
„Hogy beteljesedjetek az Isten egész teljességéig” – T. Austin-Sparks 

10. fejezet – A család élete és jellemzői 

A legelső dolog, melyet számításba kell vennünk, hogy az Atyának mi a vágya és az elképzelése a 

családja számára. Bizonyos, hogy minden a családból indul ki, és amikor feltesszük magunknak a 

kérdést, hogy az Atya mire vágyik és mit tervezett el szellemi családja számára, csak egyetlen válasz 

létezik, s amely választ egy olyan kijelentésben kapjuk meg, amelyik magában is foglal egy családi 

címet: „azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a Fia képmásához”. 

Az Elsőszülötthöz való hasonlóság az Atya vágya és terve az egész család számára.  

A családnak tehát az Elsőszülöttre kell hasonlítania jellemében. A családi hasonlóságnak pedig az 

elsőszülött kell, hogy megadja meg a mintáját. Tehát mindaz, ami igaz volt Krisztusra, igazzá kell válnia 

az egész családra nézve. Az Úr Jézus jellemvonásainak és személyiségjegyeinek kell megjelennie a 

család minden újabb gyermekében és tagjában. Hogyha ez az Atya vágya és terve, melyet minden 

gyermekével meg is ismertetett, akkor ha azok engedelmes gyermekek szeretnének lenni, Isten 

gyermekei az igazságban, akkor bizony szívükre helyezik Atyjuk vágyát, és megértik, hogy legfőbb 

dolguk az, hogy megelégítsék az Atya szívét az elsőszülött jellemvonásainak kifejlesztésével. Az 

Újszövetség ezzel foglalkozik, sőt, az egész Szentírás is ezt tartja szem előtt. Az Ószövetség előképek 

formájában mutatja be Krisztus személyiségjegyeit, az Újszövetség sokkal inkább a Krisztushoz való 

hasonlóság egyetlen, nagy, együttes és közös megvalósítására helyezi a hangsúlyt.  

Amikor az Úr Jézus kiválasztotta tizenkét tanítványát, mintha választásának hátterében az a cél 

lebegett volna, hogy legyen egy csoport ember, aki mindig Vele van – hogy be tudja mutatni és ki tudja 

fejezni rajtuk keresztül az elsőszülött jellemvonásait és természetét a családtagokkal való 

kapcsolatában. Más szóval: ha tanulmányozzuk, hogy az Úr Jézus hogyan viszonyult a sajátjaihoz, 

amikor a földön járt, jó példát láthatunk arról, hogy milyen családi jellemvonások lehetnek az Atya 

gondolataiban. Vegyük például a tökéletlenségeit, hiányosságait, gyengeségeit a tizenkettőnek, és 

nézzük meg, hogy az Úr Jézus hogyan állt hozzájuk. A Szent Szellem nem próbálja eltakarni a 

hiányosságaikat és hibáikat. A legapróbb erőfeszítést sem teszi, hogy ezt a kis csoportot eszményinek 

láttassa. A kép, amit róluk lefest, valósághű, és minden ott van, a jó és a rossz egyaránt – semmit nem 

takar el abból, ami kínos. Arcuk minden vonása tisztán látható. Az Úr Jézus nem egy könnyen kezelhető 

társaságot kapott, hanem olyat, amelyik gyakran ejthette volna kétségbeesésbe. Azonban volt valami, 

ami e problémás kis társasággal való kapcsolatát jellemezte: az irántuk való hite. 

Micsoda hite volt az Úr Jézusnak ezek iránt az emberek iránt! Nem őbennük hitt, és nem is azért volt 

hite irántuk, mert látott volna bennük valamit; hanem végtelen hite volt az Atyában irántuk. Így állt 

hozzájuk: „Istennek semmi sem lehetetlen. Itt vannak ezek az emberek; problémásak és annyira 

kétségbe ejtőek tudnak lenni; sosem értik meg, amit mondok! Mindig félreértenek, pont a lényeget 

nem értik meg sose. Ha mondok valamit, teljesen rossz irányból veszik; a látásuk, az elvárásaik és 

vágyaik teljesen anyagiasak. Sosem látnak e világon és a saját érdekeiken túlra. Mintha teljesen 

képtelenek lennének a szellemi felfogásra. És mégis, az Atya csodákat tud tenni egy maroknyi ilyen 

emberrel; semmi sem lehetetlen. 

