Bibel intro:
Idag så skall vi se hur vi i gensvar till evangelium skall förhålla oss till
dom som är svaga och starka i tron.
- I Rom 14 så adresserar Paulus två olika grupper: Dom svaga och
starka i tron.
Dom som beskrivs som svaga åt inte kött, drack inte vin och satte en dag
högre än en annan.
- Dom starka i tron, både åt kött, drack vin och ansåg alla dagar vara
för lika.
Mellan dessa båda grupper så fanns en djup splitring och oenighet där
dom starka i tron föraktade och såg ner på dom svaga medans dom
svaga dömde dom som var starka i tron.
- Denna splittring var baserat på sekundära icke frälsningsavgörande
frågor.
Det var inte bara församlingen i Rom där en sådan här splittring rådde.
- Många av oss har hört om skräckhistorier där t.ex. en
församlingssplittring äger rum för en viss del av församlingen vill ha
en röd matta och en annan en blå.
Vi kanske ironiskt skrattar åt detta, men det är vanligare en man tror hur
det blir splittringar över sekundära frågor.
- Idag så kanske inte splittringar råder över kött, vin och olika dagar.
Men skall vi vara ärliga så har vi nog alla någon gång befunnit oss i
situationen som den som är svag eller stark i tron på ett område.
- Har vi inte alla vid något tillfälle stött oss på en broder eller syster
eller varit den som någon har tagit anstöt av.

I församlingen i Rom så hade de som var starka i tron och hade rätt i
fakta genom sin oförmåga att visa kärlek blivit en stöttesten för dom
som var svaga.
- Detta ledde till att de svaga riskerade att synda emot sina
samveten.
Tänk dig för ett ögonblick att du går balansgång på ett rep högt upp i
luften.
- På ena sidan av repet så har du sanningen och på andra sidan av
repet så har du kärleken.
Vi kan lätt hamna i endera diket. Antingen att vi betonar vad som är rätt
och sant till så stor del att vi använder vår frihet till att bli en stötesten
för våra bröder och systrar.
- Å andra sidan så kan vi falla i andra diket att vi betonar kärleken så
mycket att vi kompromissar sanningen.
John F. MacArthur har sagt: Det finns dom som har en stor kärlek för
människor men aldrig ger dom sanningen…sen så finns det dom som ger
ut sanningen men inte bryr sig om människor.
Hur skall vi hålla balansen mellan dessa två?
- Låt oss gå till Rom 14 och se vad Paulus har att säga till oss om hur
vi skall förhålla oss till dom som är svaga och starka i tron?
[Bibelläsning av Rom 14:1-23, bön]
Intro:
I vår genomgång av Romarbrevet så har vi sett vad evangelium är, vad
det får något resultat i den troendes liv och från och med Rom 12 och
framåt hur vi skall leva ut evangeliet i våra liv.
- Här i kapitel 14:1-15:13 så adresserar Paulus en situation där djup
splittring råder.

Genom hela brevet så har vi sett att en spänning råder mellan vissa
Judar och Hedningar.
- Dom flesta Bibelutläggare är eniga att dom som här betecknas som
svaga var Judar och så kallade ”Guds fruktare” som var Hedningar
som hade anammat att leva på ett judiskt sätt.
När evangelium kom att spridas och både Judar och ”Guds fruktare”
kom till tro så var det en del av dem som ville fortsätta att leva på judiskt
vis.
- Dom trodde att de ceremoniella lagarna i GT fortfarande var
bindande för de troende.
Observera att dom inte ville hålla dessa lagar för att förtjäna frälsningen.
Om så var fallet så skulle Paulus ha reagerat som han gjorde i
Galaterbrevet.
- Dom som beskrivs som starka i tron som Paulus själv identifierar sig
med var primärt Hedningar men även Judar.
Så dom starka i tron, Paulus inkluderat såg det inte längre så som av Gud
befallt för kristna att hålla dom ceremoniella lagarna i GT.
- När vi kommer in i situationen så försöker Paulus mana fred mellan
dessa båda grupper att dom skulle ha fördrag med varandra.
När det gäller vissa sekundära icke frälsningsavgörande läror och frågor
så befinner vi nog oss alla på ett eller annat sätt ibland både de svaga
och starka i tron.
- Jag tror dom flesta av oss de senaste 5åren har ändrat uppfattning
på någon fråga.
Jag måste själv erkänna att jag inte studerat tillräckligt vissa svåra
sekundära frågor där Bibeltroende bibellärare kommer fram till olika
slutsatser för att ta ställning för ett av alternativen.

