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Igazi örömöt akkor tapasztalunk, ha a világosságban járunk. A tiszta lelkiismeret
örömét, amikor semmi sem áll a lelkem és a Megváltóm közé. Nem csodálatos, hogy az Úr
miként állapította meg ezt, úgy, hogy egy frissen megtért jobban láthatja a valóságot, mint egy
régebbi keresztény? Lehet, hogy nagyobb világosságban jár, mint egy idős keresztény. Ha a
fényben jársz, Isten érzékeny jelenlétére találsz, biztonságban találod magad Isten karjaiban.
Amikor Istennel járunk, Igéjének világosságánál, micsoda dicsőséget hullat utunkra. De ha akár
egy kis sötétség is van az utadon, akkor mocsárban járkálsz. Ha egy kis sötétség található az
úton, az olyan, mint ha a növényt, amit termesztesz, megfullasztják a gazok. Mintha rozsdás
ekével próbálnál szántani.
A szekér kerekei nehezen gördülnek. Depresszió és tanácstalanság üti fel a
fejét, és nem lehet eloszlatni, ha nem jársz a világosságban, ha nem nyitott a szíved. Duncan
Campbell mesélt egy történetet, hogy egyszer Skóciában valakivel együtt utazott, amikor az
autójuk elromlott és meg is állt. Estefelé járt az idő, és nem volt náluk zseblámpa, így nem láttak
semmit, ezért nem tudták megjavítani, majd mikor körülnéztek megláttak egy világítótornyot.
Rájöttek, hogy ha eltolják az autót a fénybe, akkor látni fogják, hogyan javítsák meg a kocsit, és
így is tettek. A világosságba kell helyezzük a szívünket, hogy helyreállhasson.
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találunk. „Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre.” (Zsolt 97:11) A hajlandóság
a kulcs. Nemde? Ha bárki hajlandó cselekedni az Úr akaratát, megismeri tanításait. Egy
alázatos szív igen drága Isten szemében. Ha Isten világosságában járunk, erőre találunk. A
Róma 13. fejezete azt mondja, hogy fel kell vértezzük magunkat. Mivel? A világosság
fegyverzetével. Ez egy igen erőteljes dolog. Emlékszem, hogy rögtön miután megtértem, az Úr
megmutatta, hogy rendeznem kell néhány dolgot egy könyvesboltban. Ez egy főiskolai
könyvesbolt, ahonnan elemeltem néhány könyvet. Az eladó a könyvesbolt üzletvezetőjéhez
küldött tovább, az üzletvezető pedig az egész bolthálózat ügyvezetőjéhez továbbított. Tehát
besétáltam egy igen szép irodába, ott ült egy férfi nyakkendőben a székében, én pedig
elmondtam neki, hogy Krisztus kegyelme által megtértem bűneimből, és keresztény lettem. A
férfi pedig teljesen elsápadt, mintha egy pisztolyt tartottam volna a fejéhez. Elmondtam neki,

hogy vissza kell vigyek, vagy ki kell fizessek néhány lopott könyvet. Mennyi hatalom vész el a
sötétség miatt! Egy sötét rész költsége, annak az ára, hogy megengedted, hogy egy sötét része
legyen a szívednek, az, hogy tönkreteszi a bizonyságodat - mint egy karcolás egy új autón.
Nem színlelhetsz, nem tudsz majd az emberek szemébe nézni. Gátol a gyümölcstermésben,
ellopja az örömödet, akadályozza a használhatóságodat Isten királyságában és kiszívja az
életerődet. Néhány éve vettünk egy terepmotort, jó sokat használtuk, majd egyszer csak nem
működött rendesen. Úgy értem, hogy püfögött, sercegett, pufogott, szikrázott, és nem már nem
húzott. Elvittük a szerelőhöz, az szétszedte a motort, majd azt mondta „megjavítottuk.” De nem
sikerült. Bevittük másodszorra is, és megint csak azt hitték, hogy helyrehozták, majd
harmadszorra is elvittük, és kiderült, hogy egy kis készülék volt meghibásodva a kormányon.
