2017-re
Mindig azt hallani másoktól, hogy azért vannak nehézségeim, mert nincs elég erős hitem, de valójában
reménye nincs. Annyi nyomorúságot él át az ember születésétől kezdve, hogy gyakran elképzelni sem
tudja, hogy lehetne jobb. Mintha ez lenne az egyedüli valóság…! És ezt látva, élve gyakran jutunk olyan
állapotba, amikor elveszni látszik a reményünk! Jártunk már így?
A Példabeszédek 13. azt mondja, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de élet fája a
beteljesült kívánság. Isten pedig nem akar minket beteggé tenni.
„Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a
keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenekfelett, és mindenek által, és
mindenekben.” Efézus 4. 4-6.
„Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység;
hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor
állhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell,
nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a
megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak,
akiket elhatározása szerint elhívott.” Róma 8. 24-28.
Talán már elfogyott a feltöltődésed, melyet az év végi ünnepek, szabadság, pihenés, kikapcsolódás
jelentett. Azzal találod szembe magad, hogy semmi sem változott, ha változott is nem feltétlen a
javamra… Elcsendesedve, talán arra gondolsz, ha ilyen lesz ez az egész év, akkor… Gondolj arra ma,
amikor elcsendesedésre hívlak, hogy van egy elhívásod – reménység!
A remény hal meg utoljára, szokták mondani… De én egy olyan reményről beszélek, mely nem kétséges
– vagy bejön, vagy nem – mert legtöbbször ezt jelenti számunkra a remény. De amire elhívást kaptunk az
nem ilyen! Habakuk próféta ezt mondja: „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit
szól hozzám és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta: Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra,
hogy könnyen el lehessen olvasni! Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan
célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az
elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él.” Habakuk 2. 1-4.
Ez legyen vezérlő gondolatod a 2017-es esztendőben!
Légy a helyeden és várd, amint az Isten által adott reményed beteljesedik! Úgy legyen! Ámen!

