
„Hanem az a föld, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes-völgyes föld,
az égi eső itatja. Annak a földnek az Úr, a te Istened viseli gondját, mindenkor
szemmel tartja az Úr, a te Istened az esztendő kezdetétől az esztendő végéig”

(5Móz 11,11-12).

Ma az ismeretlen kapujában állunk. Előttünk van egy új év, és elindulunk, hogy 
birtokba vegyük. Ki tudja, mivel találkozunk? Milyen új élmények vagy 
változások kerülnek az utunkba? Milyen új hiányok keletkeznek? Az előttünk 
levő bizonytalanság ellenére boldogító és megerősítő üzenetet kapunk mennyei 
Atyánktól: „Az Úr, a te Istened viseli gondját [annak]; mindenkor szemmel 
tartja az Úr, a te Istened az esztendő kezdetétől az esztendő végéig.”

Az Úr lesz a mi szükségletünk beteljesítője. Benne vannak a források, 
patakok és folyamok, amelyek soha el nem apadnak és nem száradnak ki. Akik 
aggódnak, azoknak érkezik a mi mennyei Atyánk kegyelmes ígérete: ha Ő a 
forrása a nekünk szükséges kegyelemnek, a kegyelem soha el nem fogy. Sem 
hőség, sem szárazság nem szárítja ki. „Van egy folyam, melynek árja Isten 
városát örvendezteti” (Zsolt 46,5).

Igen, az a föld, amelyet el kell foglalnunk, völgyek és hegyek világa. Nem
mind síkság vagy emelkedő. Ha az élet mindig sima és egyenletes volna, akkor 
az unalmas azonosság terhelne meg bennünket. Szükségünk van a völgyekre és 
a hegyekre. A hegyek gyűjtik be az esőt a száz meg száz termékeny völgynek. 

Így van ez velünk is! A hegyeken találkozunk a nehézséggel, ami odaűz 
minket a kegyelem trónjához, és meghozza az áldás esőit. Igen, a hegyek, a 
hideg és az élet látszólag sivár dombjai, amelyeket kérdésessé teszünk, és 
amelyek miatt panaszkodunk, azok hozzák meg a záporokat. Milyen sokan 
elvesztek a sivatag völgyében, betemetve az aranyszínű homokba, akik 
virágozhattak volna a dombokon! És mily sok embert megölt volna a hideg, 
elpusztított vagy megfosztott volna a gyümölcsözéstől a vihar, ha nem a 
hegyekre, a rideg, kemény, durva hegyekre kellett volna felkapaszkodniuk! Isten
az Ő hegyeit kegyelmesen védelmezi népének ellenségeitől! 

Nem láthatjuk, hogy a veszteség és próba mit eredményez. Csak bíznunk 
kell! Az Atya közel jön, megfogja a kezünk, hogy tovább vezessen. 

Ez egy nagyon jó és áldott, új esztendő lesz!



Ismeretlen ösvényeken vezet, 
Meredekre viszi lépteinket, 
Bár gyakran elesünk, botladozunk;
S viharba jut, homályba vész utunk;

Ha a vihar elmúlt,
Csak Őbenne bízunk.

Átvezet a nyugtalan éveken,
Álmon, kétségen és félelmeken, 
Lépéseink meg-megtántorodnak,
Veszélybe jutunk, és nem süt a nap;

Ám Ő terve szerint
Segít tovább megint.
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