
2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle… lenni. 1. Aki kegyelemből él.  

Lekció: Róma 12: 9 - 16    2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni! 

Textus: „A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben (…) Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” Róma 12: 13, 15 

Kedves Testvérek! 

Mindenkinek szüksége van valakire, aki figyel rá, aki meghallgatja, aki odafordul hozzá. Nem olyan, aki 

lehajol a magasból, aki kegyet gyakorolva áldoz rám némi időt, de nézi az óráját… És nem is olyan, akinek 

fizetni kell érte, hogy meghallgasson: hanem olyan, akit érdekel, amit mondok, a sorsom, a történetem, a 

lényem; aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. Akivel őszintén, 

örömmel, bizalmasan, bensőségesen meg lehet osztani a dolgaimat, azt is, ami nyomaszt, bánt, fáj, éget - és 

azt is, ami öröm, boldogság, hálaadás, mosoly.  

Ha nincs ilyen, akkor még az is jobb, ha fizetni kell érte, és csak 25 percet kapok - mert még ez is jobb, 

mint a semmi. Mert mindenkinek kell valaki, akivel lelkileg összehangolódhat (legalább valamilyen 

szinten): elmondhatja, kiöntheti, leteheti, megoszthatja… vagy csak együtt ülhet némán, fogva egymás 

kezét, és a szeretet-kapcsolatban árad az az energia, ami élet és békesség (ez már sokkal magasabb szint).  

HA SEGITŐ KEZET NYÚJTUNK MÁSOK FELÉ, ISTENTISZTELETET VÉGZÜNK!  

 
Segítő kéz - amikor nem önmagamat adom, nem magam érdekeit, céljait; vagy, hogy én kapjak segitséget - 

hanem amikor teljesen a másikra összpontosítok, csak ő a fontos, érte vagyok, rá figyelek, pusztán 

önmagáért. Ez a Krisztusi szeretet.  
A Csendes Percek november 10-i áhítata fogott meg, ahol egy nő meséli el, mennyire magányosnak érezte 

magát azzal a teher-csomaggal, amit gyermekkora óta cipelt magával. Édesanyja 4 éves kora körül meghalt, 

apja és dédnagymamája nevelték. Hatodik osztályos volt, amikor egyik osztálytársa felelés közben 

elmondta, hogy az édesanyja meghalt. Nagyon sokat jelentett számára, hogy van más, aki tudja, mit érez. 

Van, aki megérti, átérzi, akivel megoszthatja.  

Mi, hívő emberek tudjuk, hogy az Úr Jézus az, akivel mindent megoszthatunk, aki pontosan átérzi 
minden rezdülésünket. De ez a nem hívő embereknek nem jelent semmit - és akik hitben járnak, azok is 

sokszor szenvednek tőle, ha nincs emberük (mint a Csendes Percekben a hölgynek). Az Úr - éppen azért 

mert ismer bennünket - egymáshoz küld, vezet bennünket, hogy mi legyünk az ő keze, lába, szeme, 

szája, füle - amely által elvégzi munkáját bennünk, köztünk és általunk! Ez pedig istentisztelet - és ez is a 

Szentlélek Isten csodálatos, meggazdagító, életadó munkája a Jézus Krisztus által! Hogyan? Mikor? 

Kivel?  



1 Az lehet ilyen eszköze az Istennek, akit Krisztus kegyelme gazdaggá tett. Aki átélte, hogy neki semmije 

sincs, csak a bűnei - de Isten kegyelme és szeretete határtalan!  

MEGTANULTAM ADNI. DE NEM AZÉRT, MERT NEKEM TÚL SOK VAN, HANEM AZÉRT, 

MERT MEGISMERTEM AZ ÉRZÉST, AMIKOR SEMMIM SINCS.  

 
Vagyis rájöttem, hogy minden kegyelem! Sőt: Isten állandóan emlékeztet rá, újra és újra! Emlékeztetnek 

rá a bűneim, emlékeztet rá esendőségem - hogy amiről azt hiszem, hogy van, még az is elvétethet. 
„VIGYÁZZATOK TEHÁT, HOGYAN HALLGATJÁTOK! MERT AKINEK VAN, ANNAK ADATIK, 

DE AKINEK NINCS, ATTÓL AZ IS ELVÉTETIK, AMIRŐL AZT GONDOLJA, HOGY AZ ÖVÉ.” 

