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 O L V A S M Á N Y :  G a l  5 , 1 6 - 2 6  
 

16 Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát 

ne teljesítsétek. 17 Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a 

Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne 

azt tegyétek, amit szeretnétek. 18 Ha pedig a Lélek vezet 

titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. 19 A test 

cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: 

házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20 

bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, 

féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21 irigység, 

gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. 

Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is 

mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten 

országát. 22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23 szelídség, 

önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24 Akik 

pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel 

és kívánságaival együtt. 25 Ha a Lélek által élünk, akkor 

éljünk is a Lélek szerint. 26 Ne legyünk becsvágyók, egymást 

ingerlők, egymásra irigykedők.   

 

 A L A P I G E :  G a l  6 , 1 - 5  
 

1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, 

akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd 

lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél! 2 

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus 

törvényét. 3 Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, 

jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4 Mindenki a saját tetteit 

vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és 

nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga terhét hordozza.  
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Szeretett Testvéreim! 

„Ezek a mai fiatalok, bezzeg a mi időnkben!” Persze, 

egykor azok is voltatok fiatalok, akik ma ezt 

mondogatják. Két egyszerű mondat és máris létrejön 

egy szép hangzatos névvel ellátott szakadék, 

gyülekezeten belül is, úgy hívjuk ezt, generációs 

feszültség. Sőt! Ma már nem is kell, hogy egy emberöltő 

teljen el, pár év korkülönbséggel már ufóként, mint 

valami idegen lény tekintünk a másikra. Hogy lehet így 

viselkedni? Ebben a pillanatban pedig kezdünk 

megérkezni ahhoz a felálláshoz, amiről Pál apostol 

beszél a galatákhoz írott levelében… Csak a fél 

bűnkatalógus kapcsolható ehhez az egyetlen apró epés 

megjegyzéshez: ezek a mai fiatalok! Ki ne hallotta volna 

már ezt? Ki ne mondta már ezt? Mit kezdjünk tehát 

ezzel a helyzettel, vagy a még kellemetlenebbekkel? 

Hogyan reagálnátok arra, ha látnátok, hogy egyik 

testvéretek felöntött a garatra? Mit tennétek akkor, ha 

kiderülne, valamelyik házas ismerősötök kifelé 

kacsingat a házasságából? Mit mondanátok akkor, ha 

azt éreznétek, a szolgálók versenyeznek egymással? 

Vagy ha valaki olyan dologról mesélne nektek, aminek 

pletyka szaga van? Hol és meddig van felelősségünk 

nekünk „kívülállóknak” mindebben? A mai alapige 

ezekre a kérdésekre ad választ. 

Összefoglalhatnánk ezt ebben: felelősségvállalás 

magamért és a testvérért. Ebben a sorrendben.  

 

[Felelősség vállalása saját magamért] 

Miért? Mert a világot, amiben élek csak a magam 

szemüvegén keresztül tudom értelmezni, azt hogy hogy 

látom a dolgokat, meghatározza az az értelmezési keret, 

amit hozok magammal. Nem is olyan könnyű válaszolni 

ezekre a kérdésekre: Ki vagyok én? Honnan jövök, mit 

viszek a batyumban? (Batyu alatt akkoriban a katonák 

batyuját, poggyászát értették. Ez az a csomag, ami 

minden katonának volt és maguk, a saját vállukra vetve 

hordták. Mindenki a sajátját.) Ma, „a garantált 

elégedettség” világában nem cseng olyan jól: hordozd a 

magad terhét! Vállald a felelősséget, azért aki vagy, 

azért, amit teszel. Érdekes talán, mi jutott most először 

eszünkbe, amit rögtön meg is magyaráztunk, hogy na 

ezért mégsem kell… hiszen nem mi tettük, nem a mi 

hibánk, nem… Ilyenkor azonban, a hárítással, 

magyarázgatással, amikor tulajdonságainkat, hibáinkat 

vagy bűneinket akarjuk átfesteni, átszínezni a múlt 

vagy jelen valósága ellen harcolunk. Önmagunkat 

csaljuk meg. Nem akarom, hogy mindezen történetek, 

hibák, bűnök terheljenek, ezért nem vállalom a 

felelősséget. Márpedig gyógyulni nem lehet anélkül, 

hogy kimondanám, van miből. Beteg vagyok. Ha ezt 

eredményezi a saját tetteink megvizsgálása, miért kell 

ezt? Amikor az egész Galata levél szabadságra hív(ott), 

arra, hogy a Szentlélek által éljünk?  

