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Szellemi növekedés: 
 
Az Efézus 4.3-13-ban Pál az egység szükségességéről beszél Krisztus testében. Azt 
mondja, hogy minden hívőnek „meg kell tartani a szellem egységét … míg eljutnak a hit 
egységére.” Sok terület lehet, ahol hívőként nem ugyanúgy látunk dolgokat. Lehet, hogy 
nem értesz egyet azzal a látásommal, hogy a gyülekezet át fog menni a nagy nyomorúságon 
mielőtt Jézus visszajön és magához vesz minket. Gondolhatod azt, hogy Krisztus vissza fog 
jönni a nagy nyomorúság előtt, de ettől eltérő vélemények is lehetnek. Nem tudjuk elérni 
az egységet a hit minden területén, de addig szellemben egynek kell lennünk. Nem kell 
várnunk vele, amíg a hit minden területén egységre jutunk, mielőtt szellemben 
egyesülnénk.  
 
Fokozatosan el kell jutnunk „az érett férfiúságra, Krisztus teljességének mértékére”  (Ef. 
4.13). Törekednünk kell, hogy növekedjünk hitben és segítsünk másokat, hogy felnőjenek 
a teljességre. Nem kell csecsemőnek maradnunk, akiket „ide s tova hányjon a hab és 
hajtson a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés 
ravaszságához való csalárdság által.” (Efézus 4.14). 
 
Isten megengedi, hogy ki legyünk szolgáltatva a megtévesztésnek és a hamis tanításoknak, 
hogy tudjunk növekedni a megkülönböztetésben: a megkülönböztető képességünk 
különben nem fejlődik ki. Ezért engedi meg, hogy olyan sok csaló és hamis próféta 
járkáljon a keresztyének között. Így képesek leszünk különbséget tenni, hogy kinek hamis 
a szelleme és kinek igaz. Nem kell megítélnünk másokat, de különbséget kell tenni. Így 
gyakoroljuk a szellemi megkülönböztetést. Az Efézus 4.15 arra bátorít minket, hogy 
„igazságot szóljunk szeretetben, hogy növekedjünk.” Figyeljük meg az egyensúlyt az 
igazság és a szeretet között. Igazságot kell szólnunk? Igen. Mindig. De meg van engedve 
nekünk, hogy olyan módon tegyük azt, ahogyan szeretnénk? Nem. Az igazságot szeretetben 
kell szólni. Ha nem tudsz igazságot szólni szeretetben, akkor várnod kell addig, míg van 
benned elég szeretet az emberek felé, hogy szóljad nekik az igazságot. A szeretet egy asztal, 
amin írni tudsz az igazság tollával. Ha megpróbálsz asztal nélkül írni, akkor a levegőben 
írsz, amit senki sem lesz képes megérteni. Az igazságot kell szólni szeretetben mindig – a 
pulpitusnál és a magánbeszélgetésben – hogy „fel tudjunk növekedni hozzá minden 
tekintetben, aki a Fej, a Krisztus." 
 
Közösség: 
 
Az Efézus 4.16-ban Pál arról beszél, hogy „az egész test, szép renddel egybe van kapcsolva 
és egybe van szerkesztve az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak 
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mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére 
szeretetben.” 
 
A kapcsok itt a közösséget jelentik. Nézd meg, hogy mennyi kapocs (ízület) van csak az 
egyik karodon.  Van egy kapocs a vállnál, egy a könyöknél, egy a csuklónál és aztán három 
kapocs van minden ujjban: összesen legalább 17. Ezek a kapcsok biztosítják a karod szabad 
mozgását. Ha egy erős felső és egy erős alsó karod van, de ha a könyök bemerevedik, mit 
tudsz kezdeni azzal a karral? Semmit. Nemcsak az erő teszi használhatóvá a karodat. A 
kapcsoknak is működni kell.  Nézzük most meg ennek alkalmazását Krisztus testére. Itt van 
egy jó testvér, aki egy erős felkar, és amott egy másik jó testvér, aki egy alsókar. Nekik 
azonban nincsen közösségük egymással. Ez a tragédia Krisztus testében ma. Az emberi 
testben ezt ízületi gyulladásnak hívják és nagyon fájdalmas. Sok helyi gyülekezetnek ízületi 
gyulladása van. Ha a kapcsaink helyesen működnek, akkor nincs semmi hang, de amikor 
egy test ízületi gyulladásban szenved, az nyikorog: minden mozdulatra egy egészségtelen 
zaj hallható. Amit ma hívők „közösségének” hívnak az pontosan ilyen: nyikorog. Ha 
azonban jól működnek a kapcsok, akkor nincs semmi zaj. Az egymással való 
közösségünknek ilyennek kell lenni. Ha ez nem így van a te esetedben, akkor néhány 
gyógykúrát kell venned ízületi gyulladásra: meghalni „önmagadnak”. Amikor 
meggyógyulsz akkor a másokkal való közösséged csodálatos lesz. Ez Isten akarata Krisztus 
testében. 
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