
2014. 06. 29. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 3. Egymásra figyelni. 

Lekció: Róma 14 

Textus: „Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelybe részesültetek. Hiszen az 

Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség, és a Szentlélekben való öröm. (…) Azokra a dolgokra törekedjün tehát, 

amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.” Róma 14:15 – 19 

Kedves Tetsvérek! 

Korithusban nagy probléma volt, hogy lehet-e enni abból az ételből, amit a piacon árultak. Ez azért 

volt gond – különösen a hús-árúk esetében – mert az ételek nagy része a helyi terménykenység 

kultuszi oltárról került oda a piaci asztalokra. Tehát először bemutatták a pogány áldozatot – és aztán 

ment a piacra.  

 
Voltak keresztyének, akik közölték: ők bizony abból nem esznek. Ezzel ők közzéget vállalnának 

azzal a pogány kultusszal – amiből kihívta őket Jézus Krisztus. Aki abból eszik, az hátat fordít az élő 

Istennek. Nem szabad abból enni – azzel is kifejezve, hogy nekünk semmi közünk sincs hozzá! 

Voltak ilyenek a gyülekezetben. 

Aztán voltak olyanok is, akiket nem érdekelt, honnan való a hús, vagy a termény – megvették és 

fogyasztották. A sorok közül az derül ki, hogy Pál apostol is ilyen volt. Ő nem a pogány 

bálványoknak, hanem az élő Istennek ad hálát az ételért – és nem érdekli, hogy pogány 

áldozatból származik.   

 



Ebből persze feszültség lett: akkor most szabad, vagy nem szabad enni a pogány bálványáldozati 

húsból? Az egyik megszólta a másikat – és viszont. Kinek van igaza? Annak, aki nem eszik, vagy 

annak, aki eszik? Azt mondja: nem az a kérdés, kinek van igaza – hanem az a kérdés, hogy ki 

szereti a másikat? Ki figyel inkább a másikra? Ki akarja jobban azt, hogy a másik békessége 

megmaradjon? Növekedjen a hitben, a testvéri közösségben! Ki hajlandó saját igazságát háttérbe 

szorítva bolonddá lenni – hogy Krisztus szeretete növekedjen?  
Erre önmagától senki se képes – de aki Isten gyermekévé lett Jézus Krisztus által, aki vele él, jár, 

hozzá közeledik, Őt akarja megérteni, azt a Lélek megtanítja rá. Segít a Lélek a másikra, 

egymásra figyelni.  
Nálunk is volt nemrégiben egy hasonló kérdés, mint ami Korinthusban: szabad-e a templom épületén 

belül táncmulatságot rendezni, ahol még alkoholt is árulnak? Szabad-e, hogy Isten házában hangos 

zene, és mulatság legyen?  

Voltak, akik azt mondták: nem szabad – ez Isten háza, nem arra van, hogy mulatozás, esetleg 

részegség legyen benne, hanem arra, hogy Isten élő igéje terjedjen általa: a Jézus Krisztus, aki 

egyedüli megváltója és szabadítója a bűnös világnak, minden embernek!  
Voltak, akik azt mondták: szabad – mert a szórakozás is életünk része, és éppen azt akarjuk, hogy 

legyen egész életünk megszentelt: a szórakozásunk, jókedvünk is legyen az Ő dicsőségére! 

Nyúljunk ki a hitetlen világ felé, és mutassuk meg: lehet kultúráltan, Isten iránti hálaadással is 

szórakozni, alkoholt fogyasztani. Mert Isten és a keresztyén ember nem élet-idegen, hanem élet-

igenlő. Nem ez az első az életünkben, és a keresztyén egyház életében – de lehet ez is Isten 

dicsőségére, a misszió része.  

Imádkoztunk és az a hitbeli döntés született, hogy megtartjuk. Nem szeretnénk megütközést okozni 

– de azon az úton szeretnénk járni, amit az Isten mutat! „Te azt a hitet, amely benned van, tartsd 

meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig 

kételkedik, amikor eszik, máris elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből 

származik, az bűn”. Segít a Lélek! 

Egyszer messzire szakadt fia felhívta az idegenből Édesapját. Amikor Édesapja felvette a telefont, 

olyan idegennek tűnt a hangja. Nyájasan, kedveskedve beszélt – ahogyan soha azelőtt nem szokott. 

Aztán valamin hirtelen felcsattant, számon kérte a fiát – majd a kemény férfi elkezdett sírni. Aztán 

letette a telefont.  