Ahogy Gyökössy Endre mondta: „Árnyék mögött fény 

ragyog, nagyobb mögött - még nagyobb, amire nézek: az 

vagyok.” Az önvizsgálat során, ha a tükröt Isten tartja 

elénk, nagyra nőnek az árnyékok. Sok hibát 

fedezhetünk fel, de! az árnyékokon túl felfedezhetjük a 

fényt is: Istent, bennünk végzett munkáját, sőt Isten 

általunk végzett munkáját. Ha így gondolod végig az 

életed, mi van a batyudban? Mit kell nap, mint nap 

hordoznod, ami nem egyszerű? Látod-e mindezek 

mögött mégis Istent? Tapasztaltad-e már az erejét? A 

békességét? A szeretetét? A megbocsátását? Hogy 

amikor azt mondtad, nem tudom, hogyan tovább… 

feletted is elhangzott: elég neked az én kegyelmem, 

mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz! Újra és újra 

így nézni az életünkre, a batyunkra: meglátni a nálunk 

sokkal nagyobbat, ebből fakad az igazi dicsőítés, a 

hálaadás, a felelősségvállalás felszabadító érzése. 

Vállalhatom a felelősséget az életemért – a hibáimért 

éppúgy, mint a sikereimért. Mert tudom, hogy ezzel is, 

azzal is, Isten előtt állok. Így végezhetem szabadon a 

feladataimat – megtéve mindazt, amit tudok, nem 

tartva a végeredménytől. Mert a VALÓSÁGBAN élek. 

Ez a magam terhének, batyujának a hordozása. Hol van 

itt a másik? 

 

[Felelősség vállalása a testvérért] 

A Biblia értelmezése szerint nincs magányos 

keresztyénség. Aki Krisztust követi, testvéreket talál. 

Akikről nem tehetjük meg, hogy nem veszünk 

tudomást. (Már Káinnak sem volt jó válasz: Talán 

őrizője vagyok a testvéremnek?) Minél közelebb van 

valaki, annál inkább látszik, miféle: minden jó és rossz 

tulajdonságával, sőt olykor-olykor bűnével együtt. Mit 

tegyünk ilyenkor? Ez volt az eredeti kérdésünk. Azt, 

ami az élet, ami az Élet felé vezeti őt! Mert a sereg 

annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Igaz ez a 

testünkre is: ha fáj a fejünk, összességében is rosszul 

vagyunk. Igaz kellene, legyen a Krisztus-testre is, az 

egyház, vagy szűkebben a gyülekezetre! Ha tudjuk, 

hogy mi sem vagyunk különbek, mint ő, nem fogunk 

ítélkezni (szálka, gerenda). Ugyanakkor nem fogjuk 

tudni tétlenül sem nézni, mert lesz annyira fontos 

nekünk is, hogy figyelmeztessük: nem jó úton jársz! 

Mekkora különbség ez! Nem magaslóról ítélkezni (még 

ilyet, hogy ezek állandóan versenyeznek; micsoda 

részeges alak; milyen bűnös ember, hogy nem elégszik 

meg azzal, akit magának választott), mert ezek a 

bélyegek elválasztanak és kirekesztenek… Hanem a 

másik mellé állva segíteni az úton, vinni azt a terhet, 

amit ő már képtelen egyedül. Mert rengeteget számít 

már csak az a tudat is, nem egyedül kell járnom az 

utam! Egyszer egy kísérlet alanyainak jéghideg vízbe 

kellett tenni a lábukat. A kutatók azt mérték, mennyi 

ideig bírják a hideget. Majd megismételték a kísérletet 

ugyanazokkal az emberekkel, de míg az első 

alkalommal mindenki egyedül ült egy teremben, 

másodjára beküldtek valakit a terem sarkába. Az 

eredmény döbbenetes volt: ezúttal kétszer annyi ideig 

tartották a lábukat a jeges vízben. Ennyit jelent a 

puszta jelenlét, hogy nem hagyom egyedül a másikat. 

Egymás terhét hordozzátok: amikor elfogadva a 

másikat, szelíden képviselitek Krisztust: az Életet. Mit 

jelent ez? Ahány helyzet, annyi megoldást. Néha egy 

hogy vagy kérdést, máskor egy figyelmeztetést, 

imádságot, enni adni az éhezőnek, inni adni a 

szomjazónak, a beteget meglátogatni. Időt, energiát, 

akár anyagi javak feláldozását is, amit szeretetből 

tudok adni. Ezt jelenti: egymás terhét hordozni: 

közösséget vállalok veled, igen, ott a mélységben, 

nyomorúságban, szégyenben is. Mert Krisztus ezt az 

utat járta be előttem, előttünk, egészen a keresztig. 

Akkor, ha ŐT követem, szabad vagyok arra, hogy én se 

tegyek másként. Kísérsz-e így az úton valakit? Van, aki 

kísérjen Téged az úton? 

 

Testvéreim, ha így látnánk a padban mellettünk ülőt, 

ha lenne ennyire fontos nekünk, ha mi magunk újra és 

újra megállnánk Isten előtt, hogy tisztán, vagy 

legalábbis tisztábban láthassuk magunkat, a másikat a 

világot… akkor betölthetnénk Krisztus törvényét: a 

szeretetét, ami túl lát önmagán. Ami Istenre nézve 

felfedezi a szükségben lévőt is. 

Adja nekünk a Mindenható, hogy ezen az úton járjunk! 

Ámen 

 
 Jani Lívia 

 