Arról beszélek, hogy ha beengedsz a szívedbe akár egy kis sötét részt, az meg fog sebezni
téged! Meg fogja keményíteni a szívedet. A könnyed döntések kemény szívhez vezetnek, mint
Lót feleségénél is. Meg fog téveszteni, ha egy kis bűnt beengedsz az életedbe, egy titkos, rejtett
bűnt, végül tévútra fog vezetni. Először megpróbálod eltakarni, kifogásokat keresel azzal
kapcsolatban, majd elkezdesz róla beszélni és megvédeni. Később már csak nevetsz rajta és
hencegsz vele. Tévútra fog vinni. Nézzük meg egyetlen bűn hatásait. Nézzétek meg mit tett
egyetlen bűn Ábrahámmal, nézzétek meg mit tett egyetlen bűn Noéval, nézzétek meg mit tett
egyetlen bűn Mózessel, nézzétek meg mit tett egyetlen bűn Dáviddal, nézzétek meg mit tett
egyetlen bűn a gazdag ifjúval, „Egyvalami hiányzik még belőled.” Nézzétek meg mit tett
egyetlen bűn Ádámmal, Évával és az egész emberiséggel, mit tett egyetlen bűn Isten Fiával.
Akadályozza majd a szolgálatodat, mert egyetlen engedetlenség miatt Isten meg akarta ölni
Mózest. Nézzétek meg mit tehet egyetlen bűn az egyházzal. Achan feltartóztatta az egész
gyülekezetet. Szinte mindegyik történelmi ébredés azzal kezdődött, hogy valaki kilépett a
világosságba. Néhányan biztos hallottatok a kanadai ébredésről, és úgy tűnik, mintha Bill
Mcleod gyülekezetében kezdődött volna Kanadában, de valójában Michigan-ben kezdődött,
amikor egy találkozón egy tinédzser lány kilépett a világosságba. Ha van egy sötét részed, egy
visszatérő bűnöd, ha annak a rabságában vagy, ne tűrd el, dolgozz rajta. Egy atlétának azt
mondja az edző: nyerni fogsz, ha ezt az egy dolgot helyesen megcsinálod. Egy zongorista,
lehet, hogy egy darabot igen jól játszik, de ha csak egy kis része is nehezen megy, akkor mit
tesz? Gyakorolja azt! Ugye, Cathryn? Addig gyakorol, amíg nem tudja hibátlanul az egész
darabot. Tedd ugyanezt a szíveddel, és mindig tartsd ezt be. Nem így teremtette ezt Isten is?
Úgy értem, van egy dolog, ami zavarja a lelkiismeretemet, és csupán annyit kell tennem, hogy
visszamegyek a világosságba, és nyíltan, őszintén azt mondom, hogy „Uram, igazad van.”
Veled együtt támadok ez ellen. Ha nem vagy igazi keresztény, ha e világban szereted a

sötétséget, majd még inkább megkapod a túlvilágon, a külső sötétséget. Ez az a fajta ítélet,
amikor a világosság eljött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot.
Ismered a szívedet, tudod, mi folyik benne, jobban tennéd, ha kilépnél Istennel a világosságba.
Az Úr azt követeli, hogy semmi sötétség se legyen a szívünkben. Ha nem vagy igaz keresztény,
ne gondold, hogy Jézus vére hasznodra lesz. Csak azoknak van fenntartva, akik a
világosságban járnak. Duncan Campbell azt mondta, hogy „A golgota keresztje nem fedi el azt,
amit te nem vagy hajlandó felfedni.” Ha nem vagy keresztény, ha nem vagy igaz keresztény,
menj a világosságra, amíg még megtalálható. Menj a világosságra. Az evangélista azt mondta a
zarándoknak „Látod azt a fényt? Menj a fény felé.” Ha egy barlangban vagy, és egyetlen
embernél van zseblámpa, jobban teszed, ha a világosság után mész, amíg van fény, mert
anélkül a sötétség fog a hatalmába keríteni. Ha ezt teszitek, a világosság fiai lesztek, és akkor
azt mondhatjátok, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem. Az Isten világosság, ez az
az üzenet, amiről azt mondta János, hogy „amelyet Tőle hallottunk.” Azt mondja az Írás,
hogy „Aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne
lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy
kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat." (Ján 3:20-21) Amikor látod, hogy
valaki a világosságra megy, hogy őszinte lesz, Isten már munkálkodott annak az embernek a
szívében. Isten végzi a munkát, az illető pedig „a világosságra megy, hogy kitűnjék
cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
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