Az Úr Jézus hányszor mutatott rá lassúságukra és tompaságukra az Ő szellemi gondolatait illetően. „Ó, 

ti balgák, meddig leszek még veletek?” „Még mindig nem értitek?” és rögtön a végén: „Ó, ti balgák! 

Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt 

kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” Mégis, sosem mondott le róluk, sosem 

hagyta el őket, mert reménytelenek, hanem végtelen hitet mutatott meg irántuk.  



Mindez megmutat valamit az Elsőszülöttel kapcsolatban, aminek szükségszerűen családi jellemzővé 

kell válnia. Soha nem fogunk családként messzire jutni, hacsak nem születik meg ez bennünk is, hacsak 

nincs végtelen és fenntartás nélküli hitünk az Atyában egymást illetően. Néhányunkat kifejezetten 

nehéz természetes módon szeretni. Kihívás rejlik ebben. A világon a legegyszerűbb az lenne, ha 

magunknak maradnánk, és elhúzódnánk ezektől. A legnehezebb pedig valószínűleg az, hogy azzal a 

tökéletes bizonyossággal és hittel haladjunk tovább, hogy nagy változás fog történni, és hogy óriási 

különbség lesz a korábbiakhoz képest, ha kivárjuk. Az Úr Jézus hitt az Atyában ezekért az emberekért, 

és ennek kell a család közös jellegzetességévé válnia. Igen! Hit a legreménytelenebbek iránt. Mennyire 

kevés a mi türelmünk! 

A természeti oly gyakran belép ilyenkor, és a természeti azonnal a természeti szerint mér, rögzíti az 

értéket és azt mondja: „Hát ennél több ezekből sose lesz”. És máris bekerültek abba az adott mérték 

és képesség szerinti skatulyába, és semmi többet nem várunk és nem remélünk felőlük; és többé-

kevésbé meg is vetjük őket. Mi pedig megyünk tovább, és sorsukra hagyjuk őket, evickéljenek, ahogy 

tudnak. Ők pedig tudják, hogy megmérettek, és nincs helyünk a számukra. Azt gondoljuk, hogy ebből 

lesz a fejlődés, a növekedés és hogy ezzel segítünk nekik? Soha! Nem tettünk mást, mint hogy mérlegre 

tettük az ő természet szerinti valójukat, felülírva azt, akik ők a kegyelem szerint, és rögzítettük ezt a 

mértéket. Más szóval, nem hagytuk kibontakozni a kegyelem lehetőségeit a leglehetetlenebb 

emberekben. 

Keresnünk kell az Urat azért a kegyelemért, amelyik hiszi, hogy a leglehetetlenebb is nagyon is 

lehetségessé válhat a kegyelem által. Egy zárójeles megjegyzés segítségünkre lehet. Itt nem a 

munkával, és más hasonlókkal kapcsolatos hivatalról, kijelölésről és felelősségről beszélünk. Ha 

hivatalos dolgokkal kapcsolatban kell bizalmat szavazni embereknek, bölcsességre van szükségünk a 

megítélésükben, és abban, hogy mit lehet rájuk bízni. Itt azonban nem ezekről beszélünk, hanem a 

rendes kapcsolatokról, a család közösségéről, és Krisztusnak a kölcsönös kapcsolatokon keresztüli 

növekedéséről és fejlődéséről egymásban. Mert ezeken a kapcsolatokon keresztül lesz Krisztus egyre 

nagyobb bennünk. A szellemi élet fejlődésének vannak olyan részei, amelyek csak közösségi vonalon 

lehetségesek, és az elszigeteltségben nem valósulhatnak meg. Az elszigeteltség rendkívüli korlátozást 

jelent. A kapcsolatok és a közösség a növekedés Isten szerinti módja. És meg kell jegyeznünk azt a 

törvényszerűséget, amely által növekedés történhet: hit egymás iránt, még ha nincs is hitünk 

egymásban. 