(Lukács 8:18)  

 



Hallgatni - az igét! Ha elnyelem, ha nem élem, ha nem aláz meg, ha nem végez munkát bennem, ha nem 

adom tovább, ha nem világítok - akkor kialszik! A lámpást nem takarják le, hanem azért van, hogy 

világítson a házban! Márpedig mi azért ismerhettük meg isten szeretetetét, azért ismertette meg velünk - 

hogy világítsunk!  

MINDIG TUD ADNI, AKINEK A SZÍVE TELE VAN SZERETETTEL. A SZERETETHEZ NEM KELL 

ERSZÉNY!  

 
Ellenben cipő igen! Vagy telefon, vagy kéz, mely simogat. Aki Jézus szeretetéből él - az elkötelezett 

ember. Drága véren megváltott! 

2 ISTEN CSAK AKKOR FOG TÖBBET ADNI, HA HASZNÁLOD AZT, AMIT MÁR NEKED ADOTT!  

 



Ami lehet negatív előjelű dolog is. Ha nincs kezed és lábad - akkor különösen erősítés lehetsz azok 

számára, akiknek szintén nincs, vagy akik valahogy másképpen elesettek. Ha van autód - lehet, hogy egy 

idős gyülekezeti tagot rendszeresen elhozz a tempolomba, vagy bevásárolj neki, és ne kelljen cipekednie. 

Ha van lakásod, szállást adhatsz, vendégül láthatsz másokat. Olyan világosan tanít erre az ige: „A 

TESTVÉRI SZERETET LEGYEN MARADANDÓ. 2A VENDÉGSZERETETRŐL MEG NE 

FELEDKEZZETEK, MERT EZÁLTAL EGYESEK - TUDTUKON KÍVÜL - ANGYALOKAT 

VENDÉGELTEK MEG. 3NE FELEDKEZZETEK MEG A FOGLYOKRÓL, MINTHA 

FOGOLYTÁRSAIK VOLNÁTOK; A GYÖTRŐDŐKRŐL, MINT AKIK MAGATOK IS TESTBEN 

VAGYTOK. 4LEGYEN MEGBECSÜLT A HÁZASSÁG MINDENKI ELŐTT, ÉS A HÁZASÉLET 

LEGYEN TISZTA! A PARÁZNÁKAT ÉS A HÁZASSÁGTÖRŐKET PEDIG ÍTÉLETÉVEL SÚJTJA 

AZ ISTEN. 5NE LEGYETEK PÉNZSÓVÁRAK, ÉRJÉTEK BE AZZAL, AMITEK VAN, MERT Ő 

MONDTA: „NEM MARADOK EL TŐLED, SEM EL NEM HAGYLAK TÉGED.” 6EZÉRT 

BIZAKODVA MONDJUK: „VELEM VAN AZ ÚR, NEM FÉLEK, EMBER MIT ÁRTHAT NEKEM?” 

(ZSIDÓ 13: 1-6) Ajándék a házastárs - nemcsak nekem magamnak, hanem, hogy együtt szolgáljunk 

tálentumainkkal az Úrnak! Mindent erre, ezért kapunk - hogy lehessünk az ő dicsőségére! Minden 

rettenetesen gyorsan elszáll - eliramlik az élet! Amit Krisztusért tettünk - egyedül az maradandó, mert az 

örök!  

Ezért - használd, add tovább, amid van! Pontosabban: kérd Istent, hogy használjon téged! Például: KÉRD 

ISTENT, HOGY OLYAN BARÁTTÁ TEGYEN, AKINEK JELENLÉTE BÁTORÍTÁS ÉS 

VÍGASZTALÁS LEHET!  

