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6. fejezet – A szeretet erejének stratégiai jelentősége 

A gyülekezet mennyei elhívása, magatartása és hadviselése c. könyvből.  

Írta: T. Austin-Sparks 

 

Ebben a sorozatban Isten népének mennyei elhívásáról, magatartásáról és hadviseléséről 

gondolkodunk az Efezusi levélben kijelentett dolgok alapján. Utolsó két elmélkedésünkben 

legfőképpen azzal foglalkoztunk, hogyan viszonyul a Szent Szellem ehhez a három dologhoz a 

levélben – a Szent Szellem és az elhívás, a Szent Szellem és a magatartás, a Szent Szellem és a 

hadviselés. Úgy vélem, egyértelmű, hogy nem fogunk tudni minden egyes, Szent Szellemről 

szóló szakasszal foglalkozni a levélben, hanem inkább azt a benne lévő általános üzenetet 

nézzük meg, hogy a Szent Szellem milyen szorosan kapcsolódik mindenhez; és kicsit még ott 

folytatjuk, ahol az előző elmélkedésünket befejeztük. 

Az egyéni tanulmányozás szempontjából azonban hasznos lehet, ha jelölöm az egyes 

irányokhoz kapcsolódó szakaszokat. Az elsőben – a Szent Szellem és az elhívás – egy alapvető 

szellemi állapot szükséges a szellemi áldásokhoz: Efezus 1,5.  

Majd, mint pecsétet, elküldi az ígéret Szellemét, mely az örökség záloga a céllal, az elhívással, 

illetve az örökséggel kapcsolatban: Efezus 1,13-14.  

A 15-23. versekben az Ige, mint a bölcsesség és a kijelentés Szelleméről beszél.  

Az Efezus 2,18-ben azt látjuk, hogy egy Szellemben mehetünk az Atyához; azaz a Szellemet itt 

úgy mutatja be, mint az Isten jelenlétébe vezető utat, ami azt jelenti, hogy csakis a Szellem 

által jöhetünk Isten jelenlétébe, „őáltala van menetelünk mindkettőnknek az Atyához”.  

Majd az Efezus 2,21-22-ben a Szellem lakhelyének épülő gyülekezetről beszél – ami azt jelenti, 

hogy a felmagasztalt Krisztus most nem más, mint Krisztus a gyülekezetben, és ez sokkal 

többet jelent annál, mint amit most meg tudunk vizsgálni. Többek között például azt jelenti: 

Isten céljának a Szent Szellemre bízott végrehajtása nem valahogyan a távolból történik, 

hanem ez belsőleg zajlik. Az Úr Jézus most nem a mennyből csinál valamit, hanem (Szelleme 

által) a gyülekezeteken belül, Isten lakóhelyén, a Szellemen keresztül. 

Ebben a részben az utolsó szakasz, mellyel most foglalkozni fogunk, mert annyira szerteágazó, 

az Efezus 3,16-19-ben van: „Hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 

hatalmasan megerősödjetek az ő Szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit 

által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek 

megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és 

megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az 

Isten egész teljességéig” (Károli 2011). 

Ez óriási jelentőségű szakasz, és ahogy látni fogjuk, összefoglalást is ad; azaz visszanyúlik a 

levélben előzőleg említett témákra, fölveszi azokat és magába foglalja, de nem áll meg itt, 

hiszen Pál nem fejezetekben és igeversekben írta a levelét. Egyenesen haladt tovább, és ez az 

összefoglaló rész azonnal továbbmegy abba, ami a következő részben folytatódik, ahogyan 
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arra rámutattunk – a gyülekezet magatartására, mennyei járására, és utána a harmadik, 

utolsó szakaszra: az Úr népének menyei hadviselésére. A levél minden része bele lett foglalva 

ebbe a kis részbe az Efezus 3 végén. Nagyon fontos, hogy ezt felismerjük. 

