
Isten terve az életemmel
Ifióravázlat | Ifjúságépítők | Készítette: Illés Viktória

Felépítés
Az én ifióráim általában 45 perc kötött programot tartalmaznak:

● 5 perc beszélgetés az elején
● 10-15 perc éneklés vagy játék
● 20-25 perc igei rész (ima, a téma kibontása, 1 záró ének a végén)

Ezután kötetlen program következik játékkal, beszélgetéssel.

Téma
Az én ifiseim most pont az útkeresés időszakéba léptek. Már nem csak poénból kérdezik
tőlük a szülők, rokonok és tanárok, hogy mivel fognak foglalkozni, ha felnőnek, hanem
komoly kérdésként szegezik nekik, amire gyors és lehetőleg olyan választ szeretnének
kapni, ami mindenkinek tetszik. De nem csak a továbbtanulás kérdése az, ami foglalkoztatja
őket, hanem a nagy MIÉRT ÉLEK? MI A FELADATOM A VILÁGBAN? kérdések is.

Bevezető kérdések

1. Ha megkérdezem tőletek, hogy hol látjátok magatokat 5 vagy akár 10 év múlva akkor
mi lenne a válaszotok? Mi az a szakma vagy foglalkozás, amit szívesen csinálnátok?

2. Miért pont ezt a szakmát választottátok?
3. Milyen más céljaitok vannak még? Karier? Családalapítás? Külföldre költözés?

Tanítás

Tudjátok vannak azok az életszituációk amik rengeteg kérdést tartalmaznak. Amiket
bármennyire szeretnénk nem tudunk elkerülni, nem tudunk egyedül megoldani. Ilyen kérdés
a jövő tervezése.
Általában különböző elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, amiket teljesítenünk kell
és itt nem csak arra gondolok, hogy az évvégi bizonyítványomnak kitűnőnek kell lennie,
hanem olyanokra is, ami a jellemünket formálják: olyan szeretnék lenni mint az
anyukám/apukám, olyan gazdag akarok lenni mint a politikusok, olyan híres szeretnék lenni,
mint a leghíresebb focisták. De nem csak pozitív hanem negatív példák, mércék is vannak
előttünk. Nem szeretnék olyan kapzsi lenni mint a szomszéd, vagy olyan rossz életű mint az
utca végén lakó Karcsi bácsi.
Vannak saját terveink, melyekre mi magunk és mások (barátok, rokonok, ismerősök) is
előszeretettel próbálnak hatni. De ahogyan az általában lenni szokott az emberi tanácsok és
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bölcsességek haszontalanok, hisz ahogy a jó magyar közmondásunk mondja: „Ember
tervez, Isten végez.”
De vajon honnan tudjuk, hogy mi Isten terve az életünkkel? Vezet-e bennünket az Isten? És
ha igen, ti hogyan tapasztaljátok meg ezt a vezetést.

1) Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.

Ézs. 48,17: 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.

2) Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?

Vezetés komoly kérdés: Isten szeretné, ha az Ő akarata valósulna meg életedben: “legyen
meg a te akaratod…” Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbször nehéz
megérteni megismerni. KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG! Nem mindig az
egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak. Pl.: Mózes életében
(puszta) Vagy Jónás életében (Tarsusi út) Ezek a kerülőutak gyakran hasznosak is
életünkben.

Kétféle vezetés:
1. észrevétlen vezetés,
2. konkrét vezetés (útmutató vezetés)

1.   Észrevétlen vezetés
A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne
élünk, Benne mozgunk (Csel.17.28)Isten akkor lép közbe, amikor

● útelágazáshoz érünk (új irányba indít) DÖNTÉSHELYZETBEN
● ha eltértünk az Ő útjáról

Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!
Pl: Ruth életében. Nem látunk semmi természetfelettit a könyvben. Rut.1.6. – Ruth
elhatározása: rábízza magát Naomira. Betlehemben sem lázad a szegénység ellen. Rut.2.3.
– “Történetesen”: mintha véletlen lenne, hogy épp Boáz földjére téved. Senki nem mondta
neki – Ez az észrevétlen vezetés. Érdekes, pedig így találja meg férjét. Nem volt sem jel,
sem álom… Vagy pl.: Eszter – a könyvben még Isten neve sem szerepel

