől függetlenül? Nem. Hanem kiválasztott az üdvösségre a megszentelődés útján: kiválasztott minket, „hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretetben.”  Itt különös figyelmet érdemel, hogy Isten nem azért választott ki minket, mert szentek voltunk, vagy, mert előre látta, hogy szentek leszünk, hanem azért (azzal a céllal), hogy szentek lehessünk. Kiválasztott a szentségre, mint célra vezető eszközre, éppúgy, mint a dicsőségre, a végcélra. Ő elrendelte úgy az eszközt, mint a célt; és a célt (a dicsőséget) csakis az kijelölt eszköz (a szentség) útján érhetjük el. Ezért, valahányszor csak a kiválasztásról és eleve elrendelésről beszél az Ige, ilyen értelemben van szó róluk, mint amelyek a szentségre irányulnak, és biztosítják számunkra a megszentelődés elérését. Isten kiválasztott minket „a Lélek szentelésében, éppúgy, mint az igazság hitében” (2Thess 2,13. 1Pt 1,2); és „eleve elrendelte, hogy az Ő Fia ábrázatához hasonlítsunk” (Rm 8,29)
Fontoljuk meg kellőképpen ezt, és így eltávozik elménkből a legnagyobb akadály, mely gátol ezeknek a mélységes és titokzatos igazságoknak az elfogadásában.  Amikor egyszer átláttuk, hogy ezek kétség nélkül biztosítják a megszentelődést a dicsőségbe vivő úton, és hogy senki sem jogosult Isten választottjának vélnie magát, ha életszentsége nem tanúskodik mellette, hamarosan lemondunk előítéleteinkről, és készséggel átengedjük a szuverén kegyelemnek az egész dicsőséget a mi üdvösségünkért.]
3. A bölcsesség és megfontolás (értelem) útján—
[Valóban, e nagy üdvösség a bölcsesség és megfontoltság legnagyobb kifejtéseként jött létre. A bölcsességé, annak kitervelésében; és az óvatos megfontoltságé, annak közlésében. Milyen csodálatosan jelzi Isten bűn elleni haragját, épp amikor irgalmat terjeszt ki a bűnösre; hiszen megmutatja a bűnösnek és mindenképpen tudtára adja, hogy ha a neki kijáró haragot nem viselte volna el a Kezese, ő semmiképpen sem üdvözülhetett volna. Továbbá, feltárja előtte, hogy az üdvösségnek ezen útján, mely az Isten Fia halála által jött létre, Isten tökéletes tulajdonságai mind megdicsőíttetnek; oly módon, hogy miközben a jogosság és az irgalom igényei egymással ütközni látszanak, ezek úgy egybehangolódnak, hogy a jogosság épp az irgalom útján gyakoroltatik, az irgalom pedig a jogosság útján. Továbbá, az üdvözítés ezen útja azt eredményezi, hogy a hívő lelkét annyira áthatja a csodálat és szeretet, hogy elkerülhetetlenül odaszánja (átadja) magát hálából fenntartás nélkül Istennek, sőt, ha ezer élete volna is, még azt sem tartaná soknak az Ő szolgálatára szánni, vagy az Ő dicsőségéért feláldozni. – Nem kevesebb a megfontoltság ezek adományozásában, mint a bölcsesség ez áldások kitervelésében. Mert bár Isten szuverén módon adja, teljesen jó tetszése szerint, sohasem keresztezi az ember akaratának szabadságát, és soha nem von senkit másként, csak „emberi kötelékekkel” (Hós 11,4). Vagyis úgy, hogy az igazságot feltárja az elme előtt, s az indítékokat a szívnek, s így győzi meg az embereket, és teszi, hogy „készséggel siessenek az ő sereggyűjtésének napján”. (Zsolt 110,3). Végtelenül sokféle módon osztogatja áldásait: és még e mai napon is, az Ő népe kimeríthetetlen bölcsességet lát abban a módban, ahogyan velük bánik: s így megláttatja velük a legtisztább világosságban mily sokkal tartoznak neki, és dicsérő énekekkel tölti meg ajkukat, s mindegyikük úgy érzi, hogy ő kell az összes mennyei lényeknél inkább a leghangosabban zengje a Bárány dicséretét. Ezenfelül oly tévedhetetlenül hatékonyak az általa használt eszközök, hogy sohasem vallott még kudarcot egyetlen esetben sem valamely lélekben kegyelmi céljainak megvalósításában, vagy az elkezdett munka bevégzésében. Joggal van tehát mondva az Ő „kegyelme gazdagságáról”, melyet kiárasztott ránk, hogy „bőséggel közölte azokat velünk, minden bölcsességgel és értelemmel”.]
