
2014. 04. 15. Vasárnap. Vancouver. Apák napja. Szentháromság vasárnap. Tanévzáró. C: Segít a Lélek – hogyan gondolkodjunk.  

Lekció: Róma 8: 1 – 17 Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint járnak. 

Textus: „Ugyanígy segít a Lélek a mi erőtlenségünkön”. Róma 8:26  

Kedves Testvérek! 

Többekkel beszélgettem mostanában, vagy olyan beszélgetéseknek lehettem tanúja, amiben a felek érveket 

ütköztettek egymással. Teljesen különböző nézeten voltak, másképp látták a dolgokat, más tényeket vettek 

számításba. Nem kiabálva, nem idegesen tették mindezt (bár olyannak is voltam alanya is, meg tanúja is), 

hanem nagyon kultúráltan. Néha egyértelműen el lehet dönteni, hogy kinek van igaza: jóesetben ilyenkor a 

másik is belátja az egyértelmű igazságot, bocsánatot kér, és a kapcsolat megújulva megy tovább. Más 

esetekben azonban a dolog nem ilyen egyértelmű, sőt, sokszor nagyon bonyolult. Miért? Mert mind a 

két félnek igaza van – a maguk álláspontja, nézőpontja, érvelése szerint (ami nagyon komolyan 

megalapozott).  

Egy házaspárnál a nézetkülönbség abból adódott, hogy a pedagógus sztájk miatt a feleség szerette volna, ha 

férjével együtt kivesznek egy hét szabadságot és azt gyermekeikkel töltik – ha már két héttel korábban 

végetért az iskola. Micsoda lehetőség, hogy együtt legyen a család, mindkettőnek van még pont egy hét 

szabija – majd sokat kirándulnak, játszanak, bicikliznek együtt; és a gyerekeknek se folyik el tévézéssel, 

unatkozással az idejük. (A gyermekek úgyis különösen nagy szükséges van az apákra, a családi, közös 

élményekre.) 

Csakhogy most van a foci vb. Most lehet nézni olyan meccseket, mint máskor soha. Ezt nem lehet 

kihagyni. A férj erre várt már évek óta, erre készült.  

Érvek ütköznek teljesen ellentétes talajon állva - és a maga szempontjából mindkettőnek igaza van. 

Valószínűleg most a nőtestvérek azt mondják, hogy a feleségnek van igaza – a férfiak meg azt, hogy a 

férjnek. És akkor – kinek is van igaza?  

Másik példa: A világban központi kérdés, és még a hívők közt is manapság különösen – a homoszexualitás. 

Azt mondják: miért ítéljük el, ítéli el a Biblia – amikor nem tehetnek róla? Igy születtek. Isten teremette 

őket ilyennek. Most a napokban is olvastam ilyen megnyilatkozást. 

A hívők – Isten kijelentése alapján – azt mondják: Isten teremtésbeli tökéletes terve, akarata a bűn 

miatt torzult. A házasság, az egy nő és egy férfi közötti tökéletes egység is torzult. Ennek egyik 

megnyilvánulása a homoszexualitás. Akik megtapasztalták a házasságukon keresztül (is) Isten 

túláradó szeretetét (agapé) – azok tudják, sejtik, hogy Isten tökéleteset alkotott. De ma már ez sem 

tökéletes – a bűn miatt. Isten a bűnös embert szereti – de a bűnt utálja! Minden bűnből van szabadulás 

Jézus Krisztus áldozata árán.  

Múlt alkalommal, amikor a Hastings-en szolgáltam, két fiatalember volt ott, akiket addig még nem láttam. 

Az alkalom végén előre jöttek és bizonyságot tettek arról, hogy ők együtt éltek, de Krisztus 

megszabadította őket, és most már csak barátok.  

Sokan sokfélét gondolunk. Vannak általános társadalmi trendek, szokások, ahogyan gondolkodnik illik, 

ahogyan gondolkodjunk – szabályoz a könyezet, szabályoz a világ. A hívő ember ezzel szemben, 

állandóan, és egyedül Isten akaratát keresi: mit mond erről az Isten igéje, mi ezzel kapcsolatban 

Isten akarata.  
Éppen a napokban szavazta meg a BC jogászok szövetsége, hogy a Trinity Western University ne adhasson 

ki jogász diplomákat. A képzés színvonala minden kétséget kizáróan magas – de az iskola a bibliai 

alapokon állva megköveteli hallgatóitól az erkölcsi tisztaságot: a tiszta házaséletet. Ami ezen kívül esik, az 

nem elfogadott. Azt mondják, hogy a Trinity Western negatív diszkriminációt tesz a homoszexuálisok és 

házasságon kívül nemi életet élők közt. Tehát: ha valaki Isten igéjéhez ragaszkodik, az negatív 

diszkriminációt követ el? Vagy ezt nem lehet senkitől megkövetelni? Te hogyan gondolod?  

Két nagyon aktuális példát hoztam fel – de lehetne rengeteg sokat, hiszen ahányan vagyunk, 

annyiféleképpen gondolkozunk dolgokról, és éppen ezért nagyon sokszor nézetkülönbségek vannak 

köztünk.  
Ma belekezdünk egy újabb sorozatba: segít a Lélek. 1. Hogyan gondolkodjunk.  



