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AKIKET ISTEN LELKE VEZÉREL, AZOK ISTEN FIAI 

 

Igeolvasás: 1Móz 3,1-13   A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei 

állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan 

azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így 

felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a 

gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek abból, 

ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak: 

Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, 

megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a 

jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, 

mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított 

a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor 

megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért 

fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor 

azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-

kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái 

között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? Az 

ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert 

mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta 

meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt 

parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém 

adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az 

asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem. 

 
Alapige: Rm 8,14 Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 

 

 

 

 

KT! 

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 vezet. 

S most ez az Ige minket is megszólít, 

 és azt kérdezi, 

  hogy mi hallgatunk-e Isten szavára? 

 

Ezt a kérdést hallva lehet vannak, akik felteszik a kérdést, 

 hogy Isten ma is szól? 

 Hogyan lehet Őt egyáltalán meghallani? 

 Hogyan tudunk úgy élni, hogy Ő vezet? 

 

Hadd mondjak el egy példát, 

 ami közelebb visz ennek a megértéséhez: 

Az egyik öcsém élménybeszámolót tartott egyszer nekem 

 az egyik hétvégéjéről. 

Németországban él, 

 és meglátogatta két ismerősét egy hétvégén. 

1-1 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 az öcsém, 

 hogy a reggeli után 2 áhítatos könyvből is olvastak, 

  délben pedig másik 2 áhítatos 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, 

 h. milyen nagy a különbség, a kontraszt a 2 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. 

 

KT! 

Gondoljunk csak a teremtésre: 

 Isten szólt, és világosság lett, rend, 

  növények és állatok sokfélesége. 

Ugyanakkor a Bibliából is tudjuk, 

hogy amikor Isten szavára előállt ez a csodaszép világ,  

akkor megszólalt az ördög is!  

 

Odament Évához, 

 és megkérdőjelezte Isten szavát. 

Azt mondta: Csakugyan azt mondta Isten??? 

 ÁÁÁ, nem úgy van az. 

Isten megtiltotta, 

 de te ezt ne vedd komolyan. 

Csak azért mondta, 

 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. 

 

 

KT! 

A teremtés óta  

 Isten folyamatosan szól. 

Teremtő, újjáteremtő, 

 szabadító szava ma is hangzik. 

Ugyanakkor az ördög is folyamatosan beszél, 

 de minden szava hazugság, 

  hiszen ő a hazugság atyja, 

   és célja, hogy becsapjon, tönkretegyen minket. 

Azért jött,  

 hogy lopjon, öljön és pusztítson. 

 

Az emberi élet nagy kérdése pedig, 

 hogy mi melyik hangra hallgatunk. 

 

Mert hiszen 3 féle hang van, 

 amit hallunk. 

Ezek a hangok úgy tűnnek, 

 mintha a mi saját belső gondolataink lennének. 

De e 3 féle belső hang azonban: 

 -vagy a saját gondolatunk, 

 -vagy Isten hangja, 

 - vagy pedig a kísértőé. 



 

És nekünk nagyon fontos az, 

hogy ezt a 3 hangot meg tudjuk különböztetni egymástól. 

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 3 hang közül tudni fogjuk, 

ez a gondolat Istentől való. 

 

Ki vezet minket? 

Felolvasott Igénk arról szól, 

 hogy akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 

 

De mi van azokkal, 

 akiket nem Isten Lelke vezet? 

Azokról a fenti Ige által megállapíthatjuk, 

 hogy ők ugyan Isten teremtményei, akiket nagyon szeret, 

  és vár magához,  

  és szeretné őket is gyermekeivé fogadni, 

   de még nem gyermekek. 

hanem a sötétség hatalmában élnek. 

 

És erre egyedül Isten szava világít rá. 

Ő mutat rá az ördög hazugságaira 

 Ő szabadít meg és vezet ki a mélységből, 

ahová az Istent nem ismerő emberek tömegeit vezeti  

 orruknál fogva a kísértő. 

 

 

Az ördög telehazudja az emberek fejét és félrevezeti őket. 

