Morzsák a korinthusi levelezésbıl
53. AZ ÚR MUNKÁJÁT AZ ÚR MÓDJÁN

„Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; 4hadakozásunk fegyverei
ugyanis nem testiek, hanem erısek az Isten kezében erıdítmények lerombolására.”
(2Kor 10,3-4)
A korinthusi gyülekezet Pállal szemben álló csoportja azzal vádolta az
apostolt, hogy „test szerint él”. Nem tudjuk pontosan, mire gondoltak, de Pál
védekezése alapján az valószínősíthetı, hogy szerintük az apostol Krisztushoz
nem méltó, manipulatív eszközöket használt. Miközben távollétében erélyes,
fenyegetı leveleket írt, ottlétekor nyájas volt mindenkihez. Ezek természetesen
rosszindulatú vádak és rágalmak voltak, melyeket Pál határozottan
visszautasít. Megindokolja, hogy mi adhatott alapot a félreértésnek (ha
egyáltalán félreértésrıl, és nem gonosz vádaskodásról van szó), és
határozottan leszögezi: soha nem nyúlt a manipuláció eszközéhez! Éppen
ellenkezıleg: Isten erejére támaszkodott a múltban is, és ezt fogja tenni a
jövıben is.
A keresztény ember testben él, másszóval „emberbıl van”, de ha
Krisztust követi, a szolgálatot nem emberi eszközökkel végzi, hanem Isten
ereje által. Wade Bradshaw a L’Abri 50 éves évfordulójára írt könyvében (By
Demonstration: God) Francis Schaeffer legfontosabb prédikációjának nevezte az
„Az Úr munkáját az Úr módján” címőt. Már az igehirdetés címe is azt sugallja,
hogy lehet Isten munkáját máshogy is csinálni, csak akkor nem biztos, hogy
ténylegesen az Úr munkáját végezzük. Az Úr munkáját olyan eszközökkel,
lelkülettel, hozzáállással kell elvégeznünk, amely méltó az Úrhoz. Schaeffer
elsısorban abban látta a dolog lényegét, hogy Isten országáért nem emberi,
hanem isteni erıvel, a Szentlélek erejével kell küzdenünk. „Az Úr munkáját az
Úr módján végezni nem azt jelenti, hogy megtérünk, és utána keményen
dolgozunk. Jézus mennybemenetele után a tanítványok csendes imádságban
vártak a Lélek eljövetelére.” Pál ugyanezt hangsúlyozza: hadakozásunk
fegyverei nem testiek, nem a világ módszereire épülnek, hanem Isten erejére.
Ez az erı tudja csak legyızni az Isten ismerete ellen emelt magaslatokat (10,5).
Ha próbáltunk már szembeszállni okoskodásokkal vagy cinikus
ellenvetésekkel és furfangos érvekkel, esetleg megkíséreltünk áthatolni a
tagadás páncélján vagy belemarkolni a közöny semmijébe, akkor tudjuk, mirıl
beszél az apostol. Emberi fegyverekkel ebben a csatában nem lehet gyızni.

