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Az Isten terve
iránti odaszánás

Akkor elméne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak
hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és
amott imádkozom.
És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde
szomorkodni és gyötrődni.
Ekkor monda nekik: Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig! Maradjatok itt és vigyázzatok énvelem.
És egy kissé előre menve, arcra borula, könyörögvén és mondván:
Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal NE ÚGY
LEGYEN AMINT ÉN AKAROM, HANEM AMINT TE.
Akkor méne a tanítványokhoz és alva találá őket, és monda
Péternek: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert
jóllehet a szellem kész, de a test erőtlen.
Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! Ha
el nem múlhat tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, LEGYEN MEG
A TE AKARATOD.
– Máté 26:36-42

A Máté 26. részének ebben a szakaszában az odaszánás imája
közben figyelhetjük meg az Úr Jézus Krisztus imaéletét. Ezek
a versek példát adnak nekünk arra, hogy milyen odaadással szentelte oda Jézus Önmagát az Atya akaratának megcselekvésére.
3
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Miről beszélt Jézus, amikor a Gecsemáné kertben így imádkozott: „Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár”? (Máté 26:39)
Jézus tudta, hogy a kereszt vár Rá. Tudta, hogy hamarosan
Ő lesz az engesztelő áldozat a mi bűneinkért (Zsid 9:26).
Gondolj csak mindazokra a bűnökre, amelyeket az emberiség az idők során elkövetett – minden erkölcstelenségre,
kicsapongásra, gyilkosságra és gyűlöletre! A Biblia azt mondja,
hogy Jézus bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk
Őbenne (2Kor 5:21). A Gecsemáné kertben azonban – annak
tudatában, hogy a keresztre megy – Isten tiszta, szeplőtlen Fia
vonakodott attól, hogy magára vegye az emberiség minden
bűnét, és megtapasztalja az elszigetelődést az Atyától. Nem
csoda, hogy Jézus szomorkodni és gyötrődni kezdett, ahogy
ezek az utolsó órák közeledtek (Máté 26:38; Márk 14:34).
Bár Jézus tudta: azért jött el a világba, hogy helyettesítő
áldozatként meghaljon az emberiségért, mégis harcolt azzal
a kísértéssel, hogy meghátráljon attól, ami következik, és így
imádkozott Istenhez: „Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár.”
A Biblia szerint Jézus verítéke a Gecsemáné kertben olyan
volt imádkozás közben, mint a nagy vércseppek, ahogy küzdött
a kereszttől való meghátrálás kísértése ellen (Lukács 22:44).
Jézusnak nem volt könnyű betölteni az Atya akaratát.
Valójában az, hogy magára vállalja a keresztet és megfeszítsék
a világ bűneiért, keserű pohár volt. Jézus azonban tudta,
hogy az áldozat eredménye az emberiség üdvössége lesz, így
az Őrá váró örömért alárendelte magát az Atya akaratának
(Zsid 12:2). Jézus odaszánta és elkötelezte magát imában,
amikor ezt mondta: „Atyám! Ha el nem múlhat tőlem e pohár, hogy ki
ne igyam, LEGYEN MEG A TE AKARATOD.” (Máté 26:42)
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Isten olyan hívőket keres, akik teljes szívvel elkötelezik és
odaszánják magukat arra, hogy véghezvigyék az Ő életükre
vonatkozó tervét, ahogy azt Jézus is tette a Gecsemáné kertben és egész földi szolgálta során. Az Úr szemei forognak
a Földön, hogy olyan embereket találjanak, akik odaszánják
Neki a szívüket (2Krón 16:9). Isten olyan hívőket keres,
akik azt mondják, amit Jézus mondott: „Ne az én akaratom
legyen meg, hanem a Tiéd, Atyám!” Azt is figyeld meg, hogy
Jézus nem csak egyszer mondta el ezt az imát! Gyakorlatilag
háromszor imádkozott ugyanígy (Máté 26:39, 42, 44).
Tudod, az odaszánás imáját nem csak egyszer kell elmondanod, mint a hit imáját. Egész életed során oda kell szánnod
magad imában. Csak akkor leszel képes követni Isten életedre
vonatkozó tervét, ha folyamatosan odaszánod és alárendeled
magad az Úr akaratának, bármi legyen is az.