- Visa frågor är så svåra att vi inte med säkerhet kan veta svaren
förrän vi kommer till himlen.
Samtidigt så är många av dessa frågor het debatterade runt om i världen
och vållar onödig splittring.
- När det gäller frälsningen och Bibelns trovärdighet så skulle jag
vara redo att dö för dessa sanningar.
Men när det gäller hur det kommer att gå till i detalj i den yttersta tiden
så vill jag vara väldigt försiktig.
- Svaret på visa av de sekundära frågorna är ändå väldigt tydliga i
Skriften.
Samtidigt så finns det dom som på dessa områden är svaga i tron.
- Låt oss se hur vi skall bemöta varandra.
Dagens text består av två delar:
V.1-12 där vi är uppmannade att inte döma varandra och v.13-21 där
Paulus vädjar till dom starka att inte vara till en stötesten för dom som
är svaga i tron.
- Låt oss kolla på den första delen som börjar:
V.1 Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms
över hans betänkligheter.
- Här ser vi en uppmaning till dom starka.
Ordet διακρίσεις som här översätts med ”sätta er till doms”, har som ett
av sina betydelser att vara involverad i en verbal konflikt över att man
har olika åsikter.

- Ordet som översätts med betänkligheter (διαλογισμῶν) har att
göra med att komma till en slutsats genom att resonera.
Ibland så översätts detta ord med åsikt.
- Jag tror vi fångar versens betydelse om vi översätter den något i
still med:
V.1 Den som är svag i tron skall ni ta emot utan tvistande/stridande
om olika åsikter.
- Kanske just du har fått ljus över en icke frälsningsavgörande fråga.
Hur hanterar du då din broder eller syster som ännu inte har kommit till
samma slutsats som du.
- Tar du då emot och omfamnar din broder eller syster eller är det
första du tänker på att ta på dig boxhandskarna och till varje pris
vinna en debatt.
Med detta menar jag inte att vi inte skall hjälpa varandra till att rätt
förstå Skriften.
- Men frågan är, kan det uppfattas som om du kärlekslöst attackerar
din broder eller syster som ännu inte har förstått det du har fått
förståelse i.
Jag får säga att jag tyvärr har stött på det allt för många gånger hur
människor efter att de upptäckt ”nådens läror” ger sig hårt på dom
människor som inte kommit till samma förståelse.
- Jag är personligen så glad att jag själv inte blev bortjagad när jag
brottades med och ifrågasatte dessa sanningar.
Jag blev visad tålamod, fördrag och mycket kärlek. Utan detta hade jag
nog inte stått här idag.

- John Piper sa vid ett tillfälle att efter den blinde Bartolomeus
började se att han inte tog upp sin stav och började slå dom som
ännu var blinda.
Varför händer det då att kristna börjar ta upp sina stavar och slå på
andra kristna som ännu inte har fått upp ögonen för icke frälsnings
avgörande frågor.
- Låt oss istället erbjuda varandra en hand eller axel att luta oss mot
och tålmodigt hjälpa varandra till förstålse.
Så istället för stridande om sekundära frågor så skall den starka i tron ta
emot den som är svag.
- Paulus beskriver situationen i Rom genom att säga:
V.2 En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara
grönsaker.
- Hur kom det sig då att de svaga bara åt grönsaker och inte drack vin.
Det finns ingenstans i lagen där Judarna befalldes att vara vegetarianer
eller de inte fick dricka vin.
- En ledtråd för att förstå detta får vi om vi läser Daniels bok där
Daniel och hans vänner inte ville orena sig med kungens mat eller
vin och därför fick tillstånd att bara äta grönsaker och dricka vatten.
För Judarna så var det väldigt viktigt att köttet blev tillrätt i enlighet med
kosherlagarna.
- Samtidigt så var det vanligt under både den babyloniska och den
grekiskromerska tiden att både mat och dryck användes i
avgudaritter.
Detta är något som Paulus lyfter fram i 1 Korintierbrevet.
- Så på något sätt så kunde dom svaga inte äta det kött och dricka det
vin som fanns att få tag på i Rom.

