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ÚTJELZŐ GONDOLATOK ISTEN IGEI VEZETÉSÉRŐL ÉS ÚTJÁRÓL 

Szemelvények dr. Kovács László Attila igehirdetési vázlatából 

Üzenetet mi is kapunk Istentől. Isten igéje által szól hozzánk. Van, akit a Szentírás 

olvasása közben szólít meg. A másik embert az igehirdetésben éri el. A harmadi-

kat talán a szenvedések által vezeti el igéje megértésére, másokat pedig embertár-

sai szolgálata által szólít meg. Istennek számtalan útja van arra, hogy megszólítson 

minket. Reánk az igehirdetést és a szentségeket bízta, hogy ezek  által mint eszkö-

zök által tolmácsoljuk egymás számára az ő igéjét, szeretetét. Ő azonban más 

eszközöket is igénybe vehet arra, hogy személyesen megszólítson.  

(Akár ez ÚTJELZŐ figyelmes olvasása; missziói célú továbbadása által is! G. A. ) 

Vajon bennünk van-e elég alázat és engedelmesség Isten igéjével szemben? Attól 

tartok, hogy mi szelektív módon hallgatjuk Isten igéjét. Csak abban követjük, csak 

azt akarjuk meghallani belőle, ami kedvünkre való. Mi vitába szállunk az Istennel, 

mi nem akarunk vakon engedelmeskedni. 

Amikor minden elveszett, amikor minden ajtó bezárul előtted, amikor mindent 

elrontottál, és nem áll módodban jóvátenni hibáidat, amikor az utolsó lehetőséget 

is elmulasztottad, Isten akkor is tud megoldást mutatni, Isten azt is jóra tudja fordí-

tani, amit mi végképp elrontottunk. Amikor a legdrágábbat veszíted el, amikor a 

halál elragadja szeretteidet, és úgy érzed, nem bírod tovább, ő akkor is meg tud 

erősíteni, és életednek új reménységet és célt tud adni. Ő a halálból is tud kivezető 

utat mutatni, mert éppen azért küldte el egyszülött Fiát, hogy életre és üdvösségre 

vezessen minket. Isten útjai kifürkészhetetlenek. – Adja Isten, hogy irántunk való 

kegyelmének, szeretetének és gondviselésének, irányításának jeleit az életünkben 

felismerjük és megértsük, és engedelmesen és örömmel járjuk életünk kiszabott 

útját, még akkor is, ha az nem mindig egyezik a saját elképzeléseinkkel. Mégis 

engedelmesen és örömmel járjuk az Isten által kiszabott utunkat, mint akik tudják, 

hogy „akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek mint a sas, 

futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el” (Ézs 41,37).  

Forrás: Lelkipásztor, Evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 2015/12. 476–477. o. 

Válogatta: G. A. Ajánló: Körlevelünk a világhálón http://nyiregyhaza.lutheran.hu/ 

Evangélikus istentiszteletek: Hangzó örömhírtár/Név/hely http://www.garainyh.hu 

Minden kedves Olvasónknak Istentől megáldott pünkösdi ünneplést kívánunk! 
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