 



A fiú értetlenűl nézett a feleségére: Mi ez? Apám soha nem volt ilyen! Mi történt vele? Már az is 

furcsa volt, hogy egy e-mailt, vagy képeslapot se küldött, hogy felköszöntse születésnapján egyetlen 

unokáját… Most meg így viselkedik: ráteszi a telefont – amit ő fizet? Hát akkor pukkadjon meg.  

Igen drágám – mondta a felesége –, de nem lehet, hogy Édesapádnak valami más baja van? Nem 

lehet, hogy beteg, vagy fáj neki, hogy elfelejtette unokája születésnepját – de nem tudja, képtelen rá, 

hogy kimodja: bocsánat. Mert ezt még soha életében nem mondta. Meg az is bántja, hogy ide 

eljöttünk, hogy édesanyád halála óta nincs mellette senki! Ne magadra – rá figyelj! Ne magdat – őt 

szeresd!  

Ez az Testvérek, amire valójában képtelenek vagyunk önmagunktól! Erre a bennünk élő és 
munkálkodó Szentlélek képes. Ő viszont képes egyre inkább ilyenné formálni bennünket. Arra 

figyelmezteti Pál a gyülekezetet: „Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit 

hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig 

annak javára és épülésére.” (Róma 15:1–2) Mi erősek – kik azok? Ki az, aki ezt elmondhatja 

magáról? 

Az mondhatja el magáról, aki Pállal együtt elmondta már: „Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én 

is erőtlen? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni.” (2Kor. 11:29–30) 

Önmagunkban teljességgel gyengék vagyunk, de az Isten erejére támaszkodunk. Benne, általa 
lehetünk, vagyunk erősek! „Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős”. „Legszívesebben az 

erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor. 12:9–10) Mi erősek – 

azaz kegyelemből elő emberek! Akiknek gondolkodását áthatja Isten bűnbocsátó szeretete, amiből 

élnek, amit ők is tapasztalnak.  

Ez nem megy ez magunktól! Mi kell hozzá?  

1 Isten élő és ható igéje, amely élesebb minden kétélű kardnál (abban a korban modern, rettegett 

harceszköz) és áthatól az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív 

gondolatait és (sőt!) szándékait. (Zsidó 4:12)  

2 Kell hozzá élő gyülekezet! Tudjátok, van, aki gyülekezetbe jár – de nem tagja Krisztus 

gyülekezetének. Vannak hívő emberek – de nem gyülekezet a házasságuk, a családjuk! Ha pedig az 

nem az, akkor könnyen lehet, hogy a templom is csak a szociális együttlét egy formája.  

A gyülekezet az, ahol Krisztus jelen van és munkálkodik. Ahol együtt hívják Őt segítségül. Ahol 

egymás terhét hordozzák – miközben mindenki hordja a sajátját. Ahol valósággá válik az ige: „Mi 

erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk. 

Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére.” Mi gyengék – de 

kegyelmet nyert emberek, akikben erősen munkálkodik Krisztus, mert őt engedjük előre!  
Így Krisztus használ minket egymás életében – kontrollként, bátorításként, korlátként, 

fegyelmezésként, buzdításként, figyelmeztetésként, vígasztalásként, erősítésként. Hogyan? Úgy, 

hogy igeien szólunk, igével, igére tanítjuk egymást – azaz tanít minket a Szentélek egymás 

hitén, reménységén, szeretetén keresztül. (Tudjátok ez a három, amely mindvégig megmarad – és 

legerősebb a szeretet!)  

Isten azt szeretné – ha igazán szeretnénk egymást! Olyan csodálatosan megélte, elénk élte ezt 

Jézus! Figyelt a vérfolyásos asszonyra. Az 5000 és a 10000 emberre, akik elmentek, hogy hallgassák 

őt. A bénára, akit a tetőn engedtek le elé. A bethesda tónál ülő beteg. Máriára, Mártára, Lázárra. 

Özvegyasszonyra, akinek egyetlen fiát vitték ki a temetőbe (naini ifjú). A kereszten a két latorra; 

Máriára, Jánosra – mindnyájunkra!  



Cél: kiábrázolni 
Krisztust! Figyelni 

egymásra – ahogyan ő 
figyel ránk!

 
Cél: kiábrázolni Krisztust! Figyelni egymásra – ahogyan ő figyel ránk! Miért? Hogy általunk 

élhessen Krisztus a világban! Ebben segít a Lélek! Ámen. 