Samtidigt så åt dom som var starka i tron kött och drack vin eftersom
Paulus, Jesus och NT tydligt förklarar all mat för ren.
- Problem var att detta blev en stötesten för dom svaga.
Till båda grupperna säger Paulus:
V.3 Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som
inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom.
- Så för dom som äter och är starka i tron så är det lätt att förakta
dom som inte äter och se dom som lagiska.
För dom som inte äter däremot så är det lätt hänt att dom dömer den
som äter och ser dem som liberala.
- Till dem som inte äter så säger Paulus att dom inte skall döma dem
som äter eftersom Gud har tagit emot dem.
Vidare så säger han:
V.4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen
Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har
makt att hålla honom upprätt.
- Här så målas en bild upp i vilket den starka i tron beskrivs som en
hushållsslav.
Vem är den som dömer en annans hushållsslav? Det är inför sin egen
Herre han står eller faller.
- På samma sätt är det med den starke som står och faller inför Gud
och ”han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom
upprätt.”
Av detta så kan vi dra tillämpningen att det inte är upp till oss att döma
varandra när vi kommit fram till olika slutsatser kring icke
frälsningsavgörande frågor.
- I V.5 så uppenbaras en annan skillnad mellan dom svaga och
starka:

V.5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla
dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne.
- Vi vet att Judarna har visa dagar och högtider som dom sätter över
andra.
Här så talar dagen man sätter högre än en annan förmodligen om
Sabbaten som en del av de Judar och ”Gudsfruktare” som kom till tro
ville fortsätta att hålla.
- Sabbatsbudet är det enda av dom tiobudorden som inte repeteras
för oss kristna i Nya Testamentet.
Paulus skriver i Kol 2:16-17 hur dom ceremoniella delarna av lagen bara
är en skugga som pekar på Jesus.
Kol 2:16-17 16Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker
eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17Allt detta är
bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är
Kristus.
- Så vi ser att hålla Sabbaten, judiska högtider, eller Kosherdiet, inte
är något som vi kristna är befallda att göra.
För hedningarna i Galaterbrevet 4 som började att följa dessa
ceremoniella lagar så säger Paulus:
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Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur
kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga
människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? 10Ni iakttar
noga dagar och månader och särskilda tider och år. 11Jag är rädd att
jag har ansträngt mig förgäves bland er.
- I Galaterbrevet så reagerar Paulus hårt mot dom judaiserande
villolärarena och deras lära som försökte tvinga hedningarna under
lagen och att lämna nåden och försöka att bli accepterade inför Gud
genom vad de kunde prestera.

Visa kristna menar att söndagen nu är den nya sabbaten som vi skall
hålla.
- Men det står ingenstans i NT att söndagen är den nya sabbaten utan
snarare att Jesus själv är uppfyllelsen av sabbaten.
Däremot så ser vi tydligt hur dom kristna träffades på dagen efter
sabbaten eftersom det var på denna dag som Jesus uppstod.
- Vidare så beskrivs söndagen som Herrens dag i Upp 1:10.
Det är därför vi har våra sammankomster på söndagar pga. att det var
denna dag som Jesus uppstod.
- Om man läser gamla dokument och katekeser från de tidiga
baptisterna så ser vi hur man var oerhört lagisk där man t.ex. förbjöd
sina barn att leka under hela söndagen eftersom man ansåg att det
var arbete.
Men dessa befallningar är inte något vi ser i NT.
- Samtidigt så är principen att ta en vilodag något som är bra och som
jag skulle rekommendera.
Att man avsätter söndagen till att fokusera på Herren.
- Det viktiga är inte om man håller en dag eller inte håller en dag.
Frågan som Paulus säger är att vi är ”fullt övertygade i våra sinnen”
och följer det som vi tror är rätt.
- Vi är inte skyldiga att hålla Sabbaten. Men samtidigt om någon
ännu inte har fått upp ljuset i detta och är svag i tron så skall dom
inte gå emot sin övertygelse för det vore synd.
Därför så skall vi inte döma någon som t.ex. ser söndagen som sabbaten
och på söndagen följer de judiska sabbatsreglerna.
- Därför:

