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11
És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul 

és tanítókul, 
12
hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, 

13
míg eljutunk 

mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő 

nagykorúságra, 
14
hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és 

sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 
15
hanem az igazsághoz ragaszkodva 

növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. 
16
Az egész test pedig az ő hatására 

egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját 

adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. 

 

 Kisgyermek koromtól fogva, a mai napig időnként elkap egy hangulat, amit én csak úgy nevezek, 

hogy „építhetnék”. Ilyenkor rendszerint előkeresem az össze legot, amit valaha kaptam és hatalmas 

építkezésbe kezdek. Kiskoromtól fogva nagyon szeretem ezt a játékot, és azt hiszem, hogy sok mindent 

tanultam is belőle, azon túl is, hogy valóban egy jó készségfejlesztő játék. Az egyik ilyen dolog, hogy nincs 

olyan, hogy fölösleges elem. Mikor megkaptam egy-egy doboz lego, gyakran próbáltam meg összerakni 

leírás nélkül. Ez az egyszerűbb készleteknél szinte mindig sikerült is, de a nagyobbaknál többször 

belefutottam abba a problémába, hogy a mű elkészült, de pár kocka mégis használaton kívül maradt. Ezt 

persze egy vállrándítással volt a legegyszerűbb elrendezni, de általában hamar kiderült, komolyabban kellett 

volna venni. Meg kellett tanuljam, hogy minden építőelem számára meg van a kijelölt hely a legovárosban, 

mivel, ha ezt nem veszem figyelembe, akkor vagy egy épület dől össze könnyedén, vagy például a vasúti sín 

váltója nem fog megfelelően működni. 

Ilyen apró dolgokon, könnyű elcsúszni a való életben is. Csak néhány vesszőt kell lehagynunk dolgozatban, 

egy üzenetben, vagy egy hivatalos dokumentumban és szavak, sőt egész mondatok jelentése változhat meg. 

Felnőve megtanuljuk, hogy az egészen kis dolgok is mennyit számíthatnak és, hogy bizony mindennek meg 

van a maga helye és feladata.  

Ez az egész jelenség azonban saját magunkra tekintve is tanulságos. Az ember is sokszor érzi magát olyan 

építőelemnek, amely szükségtelen, azaz nem hasznos.  

Meglepő találkozásban volt részem a héten, amely ezt az egészet abszolút jól megjeleníti. Egy 

családtagom vívóedzését kellett befizetni, amit ő nem tudott megtenni, mivel elutazott. Elmentem és ott 

beszélgetésbe elegyedtem az egyik vívóoktatóval. Szó-szót követett és kiderült, hogy lelkésznek készülök. 

Erre ő kissé kifakadva mesélte, hogy mennyire irigyli, hogy én valóban értékes munkát fogok végezni, míg 

ő számára ez csak pénzkereset. Próbáltam arra terelni a szót, hogy az ő munkája is bizonyoson sokaknak 

adott már örömöt, de hajthatatlan volt a téren ő így értéktelen dolgot csinál. Már-már kezdtem feladni, hogy 

valahogy megmutassam neki, hogy igen is értékes, amit csinál, mikor elmondta, hogy szívesen foglalkozna 

valamilyen fogyatékossággal élő emberekkel. Újabb beszélgetés indult és kiderült, hogy rég dédelgetett 

álma, hogy jó környezetben, hozzáértő segítőkkel, fogyatékkal élő emberek számára oktasson vívást.  

A történet épp a mai napon folytatódik, ugyan is, mára beszélt meg egy találkozót, az egyik 

mozgássérülteket segítő keresztény szervezet vezetőjével, akit volt szerencsém ajánlani neki. 

Mondhatnánk, hogy „Lám, lám, kicsi a világ!”, de én hiszem, hogy ezt nem ezzel a mondattal 

kellene nyugtáznunk, hanem sokkal, inkább azzal, hogy Isten, mint teremtő Atya, újra csillagos ötösre 

vizsgázott. Mint, ahogy a lego gyártója, úgy Isten sem pakol felesleges elemeket a dobozba. Igaz ez a 

minket körülvevő rengeteg emberre, igaz ez ránk és az összes képességünkre.  