Vezeti olyan utakra, 

 amely utak ugyan különbözőnek tűnnek, 

  de mivel ugyan oda vezetnek, 

   Jézus széles útnak nevezi, 

amikor azt mondja:  

Mert tágas az a kapu és széles az az út, 

 amely a kárhozatba visz,  

és sokan vannak, akik azon járnak. (Máté 7,13-14) 

Ez a fiú majdnem a saját kezével vetett véget az életének. 

 

 

Aztán elment egy olyan helyre,  

 ahol sok más, hasonlóan nehéz helyzetbe jutott 

  és az ördög által megvezetett emberrel együtt 

úgy hallgatta Isten szavát, 

mint aki tudta, 

 hogy ez neki az utolsó esély. 

S akkor ott, 

 Isten szava rávilágított az ördög hazugságaira. 

S amikor behívta életébe az Úr Jézust,  

 akkor megszabadult az ördög félrevezetéséből. 

 

Pál apostol ezt mondja a Kolossébeliekhez írt levélben: 

Hálákat adván az Atyának, …  

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából,  

és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; 

Kiben van a mi váltságunk  

az Ő vére által, bűneinknek bocsánata. (Kol 1,12-15) 

 

A széles úttal Jézus a keskeny utat állítja szembe. 

Azt mondja: Menjetek be a szoros kapun!  

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út,  

amely az életre visz,  

és kevesen vannak, akik azt megtalálják".  

 

Keskeny és rögös ez az út, 

 mert a kísértő mindent megtesz, 



hogy azokat, akik rátaláltak a keskeny útra, kísértse és eltántorítsa, 

 de tudjuk, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. 

Mondhat bármit a világ, 

 kaphatunk bántásokat,  

félretételt, üldözést,  

 kikezdhetnek istentelen emberek. 

De mi akkor is tudhatjuk, 

 hogy akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 

És vajon van-e ezen a világon nagyobb dolog ennél. 

Tegnap este a Szent László templomban 

 esperes úr arról beszélt, 

milyen nagy dolog, 

 hogy mi zavartalanul, békében hihetünk Istenben, 

de a világ nagyobbik részén üldözik a keresztyéneket. 

Megölnek gyermekeket, nőket, férfiakat, 

 csak azért, mert őket Isten Lelke vezeti. 

De ők mindezt vállalják. 

Miért? 

 Mert ezáltal válnak Isten gyermekeivé. 

 

És ha Isten gyermekei vagyunk, 

 akkor örökösök is. 

És mi a mi örökségünk? 

 A mennyország, ahol Jézus helyet készített nekünk. 

Nekünk pedig erre kell néznünk. 

A célra kell tekintenünk és Istenre. 

Nem szabad,  

 hogy az ördög hazugságainak hitelt adjunk, 

  mert ő mindig félrevezet és becsap. 

 

Jézus azért jött,  

 hogy az ördög munkáit lerontsa. 

 

Ezért ott kell, hogy legyen a hála a szívünkben, 

  hogy Jézus legyőzte az ördögöt. 

Az ördög legyőzött ellenség. 

Sokan úgy gondolják, 

 hogy milyen nagy hatalma van. 

És valóban,  

 ha Isten nélkül élünk,  

  megkötöz, s egyedül kevesek vagyunk ellene. 

De Jézussal együtt már nem. 

 Ha Ő velünk van, ki lehet ellenünk.  

 

Jézustól már csak a neve hallatán is megremegnek 

 a legnagyobb démoni hatalmasságok is. 

Ő megvéd és megoltalmaz. 

Akkor, ha Rá tekintünk, 

 ha fontos nekünk, amit mond,  

Akkor Ő segít a küzdelemben is. 

 Rá számíthatunk. 

 

De lehet, hogy felvetődik a kérdés: 

Hogyan tudjuk megkülönböztetni, 

 hogy egy gondolatunk Istentől vagy a kísértőtől származik? 

 

A bankban dolgozókat,  

akik pénzzel foglalkoznak,  

nem képzik ki a hamis pénzek sokféleségéről.  

Helyette az igazi,  

eredeti pénz tulajdonságait, 

 jellemzőit kell nagyon ismerniük, 

 és azonnal felismerik azt a bankjegyet,  

amely ettől eltér!  

Sok időn keresztül kell újra és újra 

 igazi pénzt tapintaniuk, forgatniuk, 

  s ha hamis pénz kerül a kezükbe, 

   azonnal felismerik a tapintásáról. 