V.6-9 6Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och
den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter
bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. 7Ty ingen av
oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. 8Lever vi, så lever vi
för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör
tillhör vi alltså Herren. 9Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att
han skulle vara Herre över både levande och döda.
- I allt vi gör, vare sig vi håller en dag eller inte, äter eller dricker eller
inte så må vi i allt vi gör göra det för Herren.
Vi tillhör inte oss själva utan vår Herre. Låt oss i allt leva för att genom
våra liv ära honom.
- Jag blir djupt bedrövad när kristna kastar sten på varandra över
sekundära frågor.
Det är en sak att i ödmjukhet samtala om dessa frågor, men det är en
annan sak att attackera varandra.
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Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du
din broder? Vi skall ju alla stå inför Guds domstol. 11Det står
skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja
sig, och varje tunga skall prisa/eller bekänna Gud. 12Var och en av oss
skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.
- Det är lätt för den som är stark att förakta den som binder sig vid
något som Nya Testamentet inte lär.
Eller att förakta eller se ner på den som ännu inte har kommit till samma
doktrinära förståelse, eller den som har ett ”konstigt” utövande av sin
kristna tro.
- Om vi föraktar eller ser ner på våra bröder och systrar så agerar vi
kärlekslöst och syndar inför Gud.
Å andra sidan så är det lätt att döma dom som utifrån Skriften ser sig ha
en frihet som du själv inte har.

- T.ex. så klarade David Wilkerson inte av att kolla på TV så han
kastade ut TV:n medans hans mentor Leonard Ravenhill tittade på
TV.
Ändå så föraktade eller dömde dessa bröder inte varandra.
- Om vi är svaga så låt oss inte döma dom som åtnjuter en frihet
utifrån sin övertygelse.
På samma gång så är det viktigt att inte döma dom som har kommit till en
doktrinär förståelse som kan uppfattas som strikt eller trångsynt.
- När jag var yngre så var jag mycket svart/vit och jag glömmer inte
hur en ledare som jag hade i Mellanöstern förmannade mig och sa
att jag måste vara försiktig så jag inte drar för snabba slutsatser om
människor.
Låt oss vara mycket försiktiga så vi inte får en felaktig bild om varandra.
- Ofta så dömer vi kristna varandra baserat på missförstånd.
Låt oss undvika meningslösa och dåraktiga dispyter. Sådant är enligt
Titus brev skadligt och helt meningslöst (Titus 3:9).
- Går man ut på Facebook eller läser diskussioner på kristna bloggar
så ser man hur detta sker hela tiden.
Ofta så är det dom som har minst att bidra med som pratar mest.
- Vid några tillfällen så har Paul Washer nämnt:
Hur han blir djupt bedrövad av att se speciellt unga män som bloggar och
på internet strider över teologiska nyanser när det bokstavligen är
milliarder människor som inte har fått höra evangelium.
- Istället för att kasta bort sin tid i meningslösa diskussioner på
internet så vädjar Paul Washer till oss att söka Guds ansikte i bön
och nå ut till dom onådda som aldrig har fått höra evangelium.

