Megpihenni Jézusban a vészterhes idők alatt

By David Wilkerson
October 27, 2008 Éveken keresztül hűségesen figyelmeztettem egy hamarosan bekövetkező
gazdasági válságra. Most ezt látjuk bekövetkezi az egész földön. Figyelmeztettem, hogy a
keresztények szenvedni fognak, hogy nagy veszteségek és nehézségek lesznek, és most ez történik.
Értékes szentek tömegei szenvednek nagy gazdasági és értelmi megterhelést világszerte.
Amennyire szörnyen állnak ezek dolgok, annyira kevéssé kellen energiánkat és szolgálatunkat
lekötnie. Ehelyett Istennek az Atyának a szeretetét és a Megváltó Jézus hatalmas kegyelmét kell
hirdetnünk.
Tudom, hogy az amerikai életstílus - minden gazdag nemzet életstílusa ilyen egyébként - véglegesen
meg fog változni. Tudom, hogy minden kavarog és remeg. De amikor reggel felkelek, nem aggódok
amiatt, hogy mit egyek, mit vegyek fel vagy mi lesz a fűtéssel, világítással, biztonsággal. Jézus
figyelmeztetett, hogy ne tegyem.
Ehelyett minden este lefekvés előtt Atyám szeretetében megpihenek. A tény az, hogy tudom, nem
vagyok Isten, és egyedül Ő az, aki irányítja a dolgokat. Egyszerűen annyit teszek, mint Ézsaiás
próféta: megpihentette az elméjét azáltal, hogy teljesen az Úrban bízott. Ez a próféta kijelentette
minden idők hívőjének: " Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik."
(Ézsaiás 26:3) Isten nem hazudik.
Az Ige világossá teszi: istenfélő őrállók profetikus üzenetei figyelmeztetnek és hívják fel a figyelmet.
Valamint minden profetikus üzenetet az Ige alapján kell megvizsgálni és elfogadni. Röviden, össze
kell gyűjtenünk az előttünk álló viharokról az összes ismeretet, így fel tudjuk készíteni szíveinket
mindarra, amivel szembe fogunk nézni.
De nem szabad hagyni, hogy a félelem és idegesség feleméssze a gondolkodásunkat, eluralja az
agyunkat és megtöltse szívünket. A sötétség közeledik és az ítélet az ajtó előtt áll. De Isten népeként
nem engedhetjük, hogy a sötétség fellege eltakarja Isten szeretetének és kegyelmének ígéreteit népe
felé. Jól informáltnak kell lennünk Isten Igéjéből és a prófétáktól, de nem élhetünk a prófétai ismeret
alapján úgy, hogy az uralja életünket.
Az ördög azt szeretné, ha mégis így történne. Tudja, hogy nem kelthet kételyt bennünk az Úr Igéjében
az ítéletet illetően, ezért megpróbál egy másik végletbe elcsalni, hogy a vészterhes idők félelmének
rabjává váljunk.
Egyszerűen szólva Sátán el akarja rabolni minden reményünket úgy, hogy baljós gondolatokkal
emészti fel. De a jövőt nem lehet előre elgondolt dolgok alapján kiszámítani. A valóság az, hogy a
félelem mocsarába süllyeszt és a félelmetes események rabjává tesz.
Pál apostol ezzel az utasítással biztosít minket: "Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami
tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és
dicséretes, azt vegyétek figyelembe! (angolban: azon gondolkodjatok)" (Filippi 4:8, kiemelés tőlem)
Más szavakkal: "Hallottátok az összes figyelmeztetést. Legyen gondotok arra, amit Isten Igéje
megvilágosít és amit az Ő őrállói mondanak. Végül pedig irányítsátok gondolataitokat Jézusra és az Ő
jóságára."

Miközben hatalmas ítélet alatt volt az őt körülvevő nemzet, Ézsaiás arról tanúskodott, hogy neki
kétszer akkora békessége van.Ugyanaz a nagyszerű reménység, ami Ézsaiásnak megvolt, számunkra
is rendelkezésre áll a gondterhes időkben. A békességnek ez az ígérete azokra vonatkozik, akik:
"gondolataikat Rá irányítják."
