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Nem igazán a blogos, internetes generációnak vagyok tagja, inkább
régimódinak vallom magam. És bár elhiszem, hogy ennek az egésznek van némi értéke is, de
ahogy mostanában írtam, egyszerűen felemészti a szívemet, hogy annyi fiatal férfi blogozik és
teológiai vitákba bocsátkozik… Sokan közülük nem éltek eleget, hogy tudják, miről beszélnek,
hiszen nincs e téren elegendő tapasztalatuk. Ott ülünk az internet előtt, és ilyen dolgokkal töltjük
meg azt, amikor több milliárd ember van, aki még nem hallotta az evangéliumot. Ez egyszerűen
őrültség. Ha hallgatod ezt, és egy fiatal férfi vagy, ha fiatalember vagy, valószínűleg nem most
kell könyvet írnod és megváltanod a világot, vagy olyan blogot írnod, ami népszerű az egész
világon. A ifjú kor arra van, hogy felkészülj arra, hogy Isten emberévé válj. Nem arra, hogy az
interneten lógj, hanem hogy Isten elé menj imádságban, míg ki nem árasztja rád a Szentlelkét,
és hatékony szolgává nem tesz. Majd menj ki, és ne olyan helyen vegyél részt az öntözésben,
amely már telített. Menj ki és hirdesd az evangéliumot azon nemzeteknek, akik még nem
ismerik Krisztust. Miért éljünk? Hatalmas a szükség… Nem fogom azt mondani, hogy hatalmas
a szükség, és hogy Isten nem képes nélküled bevégezni a munkát. Isten befejezi nélküled is.
De mekkora veszteség; milyen öröm vész kárba. Egy olyan életre hívlak, amely valódi
áldozatokkal van tele, amelyben kimondhatatlan öröm és teljes dicsőség vár. Néhányan, ti
fiatalemberek, el kell ezen gondolkozzatok, hogy kimenjetek, és hirdessétek az evangéliumot,
hogy szenvedjetek Krisztusért, teljes örömmel. éves vagyok és a testem már teljesen szétesett.
Ahogy Robert Murray M’Cheyne mondta: az Úr adott nekem egy üzenetet és egy lovat, én
pedig megöltem a lovat. Én is így érzem, de azt kell mondjam, hogy boldog vagyok, boldog
vagyok. Megéri Érte meghalni, fiatalember. Ne arra vesztegesd az életed, hogy teológiai
szakértővé válsz, olyan emberek számára, akik már valószínűleg többet tudnak nálad. Menj, és
hirdesd az evangéliumot. Menj a mezőkre; azokra a helyekre, ahol sötétség lakozik. Hirdesd
Jézus Krisztus evangéliumát. Örvendezek abban, amit az Úr jelenleg tesz Indiában és
Nepálban. De ott van Tibet is. És kérdem az Urat: mikor fogod megnyitni az ajtót Tibet számára?
És Kína számára? Mikor fogod megnyitni az ajtót Mongólia számára? Egy barátom