Nagyon fontos dolog ez, és hogy a tanítványok mit köszönhettek az Úr Jézus részéről irántuk tanúsított 

a hitnek, talán sosem fogjuk megtudni. Ők is, velünk együtt, valamikor az örökkévalóságban 

egyszerűen csak annyit mondhatunk az Úr Jézusnak: „Itt vagyok, és ami vagyok, és ha valaha is 

használhatott az Úr a Maga dicsőségére és megelégedésére, azért volt, mert nem a saját mértékem 

szerint mértél”. Sokkal tartozunk azért a hitért, amellyel irántunk van az Úr, és ez az, amiért nem mond 

le rólunk. Nekünk is ugyanezzel a szellemmel kell lennünk egymás iránt a kapcsolatainkban.  

Annak mentén kell futnunk, amit Őbenne látunk a tanítványai iránt. Egyetlen páratlan kijelentés van, 

mely összefoglalja ezt az odaadást: „Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” Önmagát adta 

értük. Nekik áldozta Magát. Nem voltak fenntartásai. „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha 

valaki életét adja barátaiért.” Ez családi vonás, az Elsőszülött ezt teszi a család többi tagjáért, és ami 

igaz az Elsőszülöttre, annak kell kialakulnia a családban is.  

Ebbe nagyon sok minden beletartozik, amellyel most nem foglalkozunk részletesen. Csak azt mondjuk 

széleskörű és átfogó értelemben, és illusztráljuk egyszerűen, hogy ami igaz az Elsőszülöttre az Atya 

terveiben és akaratában, az az egész családra igaz kell, hogy legyen. A család a természetét az 

Elsőszülöttől kell vegye, és az Ő képére kell formálódnia.  



Ezt fölismerve, van néhány alapvető dolog, melyek nélkül mindez lehetetlen, és csakis ezek által tudjuk 

mindezt megcsinálni. 

Az első és alapvető dolog annak abszolút szükségessége, hogy egymást a Szellem szerint ismerjük. 

„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor 

mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, 

hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test 

szerint” (2Kor 5,14-16). Ez azt jelenti, hogy nem annak kell lennie a kapcsolataink, az elvárásaink, 

ítéletünk, értékítéletünk alapjának, amik természet szerint vagyunk. Nem jelenti ez, hogy semmibe 

vesszük egymás emberi természetét. Nem jelenti, hogy amik a hústestben vagyunk, sosem taglóz le 

bennünket; hogy teljesen érzéketleneknek kell lennünk egymás természetének tökéletlenségeivel 

szemben. Nem! Mindig érzékenynek kell lennünk. Valószínűleg igaz az, hogy minél szellemibbek 

vagyunk, annál érzékenyebbé válunk arra, amik természet szerint vagyunk, és amik mások természet 

szerint. Lehet, hogy még jobban szenvedünk egymásnak a természetből fakadó hibái és 

tökéletlenségei, erősségei és gyengeségei miatt. 

A világi embereknek nagyon, nagyon csekély fokával találkoznak annak a nehézségnek, amellyel a 

keresztények, amikor próbálnak kijönni egymással. Mintha képesek lennének túllépni egymás 

problémás dolgain, és figyelmen kívül hagyni ezeket. Mintha a keresztények sokkal élőbbek lennének 

az ilyesminek, mint mások, és sokkal érzékenyebben is érintené őket. Ezt persze kétféleképpen 

magyarázhatjuk. Ha szellemileg érzékennyé válunk, sokkal gyorsabban érzékeljük a hústestet; ami 

nem szellemi, az a szellemi érzékenység révén megmutatkozik. Az is tény, hogy van egy ellenségünk, 

akivel úgy kell számolnunk, mint aki mindig igyekszik felerősíteni és felszínre hozni a 

tökéletlenségeket, hogy aztán telibe találjon minket velük. Folyamatosan azon munkálkodik, hogy az 

Úr népének kapcsolatait rombolja. Sosem fárad ebbe bele. Nem ismerni egymást hústest szerint nem 

azt jelenti, hogy ez a világ megszűnik létezni számunkra, de azt nagyon is jelenti, hogy túl kell látnunk 

ezen a világon, és állhatatosan a Szent Szellem kegyelmét és segítségét keresnünk, hogy 

kialakulhasson és felnövekedjen bennünk az elhatározás, hogy túllássunk azon, amik természet szerint 

vagyunk, arra, ami az Úr Jézusból és a Szent Szellemből való egymásban, és egyedül erre néznünk.  