Világosabban meg fogjuk látni ezt, ahogyan tovább haladunk, de most szeretnénk ezt azonnal 

megragadni, mert annyira lényeges és átfogó dolgot mond itt az apostol, és amikor azt 

mondjuk, „az apostol”, a Szent Szellemet értjük; úgy értjük, hogy a Szent Szellem sokkal-sokkal 

többet ért itt, mint amit akár Pál, akár mi magunk egyáltalán valaha is láttunk. Ahogy a Szent 

Szellem tanítása és megvilágosító munkája alá jövünk, képesek vagyunk meglátni az igazságot 

ezeknek a dolgoknak a mentén, melyeket a Szent Szellem leíratott; és a hozzáállásunknak 

mindenhez, amit csak a Szent Szellem adott, mindig ilyennek kell lennie: van valami több, ami 

ismeretes a Szent Szellem számára, mint amit mi fölismertünk; és ott van még elég, amit 

felismeretlenként ki kell jelentenie, hogy elvihessen bennünket a legutolsó lépéshez Isten 

tervének útján, mert amit a Szent Szellem mond, abban benne van Isten teljes szándéka; és 

meg kell látnunk, hogy amit Ő mond, az valójában hogyan érint bennünket, hiszen mi vagyunk 

azok, akiket végzése (előzetes terve) szerint elhívott. Ez tehát az a terület, melyet most egy 

darabon körüljárunk. 

 

A szeretet stratégiai értéke és ereje 

 

Tekintsünk vissza [az Efezusi levélre]! Olvassuk el újra azokat a csodálatos dolgokat a mennyei 

elhívásról, vegyük végig az első három fejezetet apránként! Gyakorlatilag szavanként 

végigvehetjük, mert a szavak súlyosak, hatalmas jelentőségű szavak. Látjuk a képet 

kibontakozni, Isten hatalmas célját az örökkévalóságtól fogva; a gyülekezet kihívását az 

örökkévaló tanácsvégzés szerint, s az egész egy olyan napra mutat, amikor a gyülekezet egy 

dicsőséges gyülekezet lesz minden folt, ránc vagy efféle nélkül, teljes egyesültségben az Ő 

Fiával, aki a gyülekezet Feje – a valóságos eszköz, mely által Isten kormányozni fogja ezt a 

világegyetemet a mennyben és a földön; erre szól az elhívás. 

Majd azt látjuk, hogy ez ellen a cél ellen, az elhívás, az Istennek ezen szándékával szemben; 

Istennek a gyülekezettel kapcsolatos, kimondhatatlanul nagyszerű gondolatával szemben a 

gonosznak egy egész hatalmas rendszere áll, hogy szinte kimeríthetetlen erőforrásaival 

meghiúsítsa, elbuktassa, lehetetlenné tegye a megvalósulását; egy óriási, hadviselő 

hierarchia, fejedelemségek és hatalmak, a sötétség világának urai, gonosz szellemek seregei 

a mennyeiekben, tüzes nyilakkal és számtalan csalárdsággal felfegyverkezve. Célpontjuk pedig 

Istennek a gyülekezettel, Krisztussal és az Ő tagjaival kapcsolatos szándéka. Ez a kettő áll 

egymással szemben – a cél, és a cél ellenségei. 

Az Úr pedig jön, és azt mondja: „Ebbe lettetek elhívva, és ezek a ti ellenségeitek; és azt 

akarom, tudjátok, hogyan fogtok nyerni, és a cél hogyan fog megvalósulni bennetek és 

általatok; hogyan fogjátok elérni a dicsőséges végcélt, mert ez nem rajtatok kívül fog 

megtörténni; ez bennetek lesz elvégezve.”   
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És látván, hogy a cél háborút kreált, szörnyű háborút, tudnunk kell, hogyan menjünk a harcba, 

és hogyan mehetünk a harcba a győzelem bizonyosságával. A legelső pedig, amit mondani 

akarok erről a háborúról, hogy a fő stratégiánk a szeretet. A legstratégiaibb dolog az 

örökkévaló cél megvalósításában és a gonosz erőivel szembeni hadviselésben a szeretet. Ez 

erő kérdése, ugye? „hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Szelleme által a belső 

emberbe(n)”. Ezt imádkozzuk, megragadjuk ezeket a szavakat, és mindvégig az erőre 

gondolunk; a hatóerőre, a hatalomra gondolunk, és észrevesszük, hogy ezeknek a szavaknak 

a kontextusa – erő, hatalom, megerősödés – mindig a szeretet. 

Ennek a megerősítésnek a célja – tehát a Szent Szellem célja ebben a vonatkozásban – az, 

hogy meggyökerezzünk és megalapozódjunk a szeretetben, azért, hogy erősek lehessünk. 

Erősek, hogy megértsünk mit? Isteni gondolatokat? Igazságokat? Nagyszerű eszméket 

Istenről? Nem, erősek, hogy képesek legyünk megérteni, mi a szélesség, hosszúság, magasság 

és mélység, és megismerjük Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így 

beteljesedjünk az Isten egész teljességéig. Az egész a szeretettel van összekapcsolva, és a 

Szent Szellem világosan azt mondja itt, ha van szemünk meglátni: ahogy a gyülekezet 

meggyökerezik és megalapozódik a szeretetben, úgy lesz képes az ellenséggel győzedelmesen 

szembeszállni. 