Az odaszánás hiánya a hívőkben

Úgy tűnik, hogy a hívők között manapság kevés a komoly
odaszánás Isten akarta iránt. Nemrég azon gondolkodtam,
hogy mennyire mást tapasztalok teljes evangéliumi körökben
mostanában, mint ötven évvel ezelőtt. Ahogy összehasonlítottam az akkori és a mostani teljes evangéliumi hívőket, azt
állapítottam meg, hogy akkor közel sem volt ennyi betegség
a Szent Szellemmel betöltekezett keresztények között, mint ma.
Visszagondoltam a Szent Szellem erőteljes megnyilvánulásaira, amelyeket akkoriban éltünk át az összejöveteleinken.
Azokban az időkben a Szent Szellem sokkal nagyobb mozgásban volt, és gyakrabban nyilvánult meg, mint manapság.
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Ahogy ezen gondolkodtam, Isten Szelleme így szólt a szellememhez: „Igen, és az Én népem odaszánása is nagyobb volt.”
Érezd át ennek a gondolatnak a mélységét! Akár azt választjuk,
hogy odaszánjuk magunkat az Isten iránti engedelmességre,
akár azt, hogy nem, a döntésünk kihat az életünk minden
területére.
Teljesen meg vagyok győződve annak az igazságáról, amit
az Úr mondott nekem. A hívők odaszánása valóban sokkal
nagyobb volt ötven évvel ezelőtt, mint ma. A hívők sokkal
többre értékelték, és jobban tisztelték Isten dolgait, ezért
a Szent Szellem is sokkal nagyobb mértékben nyilvánult
meg. Ezt a mélyebb odaszánást és tiszteletet Isten azzal
jutalmazta, hogy a Szent Szellem hatalmas megnyilvánulásaiban részesítette az Ő népét. A mai hívőknek nagyobb
odaszánásra és Isten iránti elkötelezettségre lenne szükségük.
Azokban a gyülekezetekben, amelyeket az 1940-es években
pásztoroltam, majd’ minden összejövetel végén összegyűltünk
a szószék körül és imádkoztunk. Gyakran énekeltük azt a régi
éneket, hogy „Mindenedet az áldozati oltárra tetted?”1 Ma
már kevésbé éneklünk ilyen énekeket, de sok embernek meg
kellene szívlelnie néhány ilyen régi, igei himnusz üzenetét.
Úgy tűnik, hogy sok hívő hajlandó néhány dolgot az oltárra
tenni, de nem mindent! Viszont hátráltatják Isten életükre
vonatkozó tervét, és sok áldását nem kapják meg, mert
nem szánják oda magukat teljesen arra, hogy Isten akaratát
tegyék a saját akaratuk helyett. A szolgálóknak tanítaniuk
kellene az odaszánásról, így az emberek szíve felgerjedne arra,
hogy mindent alárendeljenek Istennek, és teljes odaszánással
kövessék Isten akaratát az életükre nézve.
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Gondold át, hogy te mennyire szántad oda magad az Úrnak!
Vizsgáld meg, hogy képes vagy-e a szívedből kimondani azt,
hogy „Uram, bármit megteszek, amit kérsz tőlem. Bárhová
elmegyek, ahová küldesz, és ha azt kéred, hogy maradjak
a helyemen, maradok. Bárhová vezetsz, elviszem Jézus Krisztus
jó hírét másoknak.”
Tudod, hajlandónak kell lenned bármit megtenni, amit
Isten kér tőled. El kell kötelezned magad arra, hogy az életed
hátralévő részében minden nap engedelmeskedsz Istennek és
az Ő akaratának.
Amióta tizenhat évesen újjászülettem, értem az Úr iránti
teljes odaszánás jelentőségét. Már több mint fél évszázada
vagyok keresztény, és még mindig ugyanazzal az imával
szánom oda magam, amivel több mint ötven évvel ezelőtt.
Még mindig így imádkozom: „Uram, elmegyek oda, ahová
küldesz. Ha Afrikába küldesz, elmegyek. Ha azt akarod, hogy
maradjak a helyemen, maradok. Megteszem, amit kérsz.”
Soha ne mondd, hogy „soha”!