Az Úr felelősnek tart bennünket azért, hogy ezt tegyük. Tudjuk, hogy ha elkezdünk az Úr gyermekeinek 

tökéletlenségeiről beszélni, azokon elidőzni és kritizálni, az Úr lesújt ránk belül, és azt mondja: „Ez az 

én gyermekem.” Nem arra gondol, hogy természet szerin nem igaz rájuk az a dolog, hanem arra: „Van 

valami más benne, ami nagyon drága Nekem; vigyázz, hogy abban ne tégy kárt!”. Ezt jelenti Szellem 

szerint ismerni valakit. 

Nem értjük, hogyan lehetséges, hogy hitünk legyen egymás iránt, és őszintén egymásnak szánjuk 

magunkat úgy, ahogyan az Úr is odaszánta magát tanítványainak, hacsak nem nézünk a természetin 

túlra egymásban, arra, ami az Úrból van bennük. Itt van az, ahova minden reményünket és 

váradalmunkat horgonyozzuk, és itt van, ahol közösségre lelünk egymással. A kapcsolatunk már nem 

hústestben, hanem Szellemben van, és folyamatosan küzdenünk kell az olyan kapcsolat ellen, amelyik 

csupán természet szerinti, és megtartani a kapcsolatot szelleminek, bensőleg. Ez alapvető.  

Szeretet, hosszútűrés, türelem… mindezek a dolgok megkövetelik, hogy legyen valami több is a 

természetnél, melynek alapján munkálkodunk. Mindazzal a hosszútűréssel, amelyre csak képesek 

vagyunk, és mindazzal a szeretettel, amit ki tudunk mutatni, nincs remény senki számára, ha nincs 

valami több is ott ennél. És erre a „valami több”-re kell néznünk, és ezt kell a leglényegesebbnek 

tartanunk. „Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének.” „Az én anyám és az én testvéreim 

azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.” Van egy másfajta kapcsolat, ami különbözik a 



hústestitől. Az igazi kapcsolat ezen túl van; azokkal, akik az Úrral igyekeznek járni.  És ez az, ahol az 

egyedüli reményünk is van. 

Természetesen létezik a másik oldal is, amiről nem szabad megfeledkeznünk. A mi felelősségünk, hogy 

a Szellemben járjunk. Helyesen mondjuk persze, hogy mindig azt a valami többet kell keresnünk 

egymásban. De nem szabad túl nagy elvárásokkal lennünk mások irányában ezért. Nem szabad 

túlértékelnünk egy ilyen dolgot, és azt mondani: „Szellem szerint kellene ismerniük és nem test 

szerint.” És egyúttal nagy terhet tenni rájuk, hogy megtegyék.  Ez ugyanis a tökéletlenségeink 

könnyedén vétele, mondván: „Mit tegyek, így születtem, így kell elfogadnotok; természet szerint 

lobbanékony Péter vagyok, és az Úr szerette a lobbanékony Pétert; és nektek is szeretnetek kell  

engem, akkor is, ha ilyen lobbanékony természet vagyok.” Igen, de Péter kicserélt ember lett, amikor 

a Szent Szellem megragadta őt, és ha mi az emberi gyengeségeinkről és természetes 

tökéletlenségeinről könnyedén beszélünk, az valójában azt mondja el, hogy nem sokat tudunk a Szent 

Szellem uralmáról az életünkben. 