Nem akarok nagyon alacsonyra ereszkedni, de hiszen nem látjuk ezt a világban is? A 

háborúskodó nemzetek mire törekszenek? Mi a győzelmi stratégiájuk fő tényezője? A nemzet 

egysége; a nemzetnek egynek, szilárd egésznek kell lennie. Mi egyik ország stratégiája a másik 

ellen? A másik belső bomlasztása, a gyanakvás és a kétkedés magjainak elhintése közöttük, 

hogy belsőleg megosztottak legyenek a saját magukat és az egymást, a vezetőiket és a 

vezérlőelveiket illető kérdések mentén. Mindent megtesznek tehát, hogy a propaganda 

eszközeivel elérjék a belső bomlasztást a másik oldalon, ami hatékony győzelmi stratégia. 

Nem akarom hosszan fejtegetni, hiszen értitek, mire gondolok. 

Nem pontosan ezt a munkát végzi az ördög, hogy megrabolja a gyülekezetet az erejétől a 

harcra? Nem pontosan ezt csinálják a gonosz szellemek, hogy legyőzzék a gyülekezetet és 

meghiúsítsák Isten szándékát? Nem igaz az, hogy a gyanakvás, kétkedés, előítélet és az összes 

hasonló dolog fojtogató felhője jobban eléri az ellenségnek azt a célját, hogy a gyülekezetet 

gyengeségbe, belső megosztottságba, szétszóródásba és bénultságba vigye, mint bármi más? 

Ami pedig igaz általánosságban véve az egészre nézve, igaz a legkisebb létszámú keresztény 

közösségekre is. Az ellenség erre fog törekedni, mert mindig is sikerrel járt ebben. Sokkal 

hatékonyabb számára, mint akármilyen más módszer. 

Lépjünk kicsit vissza arra a nyomorúságos területre, melyet az imént érintettünk, és gondoljuk 

végig, hogy mennyivel megfelelőbb és hatékonyabb lenne bármelyik hadakozó országnak, ha 

az ellenséget annyira fel tudná őrölni belülről, hogy az teljesen összeomlana, mint hogy 

frontális támadást intézne ellene, és a saját vérét is ontaná a küzdelemben. Ha mód van arra, 

hogy valaki egyetlen csapás nélkül, mindössze belső propaganda által nyerjen, akkor a 

haderőt érintetlenül sikerült megőrizni, és az összes erőforrást más, további célokra lehet 

fordítani. Látjuk, hogy a Sátán hogyan reprodukálja magát még ebben a világban is a 

közönséges emberi szinten, ott, ahol ő kormányoz. 



4 
 

Nézzünk mögé, és lássuk meg, hogy ugyanezt csinálja szellemi értelemben a gyülekezet ellen 

is. Hiszen, ha a Sátán sikeresen győztes csapást tud mérni a gyülekezetre azáltal, hogy 

megosztja az Úr népét a gyanakvás révén, miért jönne elő a nyílt konfrontáció sokkal 

nyilvánvalóbb, veszélyesebb és költségesebb módszereivel? Hiszen mindent elér egyetlen 

ökölcsapás nélkül is – és ez annyira szánalmas és tragikus, hogy ha fölismernénk, a szívünkben 

nagyon föllázadnánk ellene, jobban, mint bármi ellen. 

A Sátán könnyedén megnyomorított bennünket azáltal, hogy beleavatkozott az egymással 

való közösségünkbe. Kivont bennünket a harcból azáltal, hogy közénk állt, és elérte, hogy 

egymásra kétkedéssel, gyanakodva nézzünk, hogy bogarat ültessen a fülünkbe valakivel 

kapcsolatban. Pedig az ilyesmi legtöbbször nem más, mint hazugság, egyszerű 

hazugságpropaganda. Nem igaz a dolog, de bele tud vegyíteni éppen elég igazságot ahhoz, 

hogy valószerűnek tűnjön, de legalábbis foglalkozzunk a gondolattal. Ó, mekkora szüksége 

van az Úr népének szellemi ítélőképességre és éberségre, hogy ne higgyünk el mindent 

azonnal, még akkor sem, ha teljesen igaznak látszik! Azt kellene mondanunk, „várj egy kicsit, 

előbb bizonyosodjunk meg afelől, hogy ez a teljes igazság, és csakis az igazság!”. Óriási 

stratégiai értéke van a szeretetnek a szentek között, és biztosak lehetünk benne, hogy amikor 

a Szent Szellem ilyesmit mond, akkor nagy dolgokat akar elvégezni; és Ő a legnagyobb dolgot 

– Isten szándékát bennünk – tartja a kezében. 

