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Akiket Isten Lelke vezérel 

 

Lectio: Luk 15,11-24 

Textus: Róma 8,14-17 

Kedves Testvéreim! Nagyon különösen hangzik Istennek az Igéje! Akiket pedig Istennek 

a Lelke vezérel… Hogy is van? Vannak, akiket nem Isten Lelke vezérel? 

Bizony vannak! Vannak, akiket a gonosz gondolatok és cselekedetek vezérelnek. 

Egyébként a pedig szó arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Ige előtti versekben van valami, 

amire figyelnünk kell. Vannak, akiket nem Isten Lelke vezérel. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, 

azok Istennek a fiai. 

Vagyis itt arról van szó, akiket a hasuk, az anyagiak vezérelnek.  Sok embert a teste 

vezérel. 

• A szórakozás, 

• Az élvezetek, 

• Az anyagiak. 

De… akiket Isten Lelke vezérel…, azok Istennek a fiai. 

Hogyan vezérel Istennek a Lelke? 

• Bűnbánat által. 

• Alázat által. 

• Önátadás által. 

Példa erre a pünkösdi esemény. Péter prédikációja nyomán Isten Lelke háromezer 

embert indít bűnbánatra és így veszik Isten Szent Lelkét. 

Ha Isten Lelke vezérel, akkor Isten fiai vagyunk. 

Isten fiai = Isten családjába tartozunk. 

Már nem vagyunk szolgák. Példa: a tékozló fiú (elemezni a történetet). 

A visszatérő, bűnbánó és alázatos embert Isten visszafogadja. Nem kell félni, mert van 

bűnbocsánat. 
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Jöhetünk bizalommal és szeretettel Istenünkhöz és így szólíthatjuk meg: Abbá! Atyám! 

Ez Istennek szeretet-teljes megszólítása, mint Atyának. 

• Isten örökbe fogadott bennünket.  

• És gondoskodik rólunk. 

• Táplál. (tékozló fiú). 

Gazdag vendégséget készített nekünk (újkenyéri úrvacsora). 

Az, hogy mi bizonyosak lehetünk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, azt Isten Szent 

Lelke végzi el bennünk. 

Az Isten gyermekei pedig örökösök. 

Mit örököl Isten gyermeke? 

• Krisztust. 

• Szent Lelket. 

• Bűnbocsánatot. 

• Küldetéstudatot. 

• Örömöt, hogy munkálkodhat. 

Isten fiaiként, gyermekeiként Krisztussal együtt lehetünk. Vele közösségben lehetünk. Őt 

követhetjük. Ugyanakkor Isten Szent Lelke megvilágítja az Igét, hogy megértsük Jézust és 

követhessük Őt. Isten Szent Lelke ad erőt, hogy küldetésünknek eleget tegyünk és Isten 

dicsőségére munkálkodhassunk. 

Azt gondolná az ember, hogy így most már minden örömteli. De az Igében arról is szó 

van, hogy mindezeket csak úgy érjük el, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is 

dicsőüljünk meg. Vagyis a Krisztust követő és az Isten dicsőségére szolgáló ember 

szenvedések, kereszthordozások közepette küzd, hogy Isten neve dicsőítessék. Nem kell 

megriadni a szenvedéstől, mert utána megdicsőülés következik. Maga Jézus, mondotta a 

főpapi imájában (Jn 17): Atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek!” 

  Ámen. 

Biharszentjános, 2016.08.28. 

       Csomay Árpád. 