Talán hirtelen természetűek vagyunk. És valóban, sokan voltak hirtelen természetűek, és az Úr 
szerette őket, az Ő gyermekei voltak. De ne legyen ez kifogás, hiszen a kegyelem csak jelent valamit, a 
Szent Szellem csak képvisel valamit? Nem kívánhatunk túl sokat sem egymástól. Felelősségünk, hogy 

Szellem szerint járjunk, és ahogy Szellemben járunk, a közösség sokkal inkább megvalósulhat, és sokkal 
áldásosabb lehet. Ha te Szellemben jársz, én pedig nem, vagy hozzád képest még jobbára test szerint 

járok, akkor nagy mértékben gyakorolhatod ezt a szellemi jellemet azzal, hogy kitartasz mellettem és 
hosszútűrő vagy. De a közösségünk nem lesz olyan áldásos, mint amilyen lehetne, és a mi Urunk közös 
magasztalása sem lesz olyan dicsőséges, mint amilyen akkor lenne, ha én is úgy járnék Szellem szerint, 

ahogy te. Sok múlik azon, hogy Szellemben járunk-e, és így Szellem szerint ismerjük-e egymást. Ó, 
bárcsak adhatnánk egymásnak abból a megtapasztalásból, hogy mi a Szent Szellem, hogy így 
tudhatnánk, mi van hasznunkra. Egyrészről tehát, elnézőnek lenni egymással, más részről pedig 

keresni azt, hogy segítsünk egymásnak saját tökéletlenségeinkkel szemben. 

Ez a családi élet. Egy igazi családban minden tag ismeri egymást, és ilyen a hozzáállásuk: „Igen, ő ilyen 
és ilyen, ismerjük őt, ezért elengedjük neki, hiszen ismerjük.” De megteszünk minden tőlünk telhetőt, 
hogy segítsük őt másnak lenni, mint ami? Így azonban ott a veszélye, hogy emberi síkra helyezzük a 

kérdést. Ha felemeljük a szellemiekhez, akkor ezt a párhuzamot találjuk: ismernünk kell egymást, és el 
kell engednünk dolgokat egymásnak, mert tudjuk, hogy az a másik ilyen vagy amolyan, és akkor - nem 
úgy, hogy ismerjük milyen, és ráhagyjuk -, szeretetből keresnünk kell, hogy segíthessünk. Ennek 

kölcsönösnek kell lennie: segítsük egymást, hogy egyre inkább növekedjen bennünk az Úr Jézus 
kegyelme. Végül is van egy olyan dolog, hogy imádkozni egymásért, nem igaz? És sokat jelent, ha 

egymásért imádkozunk, még akkor is, ha nem közvetlenül együtt imádkozunk. 

Nemesi származásunk van, királyi család vagyunk. E család minden tagjának, Isten minden 

gyermekének, mindenkinek, aki olyan Herceggel van kapcsolatban, mint amilyen az Úr Jézus, 
törekednie kell arra, hogy bemutathassa azt a szellemi méltóságot, ami fenntartja a család becsületét, 
és hogy soha se hagyja, hogy bárkinek oka legyen azt mondani vagy gondolni, hogy keresztyénnek egy 

kicsivel is kevesebb, mint ami a legjobb, legnemesebb és legszebb. A világnak gyakran volt oka 
könnyedén venni, vagy nem sokra becsülni a keresztyéneket, hogy távol állnak attól, ami „a legjobb”. 

Neked és nekem, királyi rangunkat szem előtt tartva törekednünk kell fenntartani annak a Névnek a 
tisztességét, melyet hordozunk, hogy Krisztus neve mások előtt nagy és dicsőséges legyen, amennyire 

ez rajtunk áll. 

Ez természetesen, sokat kíván, és mindig arra kell indítson, hogy szorgalmasan és őszintén keressük az 

Urat, hogy az emberek előtt hatalom jellemezzen minket (szent, mennyei hatalom), és minden más 



olyan tulajdonság is, melyek egy olyan Valakiről beszélnek, mint az Úr Jézus. Az Úr tegyen bennünket 

méltóvá, hogy hordozhassuk az Ő Nevét a családban. 

 

 