Ez nem azt jelenti, hogy én soha nem hibáztam az
Isten iránti teljes elkötelezettség terén azokban a dolgokban,
amiket elvárt tőlem. Emlékszem, egyszer, amikor fiatal pásztor
voltam, részt vettem egy bibliakonferencián. Mialatt néhány
másik pásztorral beszélgettem egy bizonyos gyülekezetről,
tettem egy ilyen kijelentést: „Mondok én nektek valamit!
Soha nem pásztorolnám azt a gyülekezetet!”
Találd ki, hogy mivel foglalkoztam nem egész két éven
belül! Azt a gyülekezetet pásztoroltam, amiről azt mondtam,
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hogy soha nem vállalnám el! Ez a megtapasztalás jó lecke volt
a számomra. Megtanultam, hogy Istennek, az Ő bölcsességében, talán éppen abban a dologban lehet rám szüksége, amire
nem vagyok hajlandó. Tudod, Isten gondolatai magasabbak
a mi gondolatainknál (Ézs 55:9). Az Ő útjai magasabbak
a mi útjainknál, és Ő a teljes képet látja. Ezért bíznunk kell
Istenben, hogy Ő tudja, mi a legjobb a számunkra.
Ezután az élmény után elhatároztam, hogy soha többé nem
mondok ilyet: „Uram, bármit kérhetsz tőlem, csak ezt ne.
Ezt az egyet soha nem teszem meg.” Majd igyekeztem, hogy
a szívemet továbbra is folyamatosan odaszánjam Istennek.
Emlékszem, amikor egyszer az egyik Rhema végzős osztályunk egyik tanulója ugyanezt a leckét tanulta meg. Mielőtt
lediplomázott, ez a férfi azt mondta néhány embernek, hogy
soha nem lenne pásztor. Azzal a meggyőződéssel végezte el az
egész tanévet a Rhema-ban, hogy Isten evangélistának hívta őt
el. A végzősök diplomaosztóján azonban, amikor kézrátétellel
imádkoztam ezért a Rhema diákért, hallottam valamit az
Úrtól vele kapcsolatban. Szellemben nevetni kezdtem és így
szóltam: „Te azt mondtad, hogy soha nem lennél pásztor. De
az leszel!” Majd a feleségére tettem a kezem, és újra nevetni
kezdtem a Szellemben. Azt mondtam neki a Szent Szellem
kenete alatt: „Te pedig azt mondtad, hogy soha nem leszel
egy pásztor felesége. De az leszel, méghozzá nagyon boldogan
és elégedetten.”
Nem sokkal a diplomaosztó ünnepség után ez a férfi az
országúton, autóvezetés közben imádkozott az Úrhoz azzal
kapcsolatban, hogy mi a következő lépés a számára. Isten
Szelleme azt mondta neki: „Menj haza tüstént! Harminc
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percen belül felhív egy férfi, és azt kéri majd tőled, hogy vállald
el egy gyülekezet pásztorlását egy kis oklahomai városban.
Azt akarom, hogy fogadd el ezt a pásztori szolgálatot.”
A férfi nyomban hazatért. Nem sokkal azután, hogy hazaért, csörgött a telefon. Éppen úgy, ahogy az Úr megmondta,
a férfi, aki felhívta, arra kérte ezt a Rhema végzőst, hogy
vállalja el a gyülekezet pásztorlását abban a kis városban.
Ő engedelmeskedett Istennek és elfogadta az ajánlatot. Ez
a férfi a feleségével együtt pásztorkodni kezdett, és nagy
áldásban részesültek az engedelmességük jutalmaként. Ahogy
engedelmeskedtek Istennek, azt vették észre: tele vannak
örömmel és megelégedéssel annak ellenére, hogy azt a munkát
végzik, amiről korábban azt mondták, hogy soha nem tennék.
Legyél hajlandó
bármit megtenni az Úrért!

Nagyon fontos, hogy hajlandó légy bármit megtenni, amit
az Úr mond neked. Ha nem vagy hajlandó engedelmeskedni
Istennek, azzal hátráltathatod, vagy késleltetheted az Ő tervének megvalósulását az életedben. Abban a bizonyságban, amit
egyszer egy országosan ismert teljes evangéliumi evangélistától
hallottam, ennek a kijelentésnek az igazságát láthatjuk meg.