Alkalmazás (személyes üzenet):
1. Azokhoz, akik nem képesek elfogadni e titokzatos igazságokat –
[Mi semmiképp sem gondoljuk azt, hogy a kiválasztás és eleve elrendelés tanai elsődleges és minden más tant felülmúlóan alapvető fontosságúak. Jól tudjuk, hogy sok kiváló kegyes hívő nem volt képes elfogadni ezeket. És kétség nélkül valljuk, hogy szolgálhatja valaki Istent neki tetsző módon, még ha nincs is helyes belátása e mély igazságokba. Csak arra kérünk, egyszerűen tegyétek túl magatokat ezeken jelenleg, s ne helyezkedjetek szembe ez igazságokkal, mint ahogy oly sokan teszik. Ha elmétek nincs felkészülve elfogadásukra, csak zavarni fogjátok magatokat a felettük való tépelődéssel, és előnyt adtok a Sátánnak, elmétek zaklatására. Elégedjetek meg azzal, hogy elfogadjátok az alapvető tanításokat az Istenhez való megtérés és a Jézus Krisztusban való hit felől; és törekedjetek ezeknek egyre teljesebb mértékben való megtapasztalására. Elmélkedjetek az áldásokon, melyekkel az Atya Isten az Ő Fia közvetítésével megáldott titeket. És soha ne feledjétek, hogy mindezekért hálával tartoztok az Atyának, akitől, mint forrásból, mindenek erednek; és a Fiúnak, aki megszerezte őket számotokra halála érdeme által; és az Szentléleknek, mint a nagy ügynöknek, aki által (hathatós munkája révén) ezek eljutnak a lelkeitekhez. Élvezzétek őket ilyen szemlélettel, és áldjátok Istent értük ilyen hozzáállással, és „amit most nem értetek, később majd megértitek”.]
2. Azokhoz, kik ezeket átkarolva, magukévá tették, és gyönyörködnek bennük –
[Élvezzétek őket személyesen, magatok számára; de ne erőltessétek őket szükségtelenül másokra. Adjatok tejet a csecsemőknek, és kemény eledelt csak azoknak, akik elég nagyok már annak megemésztésére. Gondosan vigyázzatok úgyszintén, hogy ne éljetek vissza semmilyen vonatkozásban e tanokkal, amint ezt túl sokan teszik. Isten végzései nem zárják ki (nem teszik feleslegessé) a félelmet és vigyázást a ti részetekről. Amely órában elkezdtek lazítani szorgalmatokon, azt gondolva, hogy Isten mindenképpen elvégzi munkáját bennetek, felingerlitek Istent, hogy magatokra hagyjon benneteket, és átadjon a saját szívetek megtévesztéseinek. Csakis saját életviteletek által vagytok képesek megismerni kiválasztásotokat (1Thes 1,3-4). S ha a szent életben nem haladtok folyton előre, semmiképp sem remélhetitek, hogy valaha eljuttok a dicsőségre. Hisz csak az elrendelt eszközök útján érhetitek el a célt. Ha helyes módon hasznosítani kívánjátok e tantételeket, használjátok őket Isten iránti még mélyebb hálára serkentő eszközökként. Vázoljátok fel minden áldás útvonalát, amelyet akár élveztek, vagy mely után reménykedtek, egész az Isten kiválasztó szeretetéig és eleve elrendelő kegyelméig: és forrjon össze szívetek az apostollal, ki Istent magasztalva ilyen dicséretben tör ki: „Áldott legyen az Isten, és az mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, ki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban!” Így tapasztalni fogjátok, hogy ezek az igazságok, melyek botránykövek sokaknak, „velő és kövérség” (igazi lelki eledel, erőforrás) lesz a ti lelketeknek.]   
 