Må Gud ge oss kraft att inte slösa bort vår tid på att diskutera ovisäntliga
detaljer som sårar våra bröder och systrar och istället nå ut till dom
förlorade.
- En gång så kommer vi enligt texten här att få träda fram inför Guds
domstol och avlägga räkenskap för hur vi har levt och behandlat
varandra.
Vad kommer vi då att säga? Jag kastade bort min tid på meningslösa
diskussioner och dispyter.
- Jag dömde och föraktade mina bröder och systrar i Herren för att de
inte förstod lika mycket av Bibeln som mig eller därför att dom
utövade sin kristna tro på ett sätt som inte jag gjorde.
Eller kommer våra liv att peka på männiksor som har tömt ut våra liv i
kärlek till varandra och till dom förlorade.
- Kent Hughes berättade vid ett tillfälle en berättelse om en son som
hade svårt att sova så han gick ner till köket för att göra sig en natt
maka.
Väl i köket så träffade han på sin pappa som inte heller inte kunde sova.
- Efter att dom fixat sig varsin macka så började dom prata om gamla
minnen om när dom jagat, simmat och fiskat tillsammans.
Efter en stund så sa sonen: pappa kommer du ihåg när vi var ute på sjön
och fiskade i den där gröna båten.
- Pappan svarade, där tog du fel den var blå. Nej den var grön! Blå!
Grön! Blå!
Detta slutade med att sonen gick iväg för att aldrig mer komma tillbaka.
- Vissa saker är överhuvudtaget inte viktiga. Må Gud ge oss vishet att
urskilja vad som är viktigt och vad som inte är det.
Någon lär ha sagt, kanske det var Augustinus:
”I nödvändiga ting enhet, i tvivelaktiga ting frihet och i allt kärlek.

- Må detta vara ett motto för våra kristna liv. Att vi utan att
kompromissa håller fast vid det nödvändiga i vår tro och att vi ger
varandra frihet i sekundära frågor och att vi i allt visar varandra
kärlek.
Vi har nu sett hur Paulus uppmanar oss att inte döma varandra. I nästa
stycke så skall vi se hur vi blir förmanade att inte vara till en stötesten för
våra bröder och systrar i Herren.
V.13 Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för
att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar
och faller.
- Här så summerar Paulus vad han just sagt, att vi inte skall döma
varandra.
I denna del av Kap14 så adresseras primärt den som är stark i tron.
- Dom som är starka i tron skall leva på ett sådant sätt att dom inte är
en stötesten eller frestelse till fall för deras bröder och systrar.
När det gäller situationen i Rom så handlade det om att det dom starka åt
och drack blev en frestelse till synd för dom svaga.
- I sig så var det dom starka åt och drack inte orent.
V.14 Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är
orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för
honom är det orent.
- När Jesus i Markus 7 förklarade att det inte är det som går in utan
det som går ut ur människan som gör människan oren så lägger
Markus under den helige Andes inspiration till följande förklaring i
Markus 7:19
V.19 … Därmed förklarade han all mat för ren.
- Men även om Jesus har förklarat all mat för ren så är den mat som
någon betraktar som oren, oren för denna person.

Så för de judar och ”Guds fruktare” som betraktade den mat som inte var
kosher för oren så är den oren och därmed vore det en synd för dom att
äta av den.
- Det är därför de starka i tron inte bör äta framför dom som är svaga i
tron eller fresta dem att äta emot sina samveten.
Därför så uppmanas de starka ordagrant i v.15:
”För om på grund av mat din broder blir bedrövad så lever du inte
längre enligt kärleken. Förstör inte genom din mat den person som
Kristus dog för.”
- Finns det områden i ditt och mitt liv där vi kan vara till en stötesten,
frestelse och fall för en broder eller syster?
Det kanske vanligaste exemplet idag kring detta är alkohol. Bibeln
förbjuder inte en kristen att dricka alkohol.
- Det den förbjuder oss är att bli fulla.
Så om du vet med dig att en broder eller syster har haft problem med
alkohol så vore det olämpligt om ni äter en middag tillsammans att bjuda
på alkohol.
- Ett annat sätt som man kan vara till frestelse och fall är på det sätt
man klär sig.
Speciellt så är män här dom som är svaga i tron. Jag har hört folk säga:
”Adam och Eva gick nakna så då kan jag klä mig hur jag vill.”
- Skulle vi tänka på det här sättet då skulle det leda till att många män
skulle synda med sina tankar.
Hur bör man då klä sig för att inte vara till fall för en man. Detta säger
jag inte för att vara lagiskt utan till hjälp för dom många män som
kämpar med synd på detta område.