Ő úgy jön, mint a hatalom, az erő Szelleme, de ne feledjük, hogy ezt a gyülekezetben a szeretet 

mentén kell értelmezni. A mi erőnk az egymás iránti szeretetünkben rejlik. Ezt soha ne 

feledjük! A Szent Szellem erejét a gyülekezetben a szeretetben kifejezve kell érteni. Tudjuk, 

hogy különbség van aközött, mit jelent Úrnak, illetve Fejnek lenni. Pusztán egy újabb oldala 

ugyanannak a dolognak. Krisztus Fejként adatott a gyülekezetnek minden dolog fölött, és 

később azt olvassuk, hogy a férj feje a feleségnek, úgy, ahogyan Krisztus Feje a gyülekezetnek. 

Ha visszamegyünk a Korinthusi levélhez, ott nem olvasunk egyértelmű kifejezésekkel és 

fogalmakkal arról, hogy Krisztus a Fej, bár egy helyen van ugyan erre némi utalás, de nem 

erről szól, hanem arról, hogy Krisztus Úr. Miért? Mert a korinthusi állapotok olyanok voltak, 

hogy arra volt szükség, hogy Krisztus Úr legyen, amikor azonban Efezushoz érkezünk, a 

korinthusi talajról a mennyeiekbe emelkedünk, és Krisztus itt Fej. 

A férj nem ura a feleségének, hanem a feje a feleségének. Bizonyos értelemben igaz, hogy az 

Úr Jézus Ura a gyülekezetnek, de nem hívják így. Fejnek hívják. Mit jelent valaki Fejének lenni? 

Azt, hogy itt a szeretet az elsődleges. Úrnak lenni azt jelenti, hogy valaki uralkodik a másik 

fölött. Ha uralomról van szó, akkor ott alá kell vetnünk magunkat. Férj és feleség között 

azonban nem ez a viszony áll fenn, ott a szeretet áll az első helyen, ahogyan az Efezus 5 elég 

világosan megmondja: „Ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet”. Ő a Fej. Nincs semmilyen 

zsarnoki uralom Krisztus részéről, ha a gyülekezetről van szó. Látjátok itt a különbséget? Ha 

„korinthusi” módra élünk, akkor meg kell ismerünk Őt, mint Urat, alá kell Neki vetnünk 

magunkat, össze kell töretnünk. Ha „efezusi” módra élünk (nem biztos, hogy szeretem ezeket 

a kifejezéseket), tehát mennyei módon, akkor nem kell megtörnünk Krisztus uralma alatt, 

hanem meg kell hajolunk előtte, mint Fej előtt. A szeretet az elsődleges, és ez jelenti az erőt. 

Így kell lennie, ha győzni akarunk az ellenség fölött. 
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Soha nem fogunk tudni szembenézni ezzel az ellenséggel, ha még előbb meg kell törnünk 

Jézus Krisztus uralma alatt, de szembeszállhatunk vele, ha meghajoltunk Előtte, mint Fej előtt, 

az Ő mindent felülmúló szeretetében. „Hatalmasan megerősödjetek az ő Szelleme által a 

belső emberben, (…) a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek 

megérteni minden szenttel együtt (…) Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy 

így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig”. 

Hogyan tudjuk, ezt nagyon röviden összefoglalni? Ez az üzenet, szeretteim. Egy új helyzetről 

beszélünk, amellyel új erő jár, a szellemi hatalom felemelkedett helyzetéről, ahol az ellenség 

legyőzöttnek bizonyul, ahol valóban felette vagyunk Krisztusban. És ez nagyon is gyakorlati 

dolog lesz! „Viseljétek el egymást szeretetben”! „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten 

is megbocsátott nektek Krisztusban!” „Járjatok szeretetben” – mondja az apostol ebben a 

részben – magatartás! – járjatok szeretetben. „Igyekezzetek megtartani a Szellem egységét”. 

Ez az ellenséggel szembeni helyes stratégia! Ez a pozíció szükséges a mennyei hadviseléshez. 

