
Egymás építését szolgáljátok! 

Rm 14:13-23 

 





Rm 14:1 

A hitben erőtlent fogadjátok be, 

de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. 

 

Rm 15:7 

Fogadjátok be tehát egymást, 

ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. 

 

 





2Jn 7-11 

Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, 

hogy Jézus Krisztus testben jött el: 

ez a hitető és az antikrisztus. 

Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, 

amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. 

Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, 

abban nincs benne Isten; aki megmarad a tanításban, 

abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. 

Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, 

ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, 

mert aki köszönti, 

közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. 

 







Három nagy téma: 



Nézőpont múltkor: 



Nézőpont most: 



Mai téma: 
Ne tegyétek tönkre 

egymást, 
hanem egymás építését 

szolgáljátok! 



13 Tehát, ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást! 
Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, 
amivel a testvéreink hitét lerombolnánk! 

 

 



14 Tudom, sőt meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy 
önmagában véve nincs abban semmi rossz, ha valaki 
minden ételt megehetőnek tart. Csak akkor árt neki, ha úgy 
gondolja, hogy nem szabad megennie, és mégis megeszi. 

 

 



15 Ha megbántod a testvéredet azzal, hogy valamit 
megeszel, akkor nem a szeretet útját követed. Vigyázz, 
hogy ne rombold le a másik testvér hitét azzal, hogy olyan 
ételt eszel, amit szerinte nem lenne szabad! Hiszen Krisztus 
őérte is meghalt! 

 

 



16 Ne engedjétek, hogy mások rossznak tartsák, amit ti 
helyesnek gondoltok! 

 

 



17 Mert Isten uralma alatt nem az számít, hogy mit eszel, 
vagy iszol. Csak az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy a 
békesség uralkodik-e benned és a Szent Szellem öröme. 

 

 





17 Mert Isten uralma alatt nem az számít, hogy mit eszel, 
vagy iszol. Csak az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy a 
békesség uralkodik-e benned és a Szent Szellem öröme. 

 

 



A mi feladatunk: 



18 Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül 
majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik. 

 

 



19 Ezért teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amik a 
közöttünk lévő békességet, összhangot, egymás épülését és 
megerősítését szolgálják! 

20 Ne romboljátok le Isten munkáját valamiféle ételek 
miatt! Mert igaz ugyan, hogy önmagában véve minden étel 
megehető, de mégis rosszul teszed, ha olyat eszel, amivel a 
testvéred hitét rombolod. 

21 Inkább ne egyél húst, vagy ne igyál bort, ha ezzel a 
testvéred hitének ártasz! Ne tegyél semmi olyat, amivel 
akadályt gördítenél az útjába! 

22 Ezekben a dolgokban a meggyőződésed legyen a te 
titkod, amit csak Isten ismer! Boldog és áldott, aki azt teszi, 
amit helyesnek tart, és emiatt nem kell utólag magát 
elítélnie. 



Mit tehetünk egymás tönkretétele helyett? 



Nézőpont: 





Jn 7:37-38 

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: 

"Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 

Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, 

annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" 

 

 


