
Hogyan ismerhetem fel 

Isten vezetését? 

II. rész 

Varga László Ottó 



5 alapvető elv Isten vezetésével kapcsolatban: 
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1. Higgy Isten vezetésében 

5. Istennek tetsző életet élj  

4. Legyél kész megvárni Isten időzítését 

2. Ne a te terveidhez kérj áldást, 

hanem te csatlakozz Isten tervéhez 

3. Olyan célod legyen, ami Istent dicsőíti 



Mit jelent az Istennel való együttműködés? 

 

• Megérteni és befogadni ígéreteit 

• Meglátni, hogy miben kell együttműködni 

• Helyes szándékból együttműködni 

• A hit cselekedeteivel együttműködni 
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Hogyan tudjam meg az Isten akaratát? 
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Hogyan tudjam meg az Isten akaratát? 

 

Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: 

Én, az ÚR, vagyok a te Istened, 

arra tanítalak, 

ami javadra válik, 

azon az úton vezetlek, 

amelyen járnod kell. 

/Ézs 48:17/ 

 

4 



Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Első 
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A nagyujj – az alap 
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Olvasd a Bibliát 

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 

feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 

hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó 

cselekedetre felkészített. /2Tim 3:16-17/ 

 

Józsué példája: 

Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, 

hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd 

meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel 

jársz utadon, és boldogulsz. /Józs 1:8/ 

7 



Második 
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A mutatóujj – amit Isten mutat neked 
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Várd Isten útmutatását imádságban  

Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, 

hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. /Hab 2:1/ 

 

Az antiókhiai próféták és tanítók példája: 

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, 

ezt mondta a Szentlélek: "Válasszátok ki nekem 

Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam 

őket." /Apcsel 13:2/ 
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Harmadik 
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A középsőujj – amivel mérlegelsz 
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Használd megújúlt értelemedet  

…okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és 

szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne 

igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 

megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, 

mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. /Róm 12:1-2/ 

 

Ászáf példája: 

Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl 

nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent 

helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. /73Zsolt 

16-17/ 
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Használd megújúlt értelemedet  

…okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és 

szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne 

igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 

megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, 

mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. /Róm 12:1-2/ 

 

Dániel példája: 

én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent 

azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje 

szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven évnek kell 

eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. /Dán 9:2/ 
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Negyedik 
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A gyűrűsujj – szövetségeseid 
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Kérd ki testvéreid tanácsát  
Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha 
van sok tanácsadó. /Péld 15:22/  

Ezékiás példája: 

Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya: Adjátok 
meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám! Akkor mindenki a maga 
szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és mindenki a maga kútjának a 
vizét ihatja… 

…Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, 
zsákruhát öltött, és bement az Úr házába. 

Azután elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és 
a papok véneit, zsákruhába öltözve, Ézsaiás prófétához, Ámóc 
fiához… 

…így szólt hozzájuk Ézsaiás: Mondjátok meg uratoknak: Így szól az 
Úr: Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, 
amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Íme én 
olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába. Saját 
országában pedig kard által ejtem el. /2Kir 18:31-19:7/ 13 



Ötödik 
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A kisujj – kicsi, de időnként mégis fontos 
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Vizsgáld meg a körülményeket  

Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és 
istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak 
értelmes vizsgálata révén meglátható. /Rm 1:20/ 

Dávid példája: 

Amikor eljutott a juhaklokhoz, amelyek az útfélen 
vannak, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy a 
szükségét végezze. Dávid pedig embereivel együtt éppen 
a barlang legbelső zugában tartózkodott. 

Akkor ezt mondták az emberek Dávidnak: Nézd, ez az a 
nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe 
adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz! Erre 
fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. 
/1Sám 24:4-5/ 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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Öt dolog, amit mindenképpen tegyél meg: 
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De mi van, ha nem jól értem? 
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De mi van, ha nem jól értem? 
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Mindezeket összefogja az Istentől való belső békesség: 

Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is 

tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene! /Fil 

4:9/ 
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Békességünk ára és helye Krisztus! /Ef 2:12-18/ 
 

Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől 
elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, 

reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 

Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, 
"közel" kerültetek a Krisztus vére által. 

Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő 
testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután 
a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy 

békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 
Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a 

kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és 
"békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a 

közelieknek". 

Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az 
Atyához. 
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