- Om man som kvinna klär sig urringat, i korta kjolar, tighta kläder så
kan man förstöra sin broder.
För en del män så vet jag att det till och med kan vara jobbigt att se en
kvinna i linne.
- Jag vet att detta går emot den kultur vi lever i, men låt oss inte vara
en stötesten för varandra.
Detta är två av många exempel som vi skulle kunna ge om hur vi inte bör
vara till fall för våra syskon i Herren.
- Även om vi har frihet så låt oss inte använda denna frihet så att vi
kan vara till fall för vår nästa.
Låt oss istället tänka på varandras bästa.
- Om vi inte handlar i kärlek så kan enligt v.16 det goda vi har fått bli
smädat.
Visa Bibelutläggare som t.ex. Thomas Schreiner menar att det goda här
är evangelium.
- Om detta stämmer så när vi är till en stötesten och fall för våra
bröder och systrar så blir självaste evangelium smädat.
Då är det vårt sätt att agera och inte evangelium som blir en stötesten för
människor.
- Evangelium måste få vara en dårskap och stötesten. Problemet är
om vårt sätt att leva och agera blir en stötesten redan innan
människor får tillfälle att höra evangelium.
Vad spelar det för någon roll om vi inte kan äta eller dricka all typ av mat
och dryck i våra syskons närvaro eller om vi inte kan klä oss i vad vi
skulle ha på oss när vi är ensamma hemma.
- Det är inte detta som Guds rike består i utan enligt v.17 i
rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

I denna vers så tror jag att rättfärdighet till skillnad från många andra
delar av Romarbrevet syftar på det sätt som vi lever på genetmot
varandra.
- Likväl i denna kontext så verkar frid syfta på den harmoni och
ömsesidiga omsorg som bör råda bland Guds folk.
Guds rike består också i glädje. Oavsett om vi lider eller ej så bör Guds
folk karaktäriseras över sin glädje över frälsningen.
- Alla dom här tre välsignelserna, rättfärdighet, frid och glädje
kommer genom den HA.
Om vi tjänar Kristus på det här sättet genom att visa kärlek till dom svaga
då är vi ”välbehagliga åt Gud och håller provet inför människor” som
det står i v.18.
- Även om vi enligt Bibeln skulle ha friheten att göra någonting men
vi väljer att inte göra detta för att inte vara till anstöt ja då är vi
välbehagliga åt Gud.
Detta är också något som består provet inför människor.
- Med detta för våra sinnen:
V.19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den
ömsesidiga uppbyggelsen.
- Precis som vi läste för några söndagar sedan i Rom 12:18 att vi skall
hålla fred eller frid med alla människor så långt det är möjligt och
beror på oss.
Låt oss sträva efter att hålla frid och uppbygga varandra.
- Här så målas en kontrast upp mellan att förstöra och bygga upp.
Istället för att förstöra vår broder eller syster så skall vi bygga upp.
- Efter att du har mött dina blodköpta kristna syskon ansikte mot
ansikte eller via internet känner du dig då förstörd eller uppbyggd?

Om vi river ner varandra var är då vår kärlek?
- Detta betyder inte att vi inte skall tillrättavisa och varna.
Men frågan är vad är det som karaktäriserar oss? Hur uppfattar dina
trossyskon dig?
- Som en som kommer med uppbyggelse eller som en ångvält som
alltid vill argumentera om minsta lilla detalj?
Ett problem som många svenskar har är att man är snabb att säga kritik
men dålig på att uppmuntra och uppbygga.
- Detta är ett område som jag själv behöver växa på.
I Ef 4:12 så läser vi att ledarnas uppgift i församlingen är att utrusta de
heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.
- Dom andliga gåvorna har som syfte att bygga upp församlingen.
Låt oss alla i gensvar till evangelium leva med fokuset att i kärlek bygga
upp varandra.
- Ibland så löper vi risken att pga oviktiga frågor förstöra våra bröder
och systrar.
V.20 Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent,
men maten blir till skada för den människa som hyser betänkligheter,
när hon äter.
- I Rom så riskerade dom starka i tron att förstöra det verk som Gud
höll på att göra och detta på grund av något så oväsentligt som mat.
Tyvärr så sker detta hela tiden hur kristna som är starka i tron hindrar
Guds verk i och genom dom svaga eftersom man gör saker som blir till
anstöt.