Ézsaiást lesújtotta mindaz, amit a világban látott maga körül. De az Ige azt mutatja, hogy nagy
békesség volt benne. Hogyan jutott el erre a békességre mindazok ellenére, amit látott? Ennek két
oka volt:
Először is, amikor az ítélet bekövetkezése lebegett a nemzet feje felett, Ézsaiás folyamatos
közösségben volt Istennel az imádság által. "Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, neved
dicséretére vágyott a lelkünk." (Ézsaiás 26:8) Ézsaiás mindenre felkészült, mert "szüntelenül
imádkozott".
Meg kell, hogy kérdezzem: ahogy a vihar erősödik, vajon az Úr elé mész imádságban, mint Ézsaiás?
Ha igen, erőt nyersz, mert az elméd a mindenható mennyei Atya szeretetére fókuszál, és Ő
folyamatosan megmutatja hatalmát neked és bátorít, hogy túl fogod élni.
Nem Isten akarata az, hogy gyeremekei közül akár egy is bénító félelemmel nézzen a nehézségek
elé.Isten nem akarja, hogy a bibliai próféciák és figyelmeztetések megrémítsenek minket. Sokkal
inkább Jézus szívének vágya a kövekező, ezt egyenesen kijelenti: "Békességet hagyok nektek: az én
békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a
ti szívetek, ne is csüggedjen." (János 14:27).
Máté evangéliumában Jézus félelmetesen hangzó világeseményekről prófétált, amelyek
bekövetkeznek majd. Beszélt háborúkról, dögvészről, földrengésről különböző területeken.
Figyelmeztette hallgatóit: "Üldözni fognak titeket, lesz akit meg is ölnek. A bűn elhatalmasodik. Hamis
próféták és megváltók jönnek, és sokakat megtévesztenek."
Később az evangéliumban Jézus elmagyarázza, hogy miért figyelmeztet előre ezekre a katasztrofális
eseményekre. Azt mondja, hogy azért beszélt ezekről a dolgokról, hogy higgyünk benne, amikor
látjuk, hogy bekövetkeznek.
Jézus nem akart bennünket félelemmel megterhelni. Sőt, nem akarta, hogy meglepetésként érjen
bennünket, ha hatalmas viharba kerülünk. Nem akarja, hogy a hitünk hajótörést szenvedjen amikor
hirtelen hihetetlen szenvedéssel nézünk szembe. De legfőképpen az akarja, hogy higgyük, van Úr a
gonosz dolgok felett, az Atya, aki annyira szeret bennünket, hogy előre figyelmeztet és megtart a
nehézségek alatt.
Ézsaiás reménységről prédikált a gondterhes időkben.Ézsaiás az események mögé nézett, egy
nagyobb látást kapott Istentől. Ebben a látomásban Ézsaiás látta, hogy jön az Úr és letörli gyermekei
szeméről a könnyeket, elveszi terheiket és megszabadítja őket minden bűntudattól és félelemtől.
"Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket.
Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának! … Véget vet a halálnak
örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész
földön. - Ezt ígérte az Úr!" (Ézsaiás 25:9, 8)
Itt a második ok, amiért Ézsaiásnak békessége volt a körülötte lévő felfordulás ellenére. Ezt mondja

nekünk - minden idők hívőjének - összefoglalva: "Ti, akik a legutolsó időkben éltek, szintén
megkaphatjátok a dupla adag békességet. Tagadjátok meg magatokat és egyszerűen bízzatok az
Úrban, kősziklátokban."
“Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!" (12:2)
Isten erre az órára is rendelkezik a reménység szavával.Hónapokig kutattam és tanulmányoztam a
Bibliát, könyörögtem az Úrnak, hogy ajdon reményteljes üzenetet és bátorítást ezekre a nehéz
időkre. A szellemem így kiáltott: "Uram, kérlek add Igédet a szívembe gyermekeid számára, mert csak
nálad vannak az örök élet szavai. Csak te tudsz ilyen időkben vigasztalást adni."
A Szent Szellem megválaszolta imámat. "Egy egyszerű ígéretet adod számodra az Igémből. Ha erre
teszed fel egész életedet, ez az Ige megtart és végigkísér minden nehéz időszakon."