Pál ebben a mai szakaszban pont erről ír az efezusi gyülekezetnek és nekünk is. Mindannyian 

kaptunk feladatot az Atyától és annak teljesítéséhez különböző erősségeket és erőtlenségeket. Igen, vannak 

olyan feladatok, amelyek elsőre látványosabbnak és épp ezért fontosabbnak tűnnek. Például ide feljönni és 

hétről-hétre Isten igéjét hirdetni egy elég látványos feladat, de messze nem az egyetlen ahhoz, hogy egy 

gyülekezet létezhessen. Szükség van zenére és énekhangra az istentiszteleten, szükség van emberekre, akik 

idejüket és erejüket nem sajnálva a vállukra veszik a gyülekezet közügyinek intézését, szükség van 

olyanokra, akik a figyelmüket és törődésüket adják az arra rászoruló testvéreknek, és még rengeteg-rengeteg 

dolgot lehetne felsorolni, például; hol lenne egy gyülekezeti együttlét az ínycsiklandozó sütemények nélkül.  

Szükség van igen is mindenkire a gyülekezetben! Mert Isten nem véletlenül rendelt minket egymás mellé, 

hanem azért, mert terve van velünk. Közösségként, Jézus közösségeként tudunk eljutni az erős hitre. Nem 

azért, mert olyan okosak, vagy ügyesek vagyunk és közösen majd biztos még sokkal jobbak leszünk! Hanem 

azért, mert ennek a testnek Jézus Krisztus a feje és, ha valóban úgy áll össze ez a test, hogy minden egyes 
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kis porcikája a fej által rábízott feladatnak megfelelően fog működni, akkor, nem fog az történni, mint az én 

gyermekkori épületeimmel, hogy néhány kihagyott darab miatt összedől. Mert higgyétek el kedves 

testvérek, hogy valóban válhatunk ilyen testté! Jézus fejként velünk van, segít a helyére tenni a darabokat. 

Csak úgy persze nem fog menni. Kell hozzá a szeretet, ahogy Pál is mondja, a nélkül, lehetetlen az épülés.  

Egy barátom szokta mindig mondogatni; „Kell a szeretet, mert azaz, ami nélkül más nem megy!”. Igaza van. 

Dolgozhat akárki akármennyit, egy közösségben, ha nincs ott a szeretet, ami összetartson és építsen, akkor 

kizárt dolog, hogy az valódi testvéri közösséggé váljon. Akkor nem lesz más, mint egy olyan csoport, ahol a 

legtöbb tag feleslegesnek fogja magát érezni, mert nem fogják megtalálni a feladatukat a nagy egészben.  

Kicsit olyan ez, mint egy hatalmas puzzle játék, ahol mi vagyunk a darabkák. Isten elképzelt egy képet, 

amelyet ki tudnánk rakni magunkból. Jézussal egy keretet adott ennek az egésznek, ami rengeteg támpontot 

ad, hogy melyik darabnak hová is kellene kerülnie. Minden adottnak tűnik, azonban, ha a darabkák nem 

hajlandóak összekapcsolódni, azaz nincs meg a szeretet kötése közöttük, akkor hiába adott minden feltétel a 

kép összeállításához, azt mégsem tudjuk összeállítani.  

Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy egy puzzle összeállítása sem két percből áll. Szépen lassan épül, ha 

már ott azaz erő, ami összekapcsolja őket, a szeretet, akkor igenis épül. 

 A szeretet segít, hiszen összehozza az embereket, lehetőséget ad, hogy megismerjük egymást, hogy 

tudjuk kinek mi az erőssége és mi a gyengesége. Tudom, hogy mi az amivel én tudom segíteni a másikat és 

azt is, hogy számíthatok a többiekre. A megismerés által tudni fogjuk, hogy az adott gyengeségünkben ki 

tud a leginkább kiegészíteni. Pont, mint a puzzle darabkái. 

 Egy test csak így képes összeállni, ehhez pedig, valamint a további jó működéshez, elengedhetetlen a 

fejre való figyelem. Mert így nem leszünk a hitünkben és ezáltal az életünkben könnyen megingathatóak, 

félrevezethetőek és átverhetőek. Rossz szóviccel élve; így nem lesz fejetlenség az életünkben. 

 Isten munkája és terve számunkra talán felfoghatatlanul hatalmas, de legalább annyira gyönyörű is. 

Hiszem, hogy egy-egy ilyen test, mikor összeáll és működik, újra és újra elhangozhat a jól ismert teremtői 

gondolat; „ És látta Isten, hogy ez jó.”  Ámen. 