 

Nekünk sem a hamisítványokat kell tanulmányoznunk,  



hanem Istenünk drága beszédét kell értenünk,    

 forgatnunk, magunkba fogadnunk!  

 

A Szentlélek pedig segítségünkre van!  

És amikor jön egy gondolat, 

Ő érezteti meg velünk: Igen, ez az én beszédem, ez az én Igém!  

– olyan csendes megnyugvással, jó tetszéssel hallgatjuk.  

De van, amikor figyelmeztet:  

Vigyázz, ez hamis! 

 Ide becsúszott valami hamis lelkület,  

téves szellemiség,  

félrevezeti, becsapja az emberi szívet!  

 

KT! 

Jézus azt mondta: 

Bizony, bizony mondom néktek: 

 a Fiú semmit sem tehet önmagától,  

hanem ha látja cselekedni az Atyát,  

mert a miket az cselekszik,  

ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi. (Jn 5,19) 

 

Jézus önmagától semmit sem tett.  

Csak azt tette, amit az Atya mondott.  

Teljesen az Atya vezetésében élt. 

Szüntelenül az Atyára figyelt. 

Mikor pedig jött az ördög,  

 hogy megkísértse a pusztában, 

mindig az Igét, Isten szavát mondta válaszként az ördög hazugságaira. 

 

És ma is ez az egyetlen fegyverünk. 

Ha jól ismerjük az Igét, 

 és ebben törekszünk naponta fejlődni. 

S ha jön egy kísértés, az ördög egy újabb hazugsága, 

 és már mondom is rá Isten Igéjét. 

Aggódnék vagy félnék, 

 s már eszembe is jut Jézus szava: 

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; 

 mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől.  

Elég minden napnak a maga baja. (Mt 6,34) 

 

Isten Igéje kell tehát, hogy meghatározza az életünket. 

 

 

 

Az itt használatos görög “agó” szónak 

 többféle jelentése van a magyarban 

 ilyenek: vezet, űz, ösztönöz, irányít.  

 

Jézus Lelke valahogy úgy vezet,  

mint ahogyan a volán mellett ülő ember vezeti az autót.  

És ez a Lélek igazán jó vezető,  

megbízható. 

Amíg Ő vezet, 

 nem jut a kocsi bajba,  

a legkényesebb helyzetekben sem karambolozik,  

nem téveszti el az utat, 

 biztonságosan halad a cél felé. 

 “Irányít,”  

mint ahogyan a rendőrautót irányítják  

egy adó-vevő rádiókészülékkel a főkapitányságról. 

Ilyenforma irányító-készülék az Isten gyermekeiben Jézus Lelke,  

Aki állandóan tartja az összeköttetést  

az élet forgatagában közlekedő ember  

és a mennyei Központ között.  

“Visz, űz, ösztönöz,”  

mint a hajtóerő a járműben.  

Mint ahogyan a benzin nélküli autót is tolni kell,  

erővel,  



mert különben leáll,  

így próbál sok keresztyén ember is  

a saját erejével előbbre jutni 

 a Krisztus követésének útján,  

erőszakolva, 

 és ezért találja a keresztyén életet olyan megerőltetőnek,  

 keserű, sőt lehetetlen vállalkozásnak.  

 

 

Olyasmit akar kierőszakolni önmagából,  

ami nincs meg benne:  

türelmet, vagy szeretetet,  

vagy jóságot, 

 vagy szívességet,  

vagy szelídséget –  

 

de olyanformán,  

mint amikor valaki azt akarná, 

 hogy hegyre felfelé folyjék a víz.  

Nem megy.  

Mindig újra leáll a kocsi!  

 

De milyen más az, 

 amikor mindezt nem úgy kell kipréselni  

valakinek magából,  

izzadva, természete ellenére  

- hanem egy belső, mennyei hajtóerő viszi előre az életét, 

 űzi a gondolatait és érzelmeit,  

ösztönzi a cselekedeteit. 

 

Én azt kívánom, 

 hogy minket Isten Lelke vezéreljen,  

  vigyen előre,  

 Jézus Lelke ösztönözzön, 

mi pedig hagyjuk magunkat mint Isten gyermeke 

vezettetni e Lélek által.  

Így legyen. Ámen. 


