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AZ ÚR VEZET MAJD SZÜNTELEN. Ézs 58,11 

„Az Úr fog téged vezérelni… Mekkora biztos, megszeghetetlen ígéret van 
ebben! Milyen kétségtelenül biztos, hogy Isten nem hagy el bennünket… 
„Szüntelen” Nemcsak időről - időre vezet, hanem állandóan oltalma alatt 
vagyunk; dehogyis enged át, még alkalmilag sem saját ítéletünknek, hogy 
eltévedjünk, hanem mindenkor meg kell hallanunk nagy pásztorunk vezérlő 
szavát. Ha közvetlenül nyomdokait követjük, nem fogunk eltévedni, hanem az 
egyenes ösvényen érkezünk a nyugalom helyére. Ha életkörülményeidben 
változás állna elő, ha távoli partokra kell vándorolnod, ha azelőtt állanál, 
hogy szükségbe és szegénységbe merülj, vagy ha felelősségteljesebb állásra 
kellene felemelkedned, mint amelyben most vagy, ha idegenek közé, sőt 
ellenségek közé vetődnél: ne félj, mert „az Úr vezérel téged szüntelen.” Nem 
lehet olyan zűrzavar, amelyből nem fogsz megszabadulni, ha Isten közelében 
élsz és szívedet melegen tartja szentséges szeretete. Sohasem veszhet el az, 
aki Istennel jár. Járj, mint Énok Istennel, akkor sohasem fogsz hamis útra 
tévedni. Akkor tied a csalhatatlan bölcsesség, mely vezet, a változhatatlan 
szeretet, mely vigasztal, és az örök hatalom, mely megvéd.”  Spurgeon 
 
Boldog újévet! 
 
Boldog újévet kívánunk egymásnak ezekben a napokban. De talán szívünk 

mélyén mindannyian sejtjük, hogy több kell nekünk, mint a „boldogság”. 

Vagyis nem mindegy, hogy mit értünk „boldogság” alatt. Ezért mondjuk 

inkább, hogy áldott, békés, reményteljes új évet kívánunk, és még lehet 

folytatni a sort.  

Sok mindent szeretnénk, várunk, kívánunk, óhajtunk másoknak és 

magunknak is a következő esztendőben. De Istennek is van terve velünk, 

vannak elképzelései, vágyai velünk kapcsolatban. Valahogy így lehetne 

megfogalmazni ezeket: 

 

- Bárcsak tudná, mennyire szeretem! 
- Bárcsak bízna bennem! 
- Bárcsak tőlem kérne segítséget! 
- Bárcsak hagyná, hogy tanácsoljam! 
- Bárcsak tudná, hogy az ajándék, melyet neki készítettem: az örök 

élet! 
- Bárcsak tudná, hogy azt szeretném, ha biztonságban hazaérne 

hozzám! 
 
Istennek nem az a legfőbb célja, hogy emberi szempontból nézve boldoggá 
tegyen. Nem a földi boldogságunkat tartja szem előtt, hanem annál sokkal 
többet, nagyobbat. A célja az, hogy hazataláljunk hozzá, hogy az övéi 
legyünk. Nem az a célja, hogy mindent megkapjunk, amit akarunk. Inkább azt 
akarja, hogy elfogadjuk tőle, amire igazán szükségünk van: szeretetét, 
útmutatását, igazi mennyei kincseket és az örök életet.  
 
Az Úr vezérel téged szüntelen! Áldott, békés, igazán boldog újesztendőnk és 
életünk akkor lesz, ha megértjük, elfogadjuk és szívünkbe zárjuk az 
„útravalót”, amit szerető Édesatyánk készített nekünk. Ő ezt üzeni most 
nekünk: 
 
„Amire igazán szükséged van, mindig a rendelkezésedre áll.” 
„Bárhová is vezet az utad holnap, én már jártam ott.” 
„Én győzök a gonosz felett.” 
„A győzelem – a MENNY – már a tied.” 
 
Max Lucado írásai nyomán ezt az üzenetet kaptam, amit szeretnék 
mindazokkal megosztani, akikre imádsággal gondolok az év utolsó estéjén. 
 
Hálát adok Istennek azért, hogy Veletek/Önökkel életem útja során 
találkozhattam, hogy megajándékozott Isten Veletek/Önökkel. A fentiek 
értelmében kívánom, kérem Istentől, hogy mindnyájan az Ő áldásával 
folytathassuk utunkat.  
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