AZ ÚR 2015. ESZTENDEJÉRE
Szokás az emberek között, hogy jókívánságokat mondjanak egymásnak az újév kezdetén. Talán csak megszokásból,
színlelésből, mert mit mondjon mást…? De ma, amikor mi a magunk sorsát, jövőjét igyekszünk fürkészni, el kell
gondolkoznunk rajta, hogy milyen jövő várhat ránk. Mindannyian szeretnénk boldogabb, szebb jövőt, és nagyon
gyakran a politikusok, guruk, lelki vezetők, mesterek ennek ígéretével próbálnak híveket gyűjteni maguk köré... Én a
2015-ös évre szeretnék egy nagyon régi ígéretet felidézni, mely nem egy szélhámos, nem egy szenzáció hajhász
ígérete, hanem az embert leginkább szerető lény, a Mindenható, Teremtő, Megváltó Isten ígérete.
„Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem
hagylak el.” Józsué 1.5.
Egy embernek teszi Isten ezt az ígéretet, aki egy lehetetlennek tűnő feladat előtt áll. Egy olyan ember nyomában,
akinek az életét, tevékenységét csodák kísérték. Nyilvánvalóan felmerült benne a kérdés, hogy egy ilyen kihívásnak
hogyan tudna ő megfelelni, mi várhat rá, és a népére? Minden bizonnyal kétségei voltak, bizonytalan volt, félt, és
ebben a helyzetben Istenhez fordul segítségért. Ezen Isten keresés következménye volt az isteni válasz: Én veled
leszek, nem maradok el tőled! Ez a válasz igencsak megnyugtató lenne a magunk számára is, ha az ismeretlenbe, a
bizonytalanba tekintünk. Bár gyakran gondoljuk úgy, ha Isten velünk, akkor nem érhet semmi baj, akkor olyan
sikereket érünk el, amilyeneket elterveztünk, de ez nem így van! Mert gyakran gondoljuk azt, hogy Isten csak
végrehajtója a mi szándékainknak, holott tervei vannak velünk kapcsolatban, melynek végeredménye az üdvösség az
örökélet. Ennek érdekében bizony néhány tenni valónk van az újévre nézve:
„Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt
neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 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. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne
rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué 1.7-9.
Ennek fényében várhatjuk Isten jelenlétét az életünkben, mely gyakran a nehézségeken, a kihívásokon keresztül
vezet. Időnkét, veszteséget szenvedünk, de az örök üdvösségünk nem bizonytalan, ha mindvégig kitartunk.
Tehát az újesztendőben, időről-időre emlékezzünk meg Isten ígéretéről, tenni valónkról, a sikereink lehetőségeiről,
és legfőképpen Isten azon tervéről, hogy szeretné, ha kitartanánk, az üdvösség útján.
Bátorítson bennünket az Isten szava: Veled leszek … Nem maradok el tőled, nem hagylak el.”

