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„12Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy 
test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint éltek, meg kell hal-
notok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni 
fogtok. 14Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fi-
ai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félje-
tek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: 
„Abbá, Atya!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lel-
künkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei va-
gyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei 
Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenve-
dünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” Róm 8,12-17 
 
Drága testvérek! 
 

A mai felolvasott szakasznak azt a címet adták a Szent-

írásban: „Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint járnak”.  Két 

nagyon fontos dologról szeretnék ezen a mai alkalmon beszélni 

nektek. Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy arról beszéljek, ami 

ebben a könyvben (Szentírás) van. Vallom, hogy mindazt, amit 

ebben olvashatunk, nem egyszerűen irodalmi mű (ahogy iroda-

lom órán vizsgálják), nem is csupán fontos történelmi dokumen-

táció (ahogy történészek mondják), hanem ebben az élet beszéde 

található. Emberek millióinak változtatta meg az életét. Ebben a 

könyvben olyan „erő” van, a Lélek ereje, amely képes kemény 

szíveket megtörni. Vannak, akiknek olyan kemény a szívük, 

hogy még egy „légkalapács” is kevés lenne annak feltöréséhez, 

de egy ilyen kemény szívet ez a könyv össze tud törni, érzékeny-

nyé tud tenni, fájdalmat tud okozni (megsebez), de mindeközben 

tud gyógyítani is (be is kötöz), ahogy olvashatjuk Hóseás prófé-

tánál: „1Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de 

meg is gyógyít, megsebesít, de bekötöz minket!” Hós 6,1. So-

kaknak ez a könyv nem jelent semmit. Azok, akik ezt nem őszin-

te, töredelmes szívvel, alázattal olvassák, azoknak nem is fog 

semmit sem jelenti. Sokan nem értik, hogy adhat gyógyulást egy 

ilyen könyv embereknek, hogy gyógyulhat a szív ennek a 

könyvnek az olvasására, hogyan képes formálni emberek életét, 

gondolkodását!? Hogyan képes egy ilyen könyv leleplezni nyo-

morúságokat, bűnöket? Ezt csak azok képesek megérteni, felfog-
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ni, akik alázatos szívvel közelednek Istenhez. Az alázatos szívű-

eknek, a felé nyújtott üres kezeknek Ő ad, Ő felfedi önmagát. 

Ezért van az, hogy sokaknak ez a könyv nem mond semmit, so-

kaknak viszont ez az élet forrása, ebből merítenek. Miért van ez? 

Éppen azért, mert ha te hiszed, hogy minden, ami ebben a 

könyvben le van írva és megoldás lesz a te életedre, akkor szá-

modra ez lesz az élet beszéde, az élet forrása, ha nem hiszed, ak-

kor ez a könyv semmit sem fog neked jelenti. Egy lesz a sok kö-

zül. Nem is fogod érteni, hogy emberek miért tulajdonítanak 

olyan nagy jelentőséget ennek a könyvnek. Ha nem mond sem-

mit, akkor ne a könyvben keresd a hibát, hanem a szívedben. 

Több Ige is erre bátorít bennünket: „keressétek az Urat a ti Is-

teneteket teljes szívetek és lelketek szerint” I Krón 22,19; 

„3Keressétek az URat mind, akik alázatosan éltek a földön” 

Zóf 2,3; „33De keressétek először az ő országát és igazságát, és 

ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” Mt 6,33; 

„7Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörges-

setek, és megnyittatik nektek. 8Mert aki kér, mind kap, aki 

keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” Mt 7,7-8. Ilyen 

alázatos, kereső szívvel keressük Őt, kérünk Tőle, akkor felfedi 

önmagát, megérteti magát velünk, elkezd hozzánk szólni az Ige, 

s valóban életnek beszédévé lesz az írott Szentírás. Amelyet több 

ezer évvel ezelőtt írtak, amely 1500 éven keresztül íródott egy-

szer csak megelevenedik és feltárul előttünk, elkezdjük megérte-

ni, elkezd hozzánk szólni az írott Ige, megérint, érzékennyé tesz. 

Tudjátok, ilyen ereje és hatalma van, mert az élő Isten szava és 

beszéde ez. Nem emberi szó, hanem Isten kijelentése! Ezért van 

formáló ereje. Ha így tekintünk erre a könyvre, akkor feltárul 

előttünk. Ha így figyelünk az Igére, akkor elkezdjük megérteni 

és valóban az élet beszédévé válik számunkra. Ezt mindenféle-

képpen el szerettem volna mondani nektek, hogy megértsétek 

azt, amiről szeretnék még beszélni. A másik nagyon fontos do-

log, ami elém került a felolvasott ige kapcsán: 

Mit jelent Krisztusban lenni, Isten gyermekének lenni? 

Isten gyermekévé lenni csak Krisztusban lehetséges. Jézus Krisz-

tus az a személy, aki út az Atyához (Jn 14,6). Krisztusban lenni 
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az egy életforma. Azt nem lehet megtanulni, elsajátítani, ismere-

tekkel megszerezni. A Krisztusban lenni azt jelenti, összekötte-

tésben lenni valakivel. Képzeljünk el egy köldökzsinórt. Ahogy 

az édesanya összeköttetésben van az ő gyermekével. A köldök-

zsinór feladata, hogy oxigént és tápanyagot szállítson az édes-

anya szervezetéből a piciny magzat szervezetébe. Ha az a köl-

dökzsinór nem lenne, életképtelen lenne a piciny gyermek. Ami 

az édesanya szervezetében van tápanyag, az mind eljut a gyer-

mek szervezetébe. A gyermek benne van az édesanya vérkerin-

gésébe. Teljesen egyek. Ilyen „lelki köldökzsinórral” lehet ösz-

szeköttetésben a hívő ember Krisztussal. A „lelki köldökzsinór” 

pedig Isten Lelke. Az Ő lelkén keresztül jut az én „lelki szerve-

zetembe” az Ige, amely „tápanyag”, azaz lelki táplálék, mert a 

hívő ember is „táplálkozik” lelkileg, neki is szüksége van a min-

dennapi lelki kenyérre, amely „táplálékul” szolgál. Az Ige lesz a 

táplálék, amely életben tartja, ahogy a piciny gyermeket is az 

édesanya szervezetéből áramló tápanyag élteti, úgy élteti a hívő 

embert az Isten Igéje. Isten Lelke által lesz az ember összekötte-

tésben Krisztussal és Krisztus által lehet az ember Isten gyerme-

ke.  

Mit jelent Krisztusban lenni? A Szentlélek, aki a „lelki köldök-

zsinór”, aki által lehet összeköttetésben az ember Krisztussal, 

Isten Szava, Igéje a táplálék, amely által növekedhet, erősödhet, 

fejlődhet az ember. Az Ige hat az életemre, hatással van a gon-

dolkodásomra, a szívemre!  

Krisztusban lenni azt jelenti, Őreá hagyatkozni, Benne 

bízni. Azt jelenti, hogy Ő nyerjen teret az életemben, Ő szeres-

sen, Ő beszéljen rajtam keresztül. Tudjon bekötözni, inteni, báto-

rítani rajtam keresztül. Az Ő Lelke vezéreljen engem. Ő munkál-

kodjon az életemben és rajtam keresztül. Az Ő Szava legyen 

meghatározó számomra, amit Ő mond, az legyen útmutatás és 

vezérfonal számomra. Azzal a „lelki köldökzsinórral” legyek 

összeköttetésbe Vele és legyen az Ő szava táplálék számomra!  

Ámen! 