Szeretteim, tudom, hogy ha teljesen magunkévá tesszük ezt az egy verset, teljesen elhisszük, akkor
ez lesz napi erőforrásunk a hithez. Íme az ígéret, amit a Szellem mutatott meg nekem:
“MERT TUDJA A TI ATYÁTOK, MIRE VAN SZÜKSÉGETEK, MIELŐTT MÉG KÉRNÉTEK TŐLE." (Máté 6:8)
A Lukács 12-ben Jézus megnevezi azokat a dolgokat, amelyekről tudja az Atya, hogy szükségünk van
rá. Ezek a dolgok röviden: étel, ital, ruha. "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit
egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, … Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és
holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!" (Lukács
12:22, 28)
Jézus a fűről beszél, ami ma még zöldell, de holnap már levágják. Arra emlékeztet minket, hogy Ő
teremtette és gondoskodott róla. Nem gondolhatjuk azt, hogy kevésbé törődik a mi szükségeinkkel
mint a fűvel. Tökéletesen tudja, hogy mire van szükségünk, akár étel, akár pénz, akár ruha.
Jézus hozzátette: "Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy
szükségetek van ezekre." (12:30) Krisztus újra emlékeztet: "Elég ha ennyit tudtok: mennyei Atyátok
tujda, hogy milyen szükségeitek vannak. Már felsorolta azokat."
Üzenetem tárgya most ez: ISTEN TUDJA, ÉS CSAK EZ SZÁMÍT.
Isten soha nem tagadja meg "kis nyáját"Jézus megígérte: "Inkább keressétek az ő országát, és
ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy
nektek adja az országot!" (Lukács 12:31-32). Ha egyszerűen csak benne bízunk, az Úr megáld
mindennel, amire szükségünk van.
Ha érdekel a családod jóléte az elkövetkezendő napokban, jó hírem van számodra: Gyermekeid Isten
gyermekei. Ő sokkal jobban törődik szeretteiddel, mint te. Jézus pontosan tudja, hogy mi szükséges a
túléléshez.
TUDJA, HOGY SZÜKSÉG VAN FEDÉLRE A FEJED FELETT. PONTOSAN TUDJA, HOGY MENNYI A LAKBÉR
VAGY A HITEL TÖRLESZTŐRÉSZLET MINDEN HÓNAPBAN. ISMERI AZ ÖSSZES ÉHES SZÁJAT, AMELYET
ETETNED KELL ÉS TUDJA MENNYI ÉLELMED VAN OTTHON. TELJESEN MEGBÍZHATSZ BENNE, HOGY
BETÖLTI MINDEN SZÜKSÉGEDET, MERT MEGÍGÉRTE, HOGY MEGTESZI.

Sajnálatos, hogy sok ember megkeseredik az elkövetkezendő napokban, mert Isten nem válaszolja
meg imáikat, hogy védelmezze meg jelenlegi életstílusukat. Sokan még nem is találkoztak ilyenfajta
szenvedéssel, mint amivel most nézünk szembe.
De az Úr azt mondja a gazdagnak és szegénynek: "Ne idegeskedjetek földi tulajdonaitok miatt.
Adjatok nekem minőségi időt és bízzatok bennem. Minden jövőbeli szükségetekkel foglalkozni fogok.
El lesztek látva mindennel, ami szükséges a megélhetéshez."
Van egy lecke, amelyet minden hívőnek meg kell tanulnia és gyakorlatba át kell ültetnie.Jelenleg a
világ eseményei olyan gyorsan változnak, hogy senki nem tud lépést tartani velük. Mialatt ezeket a
szavakat leírtam, az amerikai tőzsde milliárdos veszteséget könyvelt el. Az ilyen dolgok
következményei mélyek és összetettek.
A mi hitünk ebben horgonyoz: MENNYEI ATYÁNK ISMER MINKET - PONTOSAN TUDJA, HOGY MIKOR ÉS
MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK - ÉS MAGA A TÉNY, HOGY TUDJA, ELÉG BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY AZ Ő
GONDOSKODÁSA ALATT ÁLLUNK. GYÖNYÖRKÖDIK BENNÜNK, A KEBLÉRE ÖLELT MINKET ÉPEN ÉS
EGÉSZSÉGESEN.
Dániel ezt mondta az Úrról: "Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és
nála lakik a világosság." (Dániel 2:22) Isten ismeri az előttünk álló sötét napokat. És azt is tudja, hogy
még ez a sötétség sem rejtheti el előlünk az Ő arcát.
Valójában a nehéz időkön átvezető egyenes és tiszta ösvény egyedül úgy látható, ha az Úrban
bízunk. Most is arra hív, hogy egyszerű, gyermeki bizalmunk legyen hűségében.
Tartsuk szemeinket Jézuson. Bízzunk hatalmas szeretetében és gondoskodásában. "Minden
gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1 Péter 5:7)