Mert nem az fő baj, ha köztünk nézetkülönbségek vannak – ez se jó, de ez mindig is lesz – hanem az, 

ha Istennel nézetkülönbségeink vannak. Itt is minden baj gyökere az első emberpár esetében szemlélhető 

világosan.  

Éva szakított, evett. Ádámnak adta és ő is evett – konfliktus Istennel. Aztán mi történt? Éva mit tettél? 

A kígyó szedett rá, én vétlen vagyok. Miért teremtetted a kígyót? Miért ilyen ravasz? …én nem tehetek 

róla. Mert ez a lényeg: lerázni, átruházni a felelősséget. És Ádám? Uram, az asszony, aki mellém adtál, ő 

mondta, hogy egyek. És íme, már meg is van az első nézetkülönbség. Minden nézetkülönbség oka – a 

bűn! Ha nem úgy gondolkodunk és teszünk, ahogyan az Úr akarata.  

Mi az Úr akarata? Ezt kell lebontanunk személyes életünk dolgaira!  Vajon az az akarata, hogy a férj 

nézze a focit – vagy az, hogy vegyék ki a szabadságukat és menjenek el a gyerekekkel kirándulni? Azt 

mondja az ige: segít a Lélek. Hogyan? „Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, 

de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi 

a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért”. Ha ugyanaz a Lélek hat át, vezérel, 

formálja a gondolatainkat – akkor tudunk egyek lenni, mégpedig Krisztusban, az Atya Isten 

dicsőségére. Mert ahogyan a Szentháromság személyei áthatják egymást, és egyek önmagukban; ahogyan 

az első emberpár tökéletes szeretetben egy volt az Éden kertjében; és ahogyan majd mi teljesen és 

tökéletesen egységre jutunk a Krisztusban, amikor az ő kegyelméből oda jutunk, ahol ő van – úgy 

ábrázolódik ki a mi egységünk már itt, ha ugyanaz a Lélek hat át bennünket, ha Lélek által 

gondolkozunk!  

1 Imádkozzunk mindenért, vigyük az Úr elé, Vele éljünk közösségben. Ebben segít a Lélek. 

Imádkozzunk együtt! Mi a te akaratod – mert nem azt szeretném tenni, amit én akarok, hanem, amit te! És 

akkor a férj azt imádkozza: én nagyon szeretném nézni a foci vb-t, de mutasd Uram, hogy mi a te akaratod, 

és segíts, hogy kérdés nélkül tegyem, amit te mondassz. A feleség pedig ezt: Uram, én szeretném, ha a 

gyerekek nem unatkoznának otthon, vagy lógnának a tv-n, vagy fizethetnénk sokat valami táborért, hanem 

amikor van rá lehetőség, használjuk ki, legyen inkább együtt a család – de tudom, hogy férjemnek fontos a 

foci: Uram, mi a te akaratod? Ebben segít a Lélek, hogy imádság közben rendezze, és Isten akaratához 

igazítsa a gondolatainkat: „mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell…” Mert ő 

megteszi! Adja a gondolatokat – és születnek önként, szeretetben vállalt lemondások, önzetlen, tiszta 

szeretet! Elmennek – de úgy intézik, hogy apa lássa a fontos meccseket. Nem mennek el – de esténként 

órákon át együtt játszik a család. A Szentlélek Isten leleményes a szeretetben! 

2 De ez csak akkor lehetséges, ha közösségbe kerültünk Vele! Ha Isten teremtő és újjáteremtő igéje, testté 

lett igéje, Jézus Krisztus szava elérte a szívünket – és mi behívtuk Őt oda! Akkor viszont imádkozunk 

mindenért – a Jézus Krisztus által. Akkor már nem az én akaratom az első – hanem azé, aki Önmagát adta 

értem!  

Kedves Hívő Tetsvéreim – ez a legnehezebb, és ez a legnagyobb áldás: önmagam megöldöklése. Ha már 

nem én élek, hanem Krisztus él bennem – mert a benne való hitben élek. Meghaltam – és feltámadtam 

Vele együtt, új életre. Akkor a Szentlélek bizonyosan megtanít gondolkodni is, így! Segít – elsegít ide, 

egyre jobban, egyre inkább.  
Nemcsak akkor, amikor hívők közt vagyok – hanem akkor is, amikor hitetlenekkel. Akik számára 

mindezek nem evidenciák – sőt, ezeket megítélik, kiforgatják, és sokszor szenvedni is kell miatta 

méltatlanul. Mint például most a keresztyén egyetem hívő népének. De ekkor is segít a Lélek – és meg 

tudunk állni, és hihetjük, ő hűséges marad mindörökké (2Korinthus 2:13).  

Az a kérdés, kihez, mihez igazítod a gondolkodásodat? Ki van a szívedben? Eszedbe jut-e, hogy mi az Isten 

akarata – vagy csak az, hogy te mit akarsz, mi jár neked, mi te terved, ambíciód, érdeked, élvezeted? Ez 

utóbi esetben egyre jobban beszűkülsz, és a végén már senki más nem létezik, csak te – vagy egyre jobban 

kinyílik az életed Krisztusban mások felé? Ha Krisztusé az életed, akkor ebben segít a Szentlélek az Atya 

Isten dicsőségére! Legyenek ebben nagyon világos megtapasztalásaink! Ámen.  

 