Ez az evangélista elmesélte, hogy tizenhárom évesen
újjászületett és betöltekezett Szent Szellemmel. Abban az
időben azt is érzékelte, hogy elhívása van a szolgálatra. Ez az
evangélista azonban elmondta, hogy új keresztényként attól
félt, Isten talán Kínába küldi majd, ha válaszol a szolgálatra
történő elhívásra. A természetes eszével úgy döntött, hogy Kína
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olyan hely, ahová nem akar elmenni. Ez a fiatalember sok éven
át küszködött azzal a feltételezéssel, hogy Isten Kínába küldi
őt. Kerülte a közelebbi kapcsolatot Istennel, mert nem akarta
hallani, amit Ő talán majd mondani fog. Ezért elzárkózott
a szellemi fejlődéstől, és éveken át visszaesett állapotban, Isten
akaratától távol bolyongott, mert egyetlen dologra nem volt
hajlandó – Kínába menni misszionáriusnak.
Azok alatt az évek alatt, amíg futott Isten elől, ez a férfi
sokszor járt gyülekezetben, előre ment imádkozni az oltárhoz,
és egy időre újra átadta magát Istennek. Tudod, az ember
képes átmenetileg alárendelni magát az Úrnak. Akkor, amikor
imádkozik, valóban úgy is gondolhatja. Az igazi próba azonban akkor jön, amikor felkel a térdeiről és engedelmeskedni
kell Istennek valami olyasmiben, amit nem akar megtenni.
Ha csak felszínesen adta át magát az Úrnak, akkor az illető
kihátrál a korábbi elkötelezettségéből, és továbbra is azt teszi
az életében, amit ő akar.
Egy ébredési alkalom estéjén, amikor ez a fiatal férfi már
közel harminc éves volt, ismét előre ment, és újra odaszánta
az életét Istennek. Ez alkalommal komolyan gondolta az
Úr szolgálatát, bármilyen áldozatot kíván is. Ez az evangélista a következőt mondta el arról, ami fiatalon történt vele:
„Mihelyt ismét közösségbe kerültem Istennel, újra azzal
a kérdéssel szembesültem, hogy hajlandó vagyok-e válaszolni
Isten szolgálatra történő elhívására, vagy sem.”
Tudod, ez az isteni elhívás azok alatt az évek alatt is ott volt
ennek a fiatal férfinak az életén, amíg ő futott Isten elől, mert
Isten elhívása és ajándékai megbánhatatlanok (Róma 11:29).
Isten csak arra várt, hogy az ifjú teljesen átadja Neki az életét.

©
Az Isten terve iránti odaszánás

Az evangélista így folytatta: „Ez alkalommal csak felemeltem a kezeimet, és azt kiáltottam: ’Rendben, Uram, átadom
magam! Elmegyek Kínába, ha azt akarod. Bárhová elmegyek,
ahová küldesz. Ne az én akaratom, hanem a Tiéd legyen meg!’
Abban a pillanatban – olyan hangosan, hogy azt gondoltam,
mindenkinek hallania kellett a teremben – így szólt az Úr:
’Nem akarom, hogy Kínába menj. Csak azt akarom, hogy
hajlandó légy elmenni.’”
Amint ez a férfi teljesen átadta az életét az Úrnak, hazánk
egyik kiemelkedő evangélistája lett. De tudod, nem válhatott
volna azzá az evangélistává az Egyesült Államokban, akinek
az Úr elhívta, ha nem lett volna hajlandó evangélistaként
szolgálni bárhol, ahová Isten küldi, akár még Kínában is.
Ugyanez érvényes mindannyiunkra. Csak akkor tapasztaljuk meg Isten tervének, valamint az Ő kenetének és áldásainak
a teljességét, ha az életünk minden területén hajlandóak
vagyunk engedelmeskedni Neki. Isten azt akarja, hogy teljesen
alárendeljük magunkat az Ő akaratának. Ő tudja, hogy ha
egy területen nem vagyunk hajlandóak engedelmeskedni
Neki, akkor ez a vonakodás más területekre is átterjed majd
és hátráltat minket abban, hogy megfussuk az Istentől kijelölt
versenypályánkat.
A természetes elmém szinte semmit nem akart megtenni
azok közül a dolgok közül, amelyeket ma teszek, amikor Isten
először szólt hozzám ezekkel kapcsolatban. Egy időben még
prédikálni sem akartam!
