ÚJ ÉV
Istentől megáldott, békés, boldog és jó élményekben gazdag újesztendőt kívánok a kedves olvasóinknak!
A 2013-as év elmúlta, sok fontos információt hordoz a számunkra. Egy évvel öregebbek lettünk, egy évvel túléltük a
„világvégét”, néhány szép élmény és emlék került a történelmünkbe, és néhány felejteni való esemény is, amit
inkább kihagytunk volna…
De egy biztos, nem tudjuk megtartani az időt, akaratunk ellenére kifolyik a kezeink közül. Ezért a legfontosabb
igyekezetünk, hogy a rendelkezésünkre álló időt – az életünket – a legjobban, és a legjobbra használjuk. Ez a
szükség, vagy kényszer, igyekezet el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, a jövőnket illetően, vajon mire, hogyan
használjuk az időnket, életünket… Egy igeszakasz, melyen e gondolat kapcsán elmélkedünk, elmélkedjünk együtt:
„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” Zsidók 13, 14.
A keresztény hitünk alapja, hogy a Teremtő lehelete tart bennünket életben, és ez nem e világi, hanem az Isten
tulajdona. „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az
ember élőlénnyé.” I. Mózes 2, 7. „Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél.
Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” I. Mózes 3, 19. Tehát egyértelmű minden ember számára, hogy ez az
élet nem örök, nem végtelen, hanem elérkezik a vége! Ha ezt komolyan vesszük, akkor, ez arra késztet bennünket,
hogy az életünk célkitűzéseit, értékrendjét újragondoljuk! Mit is kell tennünk? Hogyan élhetnék bölcsen, jól, jól
kihasználva a rendelkezésünkre álló életet, időt?
„Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.” Kolosszé 3, 2.
Ez nem túlzás? Nem lehet ezt komolyan gondolni! Ez nem e világszerinti gondolkozás, az szerint ez teljesíthetetlen,
és élhetetlenné teszi ezt a világot!? Valóban igaz, hogy nagyon különbözik a mai, e világi, vagy korszellem sugallta
gondolkodástól! Sokszor összeegyeztethetetlen. Sokszor szembe megy egymással, sokszor kibékíthetetlen az ellentét
a két értékrend között. Nagyon sokszor őrlődik a kettő között az ember?! Melyik a fontosabb, melyiket válasszam,
melyik jelent nagyobb hasznot…stb. Lehet ezt komolyan venni anélkül, hogy veszteségeink lennének? Mi lesz
velünk, mi lesz a minden napok dolgaival? „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind
ráadásul megadatnak nektek.” Máté 6, 33. Miért is mondta ezt Jézus, tanítása közben?
"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel
ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek,
nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk?
Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért
is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek,
hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét,
amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne
aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a
pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” Máté 6, 25-32. De
keressétek először…!
Teljen el ez az év úgy, hogy annak tudatában éljünk, hogy ez a mi életünk mulandó, és valami maradandóra
törekedjünk!
Ilyen sikerekben gazdag évet kívánok!

