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AKIKET ISTEN LELKE VEZÉREL, AZOK ISTEN FIAI 

Igeolvasás: 1Móz 3,1-13 
Alapige: Rm 8,14 Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 

Kedves Testvérek! Egy viszonylag ismert Igét olvastam fel, amely ma minket is kérdez: Minket vajon mi 
vezérel? Milyen gondolatok, milyen elvek szerint éljük az életünk? Vagy kérdezzük így, hogy minket ki vezet? 
Kinek a hangjára hallgatunk? Kinek a véleménye fontos a mi számunkra? Ez az Ige nagyon egyértelműen 
fogalmaz: Isten gyermeke az, aki hallgat Isten szavára, akit Isten Lelke vezérel. S most ez az Ige minket is 
megszólít, és azt kérdezi, hogy mi vajon hallgatunk-e Isten szavára? Sokan felteszik a kérdést, hogy Isten ma is 
szól? Hogyan lehet Őt meghallani? Hogyan tudunk úgy élni, hogy Ő vezet?  

Az egyik testvérem élménybeszámolót tartott egyszer nekem az egyik hétvégéjéről. Külföldön él és 
meglátogatta két ismerősét. Egy-egy napot volt mindkettőjüknél. Az egyik ismerőse egy fiatal srác, akivel 
szórakozóhelyről szórakozóhelyre mentek egész nap. A másik ismerőse azonban egy mélyen hívő fiatalember, 
aki nemrég kötött házasságot. Elmondta a testvérem, hogy reggeli után két áhítatos könyvből is olvastak, 
délben pedig másik két keresztyén könyvből, s aztán imádkoztak. Isten Igéjébe helyezték az életüket, a napjukat 
reggel és délben is. Időt szántak arra, hogy Isten szavát meghallják, hogy Isten szava építse őket, formálja a 
gondolataikat, vezesse őket. Arra gondoltam, hogy milyen nagy a különbség, a kontraszt a két vendéglátó élete 
között. Az egyik a világ szerinti életmódot folytat, a másik pedig engedi, hogy Isten Lelke vezesse. Azért, mert 
tudja: Isten szava teremtő erő.  

Gondoljunk csak a teremtésre: Isten szólt, és lett világosság, rend, növények és állatok sokfélesége.  
Ugyanakkor a Bibliából azt is tudjuk, hogy mikor Isten szavára előállt ez a csodaszép világ, akkor megszólalt 
az ördög is! Odament Évához, és megkérdőjelezte Isten szavát. Azt kérdezte: Csakugyan azt mondta Isten? Á, 
nem úgy van az! Isten ugyan megtiltotta, de te ezt ne vedd komolyan. Csak azért mondta ezt nektek, mert 
tudja, hogyha esztek belőle, akkor olyanok lesztek, mint Isten. Jött az ördög kígyó képében, és hazudott. Nem 
a saját valójában jelent meg mint ördög, hanem másnak adta ki magát. Ugyanakkor nem mondta azt, ami a 
valóság, hogy hallgassatok csak rám, és én majd jól tönkre teszlek titeket, és minden más embert is rajtatok 
keresztül, hanem becsapta őket. 

A teremtés óta Isten folyamatosan szól. Teremtő, újjáteremtő, szabadító szava hangzik, ugyanakkor az 
ördög is folyamatosan beszél, de minden szava hazugság, hiszen ő a hazugság atyja, és a célja az, hogy 
becsapjon, tönkretegyen. Azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az emberi élet nagy kérdése pedig, hogy 
mi melyik hangra hallgatunk. Mert hiszen három féle hang van, amit hallunk. Ezek a hangok úgy tűnnek, 
mintha a mi saját belső gondolataink lennének. A három féle belső hang azonban vagy a saját gondolatunk, 
vagy Isten hangja, vagy pedig a kísértőé. És nekünk nagyon fontos az, hogy ezt a három hangot meg tudjuk 
különböztetni. Ebben pedig nagy segítségünkre van a Szentírás! Hiszen a Bibliában Isten gondolatai vannak. 
És ha Isten Igéjébe belemélyedünk, sokat olvassuk, akkor abból megismerjük Isten hangját. Akkor a három 
hang közül tudni fogjuk: Ez a gondolat Istentől való, ez viszont már nem. Kedves Testvérek! Ki vezet minket? 
Felolvasott Igénk arról szól, hogy akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Vezéreljen minket is Isten Lelke. 
Így legyen. Ámen. 
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Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk családtagjainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket is! 

Gyülekezetünk honlapja 
(furediut.hu) megújult. Az alábbiakban 
ismertető olvasható a honlap új 
funkcióiról:  

1) Facebook oldalunk elérhetősége 
2) Itt lehet feliratkozni hírlevelünkre. 
3) Részletes eseménynaptár  
4) A legújabb bejegyzések elkövetkező, 

vagy már elmúlt gyülekezeti 
alkalmainkról. 

5) Az elhangzott prédikációk 
meghallgathatóak a képekre kattintva 
YouTube csatornánkon. 

6) Itt a Lelkipásztori Levél korábbi számai   
letölthetőek, valamint a prédikációk 
elolvashatóak teljes terjedelmükben is. 

7) A Képgalériában a korábbi alkalmakon 
Andics Árpád testvérünk által készített 
fényképek nézhetőek meg.  

8) Énektanulás: Az istentiszteletek előtt 
új énekeket tanulunk, amelyeket 
csütörtökön este az énekkar tagjaival 
választunk ki. Itt meg is tanuljuk az 
énekeket (lehet hozzánk csatlakozni). 
Ezek az énekek itt meghallgathatóak, s 
ez segítséget nyújt az új énekek otthoni 
megtanulásában. 

9) Térképes elérhetőség 

10) Eseménynaptár másik formában    
Alkalmaink (2018. február):                          

Jan. 28. vasárnap 17.00 Ökumenikus imahét záró alkalma. Palánki Ferenc - rk. püspök – Nagytemplom. 

Jan. 31. szerda 14.00 Bibliaóra 

1. csütörtök 10.00 

Indul a Baba-Mama Klub a templomban, ahová nagy 
szeretettel várjuk a kismamákat babájukkal együtt tartalmas, 
közösségépítő beszélgetésekre. Ha van kismama ismerősünk, 
bátran szóljunk neki, hívjuk meg őt! 

1. csütörtök 17.00 Énekkar 

2. péntek  17.00 

Filmklub - Csodák a mennyből A Beam család igaz 
története. Amikor Christy megtudja hogy tízéves lánya, Anna 
egy gyógyíthatatlan betegségben szenved, elhatározza, hogy 
megtalálja a gyógyulásának a módját, bármibe kerüljön is. 
Később Anna egy szörnyű balesetet szenved, amit nemcsak 
hogy túlélt, de természetfeletti csodában lesz része.  

3. szombat 17.00 

Séfek séfje című bohócelőadás a Purpárlé 
bohóctársulat előadásában. A 45 perc időtartalmú darab 
a jó és rossz harcáról szól. Belépő jegyeket igény 
szerint ingyenesen lehet kérni, amellyel meghívhatjuk 
ismerőseinket gyermekeikkel együtt. Ajánlott 2-100 éves 
korig!  

4. vasárnap  10.00 
Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). Az 
istentiszteletet követően a feliratkozottak számára alma-osztás 

17. szombat 15.00 Gyülekezeti Farsang 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut.hu  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

http://www.furediut.hu/