Mielőtt üdvösséget kaptam, fiatal fiúként ügyvéd akartam
lenni. Ha megfigyelted már valaha, prédikáció, vagy tanítás
közben gyakran úgy „érvelek az álláspontom mellett”, ahogy
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egy ügyvéd tenné, csak én az Írásokból igazolom az állításaimat. Nem szándékosan teszem, ez egyszerűen csak része
a személyiségemnek. Amikor kilenc, vagy tíz éves voltam,
gyakran jártam a városi bíróságra, mert szerettem felülni
a karzatra és hallgatni az ügyvédeket, amint megvitatják az
ügyeiket. Mialatt őket hallgattam, biztos voltam benne, hogy
néhányuknál jobban csinálnám!
Azután azonban 1933. április 22-én 8 óra előtt 20 perccel,
a Texas állambeli McKinney városában, a North College
Street 405. szám alatti ház déli fekvésű hálószobájában újjászülettem, mialatt gyógyíthatatlan vérbetegséggel és deformált
szívvel, lebénulva feküdtem a halálos ágyamon. Ez volt az
első dolog, amit kimondtam: „Uram, Te felállítasz engem
a betegágyból, én pedig prédikálni fogok.” Más szavakkal, azt
mondtam: „Ne az én akaratom legyen meg, Uram, hanem
a Tiéd.” Kamaszként így tudtam átadni és odaszánni magam
imában. Tizenhat hónappal később az Úr természetfeletti
módon meggyógyított, amikor elmondtam a hit imáját.
Azóta is prédikálok!
Onnantól kezdve már számtalanszor elmondtam az odaszánás imáját. Amikor például Vanben, Texas államban pásztoroltam az utolsó gyülekezetemet, az Úr foglalkozni kezdett
velem a szolgálatomban bekövetkező változással kapcsolatban,
ami azt jelentette, hogy a pásztori szolgálatból átlépek az
utazó szolgálatba. Több éven át érzékeltem a szellememben
ezt a bekövetkezendő változást. Isten készített a szolgálatom
következő szakaszára.
Abban az időben a családom és én kényelmesebb életet
éltünk, mint a szolgálatom bármely korábbi éve alatt. Több
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pénzt kerestem, mint valaha. Az addigi legjobb pásztorlakunkban éltünk, a legjobb autót vezettem és a legjobb
ruhákat viseltük, amióta elkezdtem a szolgálatot. Ezen felül
az emberek a gyülekezetben elégedettek voltak velem, mint
pásztorral. A vezetőség tagjai egyszer azt mondták: „Hagin
testvér, nagyon örülnénk neki, ha végleg itt maradnál.”
Részemről is rendben lett volna, ha Isten azt mondja,
hogy akármeddig pásztorolhatom azt a kis gyülekezetet. Nem
kellett különösebb problémákkal bajlódnom, a gyülekezetünk
növekedett, továbbá voltak alkalmak, amikor kikapcsolódhattam és élvezhettem a családom és a barátaim társaságát.
Azután azonban az Úr foglalkozni kezdett velem az utazó
szolgálattal kapcsolatban. Ez olyan pohár volt, amit nem
akartam kiinni! Gondoskodnom kellett a feleségemről és a két
gyermekemről, és nem akartam elhagyni a pásztori szolgálat
biztonságát. A szolgálatom addigi tizenöt évéből tizenkettőt
pásztorlással töltöttem. Számomra az utazó szolgálat nagy
hitbeli lépést jelentett az ismeretlenbe.
Szeretném, ha tudnád, hogy többször imádkoztam arra
kérve az Urat, hogy múljon el tőlem ez a pohár. Két évig
imádkoztam emiatt! Minden nap beszéltem erről az Úrral.
Több éjszakát átimádkoztam emiatt. Amikor hajnalodott,
én még mindig fel-alá járkáltam az imaház padsorai között,
és arról beszéltem Istennek, hogy az utazó szolgálat helyett
inkább tovább pásztorkodnék. Azt mondtam Istennek:
„Uram, pásztorként mindenki elégedett velem. A családom
és én szeretünk itt élni. Minden rendben megy.” Megannyi
szóval mondtam el Istennek: „Uram, miért nem hagysz engem
békén? Ne háborgasd a kényelmes életemet!”