Elvesztettünk már nem egy nagy szellemi harcot, és az ellenségnek van bőven oka 

kárörvendeni, amikor valamilyen mondvacsinált ügy, valamilyen apró hazugság miatt két hívő 

közé tud állni, és belepiszkál az egymással való közösségükbe, vagy amikor sikeresen elhinti a 

gyanakvást, a kétkedést az emberek gondolataiba valami olyasmiről, amit az Úr pedig éppen 

használ.  

Az ellenség jól ismeri az egységnek, a Szellem egységének, a Szellem szeretetének értékes 

voltát. Tudja, mennyit számít, és biztosra vehetjük, hogy mindannyiunknál ez lesz az 

elsődleges célpontja. Fogadjuk ezt meg, legyünk mindig nagyon éberek ebben a dologban! 

Amikor a hadszíntérre lépünk, azt mondja az Ige, hogy nem csak imádkozzunk minden időben, 

hanem hogy ugyanezen dologban vigyázzunk éberen minden állhatatossággal! Az ellenség 

nem válogat a módszerekben, bármire képes. De hadd ismételjem, hogy legtöbbször nem is 

valós dologról, hanem csak valami érzetről van szó.  

Eszembe jut egy eset, ami jól illusztrálja ezt. Sosem felejtem el, mert életreszóló lecke volt 

számomra, és azóta is mindig nagy segítségemre van. Régen, még az elején, amikor az Úr a 

kezelésébe vett, és egy nagyon komoly válsághelyzeten vitt át az életemben, ami a 

legnagyobb dolog volt, és ennek a szolgálatnak a kezdete; és épp azt tanultuk, hogy mit jelent 

a Krisztusban való hatalom a gonosz erői fölött, nagyon kis egyszerű, de nagyon is pontosan 

kiszámított első leckét kaptam. 

Az egyik Úr napjának reggelén Paterson testvér bejött a szobámba közvetlenül az összejövetel 

előtt, és ahogy bejött, mintha egy óriási jégfal került volna oda kettőnk közé. Úgy jött be, mint 

egy jéghegy, és én is teljesen lefagytam. Az egésznek volt valami baljós és gonosz érzete. 

Amint ezt így magamban azonosítottam, ránéztem, és megkérdeztem:  

- Mi van veled? 

- Semmi. 

Egyenesen a szemébe néztem: - Komolyan azt mondod, hogy nincs semmi? 

- Nem, tényleg nincs semmi, amiről tudnék. 

Azt feleltem, hogy ezt nem hiszem, és megkérdeztem: - Mondott neked valaki valamit rólam? 
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- Nem. 

- Akkor mégis mi a baj? Valami csak van benned? 

Azt mondja: - Ó, igen, most, hogy így mondod, úgy érzem, van valami… 

- De abban biztos vagy, hogy semmi konkrét dolog nincsen, nincs valami kérdésed, 

nincsenek-e kétségeid valami felől, nincs-e valami, amit tisztáznunk kellene? 

- Nem, semmi ilyen. 

- Akkor – mondtam –, letérdelünk az Úr előtt, és leromboljuk ezt a dolgot. 

Letérdeltünk együtt, és az Úr nevében ellenálltunk az ördög munkájának. Azonnal el is tűnt. 

Ami utána következett, meg is magyarázta az egészet. Az Úr napja volt, és az ellenség látta, 

hogy valami készülőben volt azon a napon, amit meg akart akadályozni, ezért bejött ezzel a 

puszta érzettel – ami nagyon is valóságos volt nekem, teljesen lebéníthatott volna, ha nem 

bántunk volna el vele. De ott azonnal elbántunk vele, tisztáztuk, eltávolítottuk, és a nap többi 

részében történtekből ki is derült, hogy mit akart az ellenség megakadályozni. Egyértelművé 

vált, hogy a Sátánnak nagyon fontos volt az a nap, mert az Úrnak is nagyon fontos volt az a 

nap. 

Nagyon sokszor történik, hogy a Sátán a gonosz szellemeivel jön, és valamit kifundál. Ha hitelt 

adunk neki, az pusztító kihatással lesz a másikkal való kapcsolatunkra. Ha a dolog valós, akkor 

rendezzük az Úr előtt. Ha nem valós, akkor romboljuk le. Nagyon vigyázzunk, hogy mit 

fogadunk el azokból a dolgokból, melyek az egymással való közösségünket megszakítják! 

Biztosra vehetjük, hogy az ellenségnek fűződik hozzá érdeke. A Szent Szellem szeretetének 

hatalmas stratégiai jelentősége van! Az Úr tanítsa meg nekünk, mit jelent. 

 