Kaliforniában, egy ismerősöm, Larry Pen, a weboldalán vagy hol azt írja, hogy inkább a háború
frontján prédikálna, mint vezető pozícióért törtessen a világ színpadán. Fiatalember, menj és
halj meg valahol, hogy egyedül Isten és a pokol ismerje a nevedet. Isten, mert szeret téged, és
Lelkének ereje hatalmasan munkálkodik benned, és a pokol, mert gyűlöl téged. Menj valahova,
és hirdesd az evangéliumot. Néha olvasok puritán könyveket, és igazából nagyon szeretem
őket, Martyn Lloyd-Jones-t és Charles Spurgeon-t. Aztán nézem a mai prédikátorokat, akikkel
meg vagyunk áldva. Olyan emberek, mint John MacArthur, John Piper, Joel Beeke és…
számos zseniális férfi. Wayne Grudem, és a többiek. Ők idősebb emberek, akik sokat tanultak,
és Isten megadta, hogy szólásra nyissák szájukat. Fiatalember, ne próbálj a helyükbe lépni,
legalábbis még nem. És ne gondold, hogy olyan nagy szüksége van rád Amerikának. Tudod,
amikor az Egyesült Államokban prédikálok, egyszerűen csak egy vagyok a sok tanító közül. De
amikor olyan tengerentúli helyekre megyek, ahol senki sem hirdeti az Igét… Még ha olyan
szánalmas igehirdető is vagy, mint én, Te vagy az igehirdető. Menj olyan helyre, ahova John
MacArthur és John Piper nem mennek és hirdesd az evangéliumot, imádkozz, és járj közben
másokért. Nehéz közös nevezőt találni azoknak az embereknek az életében, akiket életem
során tanulmányoztam. Voltak, akik kálvinistábbnak vallották magukat, mások nem. Néhányan
ismertek voltak, és úgy tűnt, hogy bővelkednek; mások mártírhalált haltak, és senki sem ismerte
a nevüket. Mindnyájan különbözőek. De egy dolog közös bennük, méghozzá az imaéletük.
Imádság; állandó, állhatatos imádság. Kit érdekel, hogy ki ismeri a nevedet? A kérdés az, hogy:
Isten ismeri-e a nevedet? Másodszor pedig: A főellenségünk ismeri-e a nevedet? Utál téged
hatalmas gyűlölettel? Nem azért, mert ismert prédikátor vagy, hanem mert térden állva harcolsz
ellene, küzdesz vele a térdeiden. Tudod, hogy hogyan győzheted le. Imaharcos kell legyél, mert
a misszió, Indiában, Nepálban és bárhol máshol az imára alapszik és azon keresztül válik
hatékonnyá. Kevés dolog van, amit még soha nem hallottam. Soha nem hallottam egy idős
férfitől, hogy azt kívánta, bárcsak kevesebb időt töltött volna a családjával. Mindig az
ellenkezőjét mondják. Soha nem találkoztam olyan idős igehirdetővel, aki megbánta, hogy túl
sok időt töltött imádságban. De mindenki, akivel találkoztam, azt mondta, hogy bánja, hogy nem
töltött

elegendő

időt

imádsággal.
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gondolkodásmódod, kifinomult a logikád, de nem vagy az imádság embere, akkor semmit sem
érsz a mennyek országában, semmit sem érsz a mennyek országában. Sok tudás lesz a
fejedben, és büszke leszel, de nem lesz erőd. Nem lesz erőd. Imádkozom, hogy ne a feltűnést
keresd Amerika színpadán, Hanem menj és halj meg valahol Krisztusért, és így megismerje a
menny a nevedet. Hogy az imádság embere legyél és behatóan tanulmányozd az Írásokat, nem
azért, hogy más okos embereknek prédikálj, hanem, hogy helyesen tanítsd az Igét azok

számára, akik még nem hallották, és messzi országokban lévő pásztorok számára, akiknek,
soha nem adatott meg az a kiváltság, hogy úgy tanulmányozzák az Igét, ahogy neked
megadatott. Ez egy rögtönzött üzenet volt. Tegnap jöttem haza Indiából és Nepálból, holnap
pedig Kaliforniába megyek tanítani, ezért szükségem lesz az imáitokra. Azután, amikor
visszatérek, néhány hétre visszazökkenhetek a kerékvágásba itt a HeartCry-nál, és, ami még
fontosabb, visszatérhetek a családomhoz, a feleségemhez és a három kicsi gyermekemhez.
Kérlek, imádkozzatok értem. Az életem a szentek imádságain alapszik, ezért kérlek,
imádkozzatok értem, és értünk, valamint Nepálért és Indiáért, és a világ összes országáért,
hogy Krisztus neve felemeltessen a nemzetek között, napkelettől, napnyugatig, és hogy
megkapja a szenvedéséért járó teljes jutalmat. Isten áldjon benneteket, legyen nagyszerű
napotok. Látogasson el weboldalunkra: heartcrymissionary.com Itt információkat találhat a
szolgálatról, célunkról, hitvallásunkról és módszereinkről, és bővebb információhoz juthat a
misszionáriusainkról, akiket szolgálunk. „Nagy az én nevem a népek között.” (Malakiás 1:11)
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