
Igehirdetés-előzetes 
Mikor b űn botránkoztatni és mikor kell botránkoztatni? 
 
Pál apostol a Római levél 14,13-23-ban arra inti a gyülekezetet, hogy a hitben erősek a 
Krisztusban elnyert szabadságukkal ne botránkoztassák meg az erőtleneket, a hitben 
gyermekeket, a kicsinyeket. Nagyon hasonlít ez egy másik páli levél egy részletére (1Korintus 
8-10), ahol szintén ez a fő üzenet, még ha a háttér némileg különböző is. Rengeteg 
érdekfeszítő kérdést vet fel szakaszunk, különösen azért, mert ma is rengeteg botránkozás 
van, és ezek különböző reakciókat kívánnak, nehéz „receptet találni”. Honnan tudhatom, hogy 
egy adott helyzetben én vagyok a „hitben erős” és a másik a „hitben gyenge”? Honnan 
tudhatom, hogy mikor kell valakit a megütközéstől óvni, gyenge hitét oltalmazni, támogatni, 
és mikor állok szemben  egy mai „farizeussal”, akinek a farizeuskodásához képmutatás volna 
alkalmazkodni? Honnan tudjam, mikor és hogyan kell korlátoznom magam, belső 
lelkiismereti szabadságomat a kicsinyek és gyengék érdekében? 
 
 

Vázlat 
(Érdemes a megadott bibliai szakaszokat mind előre elolvasni) 

 
I. Ne botránkoztassuk az erőtlent! – Az igeszakasz háttere, Pál eredeti közönségéhez 

intézett mondanivalójának összefoglalása– és ennek alkalmazása (fontos az 1 Korintus 

8-10-zel való párhuzam) 

1) szómagyarázat: „megütközés, megbotránkozás” – központi fogalom mindkét 
szakaszban 
   görögül: proskomma és skandalon 
   proskomma = akadály, amiben elbotlik az ember 

lelki értelemben: amiben az ember elbotlik, ami bűnbe 
viszi 

   skandalon = csapda, ami csapdába ejt  
     (lelki értelme = ugyanaz) 
 2) A két szakasz háttere 

Római gyülekezet: erőtlenek = zsidókeresztyének, akik megtartják a tisztasági 
szabályokat 
Korintusi gyülekezet: erőtlenek = pogánykeresztyének, akik számára a 
bálványáldozati hús  tabu 

 3) Pál mondanivalója kettős: 
   a hívő belső lelkiismereti szabadsága 
   az ezt felülíró még nagyobb szabadság, a szeretet 
    (identitást felülíró rugalmasság: „mindenkinek mindenné”) 
 
II. A botrány, botránkoztatás tágabb újszövetségi kontextusa. Mikor kell botránkoztatni 

és mikor bűn botránkoztatni? 



1. Jézus botránkoztat (tanítványai mosdatlan kézzel esznek: Mt 15,1-20) és óv a 
botránkoztatástól (ha valaki kisgyermeket botránkoztat meg (Mt 18,6 és párhuzamos 
helyek) 
 
2. A botránkozás/botránkoztatás misztériuma:  

az Úr maga a botránykő/botlatókő ÉS EGYBEN a sarokkő, a sziklaalap, ami 
oltalmazónk  

(elolvasandó igerészek: Ézsaiás 8, 11-15, Ézsaiás 28,16, Róma 9,33, 
1Péter 2,6-8) 

 
Mit jelent ez ránk nézve, akik „élő kövek” vagyunk? 