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De képtelen voltam megváltoztatni az Úr elgondolását.
Tudod, a Biblia azt mondja, hogy „megbánhatatlanok az Istennek
ajándékai és az ő elhívása” (Róma 11:29). Így végül alárendeltem
magam Isten akaratának, és azt mondtam Neki: „Ne az én
akaratom legyen meg, Atyám, hanem a Tiéd”, majd 1949ben nagy lépést tettem hitben: beálltam az utazó szolgálatba.
Amikor elkezdtem az utazó szolgálatot, még nem tudtam, milyen jó eredményei lesznek annak, hogy kiiszom az
engedelmesség poharát. Igen, voltak olyan nehéz helyzetek,
amelyeket ki kellett bírni. Nehéz volt egy ideig, de az évek
során Isten felettébb megáldott minket annál, mint valaha
elképzelhettük volna, mert az Ő tervének engedelmeskedtünk,
nem a saját vágyainknak.
Mindnyájunknak ki kellett már innunk olyan poharakat az
életben, amelyeket legszívesebben kihagytunk volna. Amikor
azonban tudjuk, hogy az a pohár Isten akarata a számunkra,
biztosan megnyugodhatunk abban, hogy a javunkra és Isten
dicsőségére szolgál majd a végkifejlet. Ezért kell nyitottnak
maradnunk Isten akaratára, és úgy imádkozni, ahogy Jézus
tette: „Ne az én akaratom legyen meg, Atyám, hanem a Tiéd.”
Sok keresztény sohasem rendelt alá mindent az Úrnak. Az
életük egy részén hajlandóak Úrként elismerni Jézust, de néha
nem akarják feladni az irányítást bizonyos területeken, amelyekhez a testi természetük ragaszkodik. Néhány keresztény
megvallja ugyan, hogy mindent az oltárra tett, de valójában
önmaguk egy részét visszatartják az Úrtól.
Nagyon fontos, hogy egyszer s mindenkorra meghozzuk
azt a minőségi döntést, mely szerint szívvel-lélekkel követjük
Isten akaratát az életünkre nézve. Ez a döntés horgonyként
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tartja majd a lelkedet Isten tökéletes akaratában, amikor az
ördög a legkiválóbb kísértéseit próbálja bedobni az életedbe,
hogy elvonjon és elriasszon Isten céljától.
Az ördög minden erőfeszítést megtesz – a legravaszabb
kísértéseit használja fel arra, hogy megakadályozzon az Isten
iránti engedelmességben. Ha még soha nem adtál át mindent
az Úrnak, akkor fennáll a veszély, hogy az ördög kísértései
rávesznek a saját akaratod, valamint a testi hajlamaid és
vágyaid követésére, és így elszalasztod Isten legjobbját.
Döntéshelyzet

Sok keresztény áll pillanatnyilag válaszúton. Más szóval,
olyan döntésekkel néznek szembe, amelyek kihatnak majd az
életpályájukra. Az útelágazásnál dönteniük kell, hogy teljesen
odaszentelik-e magukat Isten akaratának, bármit is kérjen
tőlük. Az útelágazásnál álló hívők a saját terveik és vágyaik
mellett is dönthetnek. Ez az út talán szélesnek és fényesnek
tűnik, valamint egyenes sávnak látszik előttük, ameddig a szem
ellát. De ha továbbra is a saját értelmükre támaszkodnak, és
nem engedelmeskednek Istennek, akkor az az egyenes, széles
út végül a sötétségbe vezeti majd őket. Más szavakkal, azok
a hívők, akik nem Isten tökéletes akaratát választják, olyan
megpróbáltatásokkal találkoznak majd az életben, amelyekkel
Isten nem akarta, hogy találkozzanak.
Másrészről, az az út, amelyet Isten az engedelmes hívőknek
tartogat, keskeny lehet, valamint hegyeken és mély völgyeken át vezethet. Isten útjain kanyarok és fordulók lehetnek,
amelyek néha eltakarhatják a kilátást.
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Azok a hívők, akik Isten útján járnak, talán nem mindig
látnak el messzire, mert Istent lépésről lépésre követjük hittel
és engedelmesen. De mindazon nehézségek ellenére, amelyek
az engedelmesség útján várnak ránk, nagyszerű jövő vár az
Úrban azokra, akik Isten útja mellett döntenek!
