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Az életemben voltak olyan helyzetek, amelyeken átmentem – amit akkor még nem láttam,
mert nem volt szemem meglátni, mi történik –, és csak évekkel később kezdtem meglátni, honnan
hozott  ki  az  Úr.  Volt  az  életemben  egy  időszak,  amikor  én  is  úgy  gondolkodtam  –  nem  olyan
szélsőségesen, de nem voltam messze ettől –, ahogy egy testvértől is hallottam, aki elment közülünk.
Ez a testvér azt mondta: „Én Krisztussal együtt meghaltam. Halott vagyok. Ha Isten akar valamit tenni
velem, az Ő dolga, én semmit nem tudok tenni, én meghaltam.” Ez szélsőséges gondolat.

 Én azt hittem annak idején, hogy ha Isten meg akar tenni valamit az életemben, akkor Ő adja
az akaratot és a cselekvést is, és így elvégzi, amit akar. Én csak ülök nyugodtan, mert Ő megteszi azt,
amit akar. Azonban az ilyen gondolkozásmódban a dolgok össze vannak keveredve, ahogyan az én
életemben is így volt. Abban hittem, hogy ha Ő azt mondja, hogy megteszi, akkor így is lesz, és én
kimaradhatok, ülhetek nyugodtan.

 Jött azonban egy időszak, amikor egyszerűen sokként hatott rám, amit olvastam – amit akkor
ugyan nem láttam úgy, ahogy ma látom, mégis teljesen felkavart: „Hányszor akartalak összegyűjteni
benneteket, mint a kotló a csibéit, de ti nem akartátok!”. Először kezdett meginogni az elképzelésem,
és azt mondtam magamban: hogy lehet ez, hogy össze akarja őket gyűjteni, mint a kotló a csibéit, és
ők nem akarják? Én addig nem úgy hittem. Azt gondoltam, hogy ha Ő akarja, akkor megteszi. És csak
utólag kezdtek a dolgok letisztulni az életemben, és kezdtem megérteni, hogy Ő nem tesz semmit, ha
én nem mondom: Ámen, Uram, munkálkodjál! Sok dologban nem értem, hogy mi történik velem, nem
tudom megérteni, de áment akarok mondani arra, amit Te munkálsz.

 Testvérek, ez nagy fordulatot hozott a helyzeteimben, amikor elkezdtem megérteni, hogy a
dolgok másként állnak. Azután arról is olvastam, amikor az Úr Jézus a saját hazájában volt, és nem
tudott ott jeleket és csodákat tenni a hitetlenségük miatt. Hogyan van ez? Meg tudja Őt akadályozni
bármi, hogy ne tegyen meg valamit? Őt semmi sem tudja megakadályozni!  Nem tudott jeleket és
csodákat tenni a hazájában? Tudott volna! Csak nem akart! Akkor akart csodákat és jeleket tenni,
amikor hisznek. Ha az Úr munkálkodni akar az életünkben, a családunkban, és mi azt mondjuk: nem
nagyon látok erre esélyt, hogy itt történjen valami… – akkor nem is történik semmi. De eljön az idő,
amikor elkezdjük megérteni, hogy a hozzáállásunk nagyon fontos ebben a dologban.

 Azután  pedig  ezt  olvastam:  „Tartassanak  könyörgések,  imádságok,  esedezések,  hálaadások
minden  emberért  (…)  mert  Isten  azt  akarja,  hogy  minden  ember  üdvözüljön,  és  az  igazság
megismerésére  eljusson.”  Tartassanak  imádságok,  esedezések,  hálaadások!  Isten  ezt  akarja.  Ez  a
szolgálat pedig, az emberek megtérése, az evangélium, ránk lett bízva, nem az angyalokra. Ránk! Isten
ezt akarja – akarjuk hát mi is, úgy mint Ő! És legyen a szívünkben is ez a vágy, mert Isten azt akarja,
hogy az emberek megmeneküljenek.
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 Testvérek, ezek nem voltak szokványos helyzetek az életemben, ezek mindent felforgattak, ami
addig volt. Vannak, akik hisznek, és nem látják, hogy Isten nem kényszerít. Pedig nem kényszerít, Ő azt
akarja, hogy együttműködjünk Vele. Isten kegyelemmel teljes. Az Ő világossága sokkal nagyobb, mint
azt mi el tudjuk képzelni!  Ha elkezdek valamit megismerni,  akkor látom csak, hogy milyen messze
vagyok attól, aminek lennem kellene. 

Mennyei világosság volt az, ami erősen felragyogott az én sötét elmémben, és látni kezdtem. És
kezdtem kérdéseket feltenni; Isten pedig közeledett hozzám, és könyörült rajtam, hogy ne maradjak
úgy, ahogy voltam. És biztos, hogy ma is vannak dolgok, amiket nem látok tisztán. Azt akarom, hogy a
mennyei világosság behatoljon, és forradalmasítsa az életemet. Hiszem, hogy nektek is ez a vágyatok,
hogy az Úr forradalmasítsa az életünket! A gondolkodás megújulása egy folyamat. Elkezdődött akkor,
amikor  az  Úrhoz  tértünk,  és  folytatódnia  kell,  hogy  másként  lássunk;  hogy  lássuk,  Ő  hogyan
hangsúlyozza a dolgokat. Lássam az Ő fájdalmát a szavak hátterében.

 Testvérek,  az  Úr  munkálkodjon,  hogy  az  életünkhöz  folyamatosan  társuljon  az  írott  ige
kijelentése. Legyen a mi imádságunk is: „adj gyermeket, vagy meghalok!”. Adj kijelentést, ne hagyd,
hogy az életem úgy folytatódjon, hogy csak látásban járok – hitben akarok járni! És a hit az, ami az írott
ige kijelentésére alapszik. Amikor olvasom a Bibliát, az írott ige formálódjon életté bennem. 

Testvérek,  az  Úr  áldjon  meg  titeket.  Ez  az  én  imádságom  és  szeretném,  ha  ez  lenne
mindnyájunk imádsága: Uram, nyisd meg a szemeimet, hogy lássam a Te törvényed csodálatos dolgait
– ahogy Dávid imádkozott –, nyisd meg a szemeimet, hogy lássak. Ámen. 