 
Légy erőforrás mások számára - miközben magad is gyengének érzed magad! Nézzétek meg - akik az 

Úréi, azok másokért élnek, égnek! Nézzetek meg a bibliából a hit hőseit - az Úrért, az Úrban, a Tőle 

kapott erővel szolgáltak, adták magukat! (Ábrahám, Gedeon, Dávid…) Nem sokat kellett rajta 

morfondírozniuk, hogy hova is menjenek, mit is csináljanak - mert Isten kezébe vette az életüket és 

használta: alakította a történéseket, megérlelte a bizonyságtételt. Nem kellett agyalniuk - de 

engedelmeskedniük igen! Így lehettek Isten munkatársai, szogái, eszközei! 

Sokszor szavak nélkül is. A FÁJDALMAT HORDOZÓ EMBEREKNEK SOKKAL INKÁBB A 

JELENLÉTÜNKRE, MINT A SZAVAINKRA VAN SZÜKSÉGÜK. 



 
 Arra a Krisztusi szeretetre, elfogadásra, amely a bűnt utálja, de a bűnöst hívja és szereti! Ezért nekünk:  

SOKKAL FONTOSABB TUDNI AZT, HOGY MIKOR KELL CSENDBEN MARADNI, MINT AZT 

TUDNI, HOGY MIT KELL MONDANI.  

 



Mert a csendben megszólalhat Isten. Ezt a cél - ne én szóljak, lépjek, tegyek, gondolojak, hanem a 

Szetlélek áltam bennem munkálkodó Jézus! Ehhez nekem sokszor csendben kell maradnom! Mindig 

meg kell alázkodnom - mert bármilyen régi, bajáratott hívő vagyok: nem tudom a tutit!  

Ha viszont megismertem az Isten akaratát, akkor azt viszont szilárdan képviselem - de nem úgy, 

mint az enyémet, hanem úgy, mint az övét! Mint Luther Márton a wormsi birodalmi gyűlésen: „itt állok, 

másként nem tehetek! Isten segítsen meg!” (1521 április 18)  

3 Minden szolgálatunk célja: másokat Isten kegyelméhez segíteni! Elsősorban nem egyháztaggá tenni - 

hanem Krisztus kegyelméhez segíteni! Ez a legfőbb cél - mert ha Krisztussal élő közösségbe kerül, akkor 

azokkal is közöüsségbe kerül, akik az övéi! Hol? Az mindegy! Isten kegyelmes terve szerint - aki gondot 

visel ránk, és használ minket!  

Ezért: imádkozzunk együtt! Mondjunk igét, olvassuk együtt! Beszélgessünk róla! Menjünk együtt Isten 

elé - vezessük oda, hozzá: EGY ÜGY SEM TÚL KICSI AHHOZ, HOGY ISTEN ELÉ VIGYÜK!  

 
Ő pedig munkálkodik: GYÓGYULÁS, VIGASZ, A DOLGOK ÉRTELMÉNEK MEGTALÁLÁSA, 

REMÉNYSÉG - MINDEZEK ISTEN JELENLÉTÉNEK BIZONYÍTÉKAI.  

 



Végül: 1 Isten a gyermekeitől, akiket a Lélek vezérel, rugalmasságot, és engedelmességet kér! LEHET, 

HOGY A LEGFONTOSABB FELADAT, AMIT ISTEN MA RÁNK BÍZOTT NEM VOLT MÁRA 

BETERVEZVE. 

  
2 Szolgálatunk közben, azáltal is formál minket az Isten! ISTEN GYAKRAN A BENNÜNKET SZERETŐ 

BARÁTOK ÁLTAL SZAVA ÁLTAL TANÁCSOL MINKET. 

 



3. Az idő rövid, ha valamit elmulasztunk, lehet, többé nem lesz rá mód. Ez nem fenyegetés - hanem 

figyelmeztetés! A SZERETET EGYETLEN TETTE TÖBBET JELENT ADDIG, AMÍG VALAKI ITT 

VAN… MINT SZÁZEGY TETT, MIUTÁN ELMENT.  

 
Sokan azért járnak ki a temetőbe, hogy bepótolják azt a szeretetet, amit itt nem adtak meg. Nem lehet - de 

Isten kegyelme megbocsát és újjá tesz!  

URAM, IMÁDKOZOM, SEGÍTS MEGTENNI AZT, AMI AZ ÉN FELADATOM!  

 
Karinthy Frigyes, Előszó egy készülő verseskötethez. Ez az örömhír Jézus Krisztusban van! Ámen.  