- Själv så har jag inte Facebook, även om jag tycker att det är ett
väldigt bra hjälpmedel för att hålla kontakt med vänner och bekanta
och där man kan evangelisera.
Min fru däremot som har Facebook, berättar för mig hur hon ofta blir
djupt bedrövad över kristnas beteende på Facebook.
- Hon har vänner över hela världen och ser regelbundet hur kristna på
Facebook kommer i dispyter över oväsentligheter där människor till
och med avsäger sin bekantskap.
Detta river ner Guds verk och blir till ett hinder i människors vandring
med Herren, samtidigt som icke kristna ser på och smädar det goda vi
har.
- Låt oss vara försiktiga hur vi bemöter varandra så våra ord och
handlingar vare sig dom är på internet eller ansiktet mot ansikte inte
blir till en stötesten för våra kristna syskon.
V.21 Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller
göra något annat som din broder tar anstöt av.
- Låt oss alla ställa oss frågan finns det saker som jag inte bör göra
eller säga för att mina bröder och systrar inte skall ta anstöt.
Du kanske har övertygelser från Bibeln gällande sekundära frågor, men
om dom kan väcka anstöt hos dina kristna syskon så behåll dem för dig
själv.
- Paulus säger:
V.22 Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud.
Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han har valt
att göra.
- Paulus uppmuntrar oss inte här till att överge våra övertygelser, men
att vi inte skall bete oss på ett sätt där våra övertygelser från Bibeln
kan skada andras tro.
Då är det bättre att behålla dessa inför Gud.

- Slutet på denna vers verkar betyda att den är salig eller lycklig som
har kommit till förståelsen att den kan äta mat och dricka vin utan
Guds missnöje.
Men samtidigt så bör man inte gör detta om det kan bli till fall för en
broder.
- Paulus avslutar kapitlet genom att tala till dom svaga:
V.23 Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter (eller
tvivlar) är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av
tro är synd.
- I kontrast till den starke som inte behöver döma sig själv så är den
svaga i tron dömd om hon går emot sina övertygelser.
Även om det i sig inte är fel för dom kristna i Rom att äta köttet i fråga så
om någon gör detta och tvivlar på om det är ok eller inte då är hon dömd.
- Mina bröder och systrar, låt oss aldrig gå emot vad vi i våra
samveten tror är rätt för då syndar vi.
”Ty allt som inte sker av tro är synd.”
- I texten för idag så har vi sett hur vi i gensvar till evangelium inte
skall döma dom som är svaga i tron eller förakta dom som är starka.
Vi skall heller inte vara en stötesten för vår bröder och systrar.
- Vi skulle kunna summera detta med att vi skall älska varandra.
Detta är vad Paulus sa i Rom 13:8 Stå inte i skuld till någon utan i kärlek
till varandra.
- Lever vi för att i kärlek bygga upp varandra eller river vi ner våra
syskon.
Ett exempel på en människa som genom sin kärlek levde för att bygga
uppmunta sin nästa var Kathryn Lawes.

- När hennes man Louis år 1920 blev föreståndare för fängelset sing
sing så levde fångarna under hemska förhållanden.
Detta ledde till att Louis genomförde humanitära reformer på fängelset.
- Han själv tillskrev dessa reformer till hans fru Kathryn som alltid
behandlade fångarna som medmänniskor.
Hon brukade ofta ta med sig sina tre små barn och sitta tillsammans bland
mördare, tjuvar och bedragare för att se på när dom spelade basket och
baseboll.
- År 1937 så dog Kathryn i en bilolycka. Dagen efter så låg hennes
kropp i en kista i en byggnad några hundra meter från fängelset.
När föreståndaren som var i tjänst såg 100tals fångar som stod vid huvud
ingången till fängelset så visste han vad dom ville.
- Han öppnade porten och sa: ”Gubbar, jag litar på er. Ni kan gå till
byggnaden”
Man räknade inte hur många fångar som gick ut ur fängelset, placerade
inte ut några vakter.
- Ändå så saknades inte en enda fånge den kvällen. Kärleken till den
som hade älskat dem gjorde dem pålitliga.
Låt oss lära oss av Kathryn. Om hon kunde älska dessa förbrytare hur
mycket mer borde vi då inte älska våra bröder och systrar och ha fördrag
med varandras svagheter.
- Låt oss inte bedröva vår broder eller syster eller vara är upphovet till
att dom syndar.