2.   Útmutató vezetés
Isten használ természetfeletti dolgokat, amik helyes irányba vezetik életünket. (konkrét
kijelentések)

01. Biblia – konkrét vezetés, de a Bibliát nem szabad varázskönyvnek tekinteni (pl:
vezetés keresés felnyitogatással). A Biblia alapján gyakran Isten általános akaratát
ismerjük meg. Pl.: a misszióparancs, ami minden tanítvány küldetése. De tud szólni
általa személyes vezetésben (saját példák: az elhívás…). Tudtok-e példát, mikor
Isten Biblián keresztül vezetett?
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02. Ima – Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció,
Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson!
Volt-e olyan vezetésetek, amikor imádságban vezetett?

03. megújult gondolkodás – Róm.12.1-2: ez az Istenismeretből fakad. Tapasztalatok,
bibliaismeret… (de vigyázni kell a tapasztalatokkal, nehogy a hagyományokban
bízzunk, hanem az Élő Istenben) BÖLCSESSÉG (Példabeszédek beszél sokat a
bölcsességről)

04. testvérek tanácsa – Isten józanságra int, gyakran hallani: “Isten azt mondta nekem”,
jó ha ilyenkor kikérünk egy megbízható testvér tanácsát. Isten ezen keresztül is
vezet. Péld.12.15. Volt-e olyan, mikor Isten testvéreket használt fel a vezetésben?

05. körülmények – Akadályozó körülmények. Pl: komikus jelenet Bálámmal, a szamárra
és az angyallal. 4.Móz.22.22-35. Bálám a kedvezőtlen körülmények ellenére akar
haladni a saját feje után. Még az sem gondolkodtatja el, hogy a szamara megszólal.
Hós.2.8. – Isten elrekeszti azt az utat, amin nem jó járni

Segítő körülmények: „ajtó nyitások”. De a körülmények önmagukban még nem jelentik azt,
hogy az az Isten akarata lenne. Pl.: Jónás (Jón.1.3) épp talált hajót, volt is pénze, fel is
vették. Épp Jónás könyve a jó példa arra, hogy Istennek milyen sok eszköze van a
vezetéshez: szólt, rendelt vihart, rendelt cethalat,rendelt bokrot, rendelt férget. 2.Kor.2.12-13
– a körülmények ellenére cselekedett Pál. Isten vezetett-e titeket körülmények által?

06. A belső békesség, vagy kényszerítés: 2.Kor.2.12-13. Csel.20.22-23 Pál minden más
körülmény, vezetés ellenére a belső kényszerre figyel! Gyakran perdöntőbb a
körülményeknél. Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, s
onnan tudja a hívő, hogy mi az Ő akarata. (Lélek hangja gyakran így mutatkozik
meg.). Volt ilyen a ti életetekben?

07. Természetfeletti vezetés: prófécia, álmok, jelek. Vannak ilyenek, erről beszél a Biblia.
De nem elsősorban ezeket kell keresni. Prófécia: Csel.21.11 – Agabosz;
Csel.10.19-20 – Péter látomása; Mt.1.20 – József álma. Karizmatikusoknál gyakran
túlfűtött hangulatban szólnak a próféciák, látások…Meg kell őket vizsgálni!
1.Thessz.5.21.

Sokan tesznek ki gyapjút döntésük előtt, mint Gedeon tette. Ez gyakran a hitetlenség jele,
mint Gedeonnál. Gyakran várunk természetfeletti vezetésre, Isten ad is ilyeneket, de ha
másként is tud üzenni, akkor azon keresztül szól.
Csel.16.6-10. – Isten konkrét beleavatkozása Pálék életébe. Rossz irányba akartak menni.
Volt-e már életetekben ilyen vezetés?

3.   A vezetés megértése
Sohasem egy impulzus alapján lépj, vagy dönts! Veszélyes. Alapelv: 2.Kor.13.1.
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