Nem feledkezem meg rólad –
mondja megváltó Urad!
„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is
ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel (tenyerembe véstelek be)
téged…” (Ésa. 49,15-16)
Ha esetleg elfogott a kétség, hogy talán az Úr is elfeledkezett rólad, mert olyan helyzetbe kerültél vagy
régóta benne vagy, akkor most üzeni, hogy nem felejtett el téged! Annyira fontos vagy a számára, hogy a
markába metszett fel! Ő átvisz a nehézségeken. Bízz Benne!
Azt mondja mindennap veled vagyok, ha érzed, ha nem!
Biztonságban vagy! Bármilyen kihívás előtt állsz vagy már bele is kerültél. Esetleg életed legnehezebb
próbájának napjait éled és az imáidra még nem jött válasz vagy nem az, amit szerettél volna. Akkor se
keseredj el.Az Úr üzeni ne félj,megsegítelek!
Azt mondja az én utaim nem a ti útaitok." Jól tudja a ti mennyei Atyátok mire van szükségetek".
Ha megengeded neki megtanít még jobban bízni Benne.
Nem mindig olyan ütemben és módon történnek a változások az életünkben, ahogy szeretnénk. Mindenki maga tudja mennyi kérése, kérdése van még, amit a mennyei Atya felé intézett és még nem kapta meg
rá a válaszokat.
Sokszor belefáradunk a várakozásba. Legrosszabb esetben fel is adjuk azt a reményt, hogy meglesz, amit
kértünk. Most mégis arra kérlek téged, aki olvasod ezeket a sorokat, hogy ne add fel, tarts ki!
A várakozás egy nagyon fontos időszak! Itt dől el, hogy mit kapunk. Csak az a győztes, aki mindvégig
kitart!
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Zsid.11,1.
Elengedhetetlen a hitben való várakozás ideje alatt folyamatosan látni és hallani a még láthatatlant.
Fontos, hogy van-e fülünk folyamatosan azt hallani, amit az Úr mond vagy hallgatunk az "idegen
hangokra". Azt mondja Isten igéje: az én juhaim hallják az én hangomat és idegent nem követnek.
Mik azok az idegen hangok? Minden, amit nem Isten mond. Hitetlen, kétséget támasztó, vádló,
kárhoztató gondolatok. Amikor a láthatót szemléljük célt tévesztünk. Nagyon fontos, hogy foglyul ejtsünk
minden gondolatot Jézus Krisztus számára. Biztosak maradjunk az Ő jóságában. Ő legjobbat adja nekünk.
A maga idejében aratunk, ha meg nem lankadunk.
Semmilyen probléma, nem várt betegség, szükség, félelem ne tudjon kimozdítani abból, hogy az Úr a te
oldaladon áll és Ő győztes!
Hirtelen beteljesülnek az ígéretek! Azt mondja az Úr, hogy nem romlást, hanem reményteljes jövőt ad
nekünk.
Addig is örüljünk, hogy biztonságban vagyunk az Ő tenyerében!
Szeretettel:
ZOBOKI ANDREA