Talán azt mondod: „Nem, aligha hiszem, hogy azt a keskeny, kanyargós utat választom, ahol nem látom, mi vár
rám. Nem tudom, hová vezet. A másik, egyenes és széles utat
láthatom magam előtt. Ha viszont azon a keskeny úton járok,
amit Isten ajánl, nem látok túl a hegyeken. Az engedelmesség
útja rögösnek és nehéznek tűnik.”
Mégis az engedelmesség útját kell választanod, ha Isten
életedre vonatkozó tervét akarod követni. Amikor úgy döntesz, hogy engedelmeskedsz Istennek, akkor Ő felruház téged
azzal az erővel és képességgel, amivel megmászhatod azokat
a hegyeket, amelyek most előtted tornyosulnak, és azokat is,
amelyeket még nem látsz magad előtt. Az utad egyre fényesebb
lesz, és a te engedelmességed révén Jézus sok emberre hatással
lehet. Mert, tudod, Isten az engedelmesség útján jelenti ki
az Ő dicsőségét, és az erőd napról napra megújul. Amikor
pedig befejezed a pályád, és szemtől szemben állsz Jézussal,
mennyire örülsz majd, hogy engedelmeskedtél Istennek!
Mindannyian sok válaszutat élünk meg – ezek közül
néhány komolyabb döntő hatással bír az életünkre, mint
mások. Minden elágazásnál meg kell újítanunk elkötelezettségünket az Úr akarata iránt, a saját akaratunk helyett.
Ezért kell újra és újra odaszánnunk magunkat imában
az Úr útján, és elkötelezni magunkat arra, hogy mindenben
engedelmeskedünk Neki és az Ő Igéjének.
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Szenteld magad oda teljesen az Úrnak! Halj meg a testi
vágyaidnak, annak ellenére, hogy a természetes gondolkodásod
szerint a saját terveidet és kívánságaidat akarod követni! Bár
néha nehéznek tűnhet nemet mondani a saját akaratodra és
terveidre, a szellemed örvendezik majd az engedelmességed
végeredményének. Az életed sikeres és sokkal beteljesedettebb
lesz, mint ahogy azt a természetes elméd elgondolhatná.
Egyszerűen nem lehet összehasonlítani a testi gondolkodás
alapján élt életet az Isten tökéletes akaratát betöltő élettel!
Kötelezd el magad Istennek teljes szívből ezzel az imával:

Uram, átadom magam Neked. Legyen meg a Te
akaratod az életemben! Soha ne feledkezzem meg
arról, hogy az egész lényemet Neked adtam át!

Elkötelezem magam amellett, hogy olyan
emberré válok, akit használni tudsz – odaszánom és
elválasztom magam a Te céljaidra. Megfizetem az
árat azzal, hogy megtagadom a testemet. Ha éjjel
szólsz hozzám, letérdelek és imádkozom. Ha soha
nem szolgálok nyilvánosan, és mindig a színfalak
mögött dolgozom majd, akkor is hűséges leszek.
Félreteszem minden személyes törekvésem.
Olyan ember leszek, aki szellemben és a Te tökéletes akaratodban jár. Jézus nevében, a Te akaratod
fog kimunkálódni a szívemben, az életemben és
a szolgálatomban.
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Könnyű kimondani ezeket a szavakat és odaszánni az
életedet az Úrnak, amikor másokkal együtt dicséred Őt és
Isten Szelleme megnyilvánul.
Ragaszkodj azonban ehhez az odaszánáshoz a nehézség és
megpróbáltatás perceiben is, amikor a körülmények látszólag
ide-oda dobálnak! Őrizd meg ezt az elhatározást az elmédben,
az akaratodban és a céljaidban, és mondd ki bizalommal:
„Az Atya akaratát cselekszem. Hagyom, hogy Ő munkálja ki
a célját az életemben.”
Ha akkor is elkötelezett maradsz, amikor nehéz, már
biztosan megtanultad az engedelmesség, az odaszánás és
a hit nagy leckéjét. Ahogy naponként az Isten akarata iránti
engedelmességet választod, és megfutod az Istentől kijelölt
versenypályád, sokak számára jelentesz majd áldást. Isten
pedig tágas térre vezet – ahol az életed minden területén
bővelkedsz majd.
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