Ne az érzéseidre figyelj, hanem
nézz Krisztusra!
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Alapvetően, amit teszel, az az, hogy megpróbálsz ragaszkodni ahhoz az érzéshez, amit
kaptál. Van ez az érzésed és a valóság, és hallottad a tanításokat. Időt töltöttél az Igében, és
van ez az érzés benned. És annyira szeretnéd, hogy otthon is minél tovább meglegyen benned
ez az érzés. És így a lelki életed teljesen arra összpontosul, hogy jól érzed magad, vagy sem.
Hogy mennyire érzed a valóságot vagy sem, vagy hogy mennyire érzed magad erősnek. Olyan
vagy, mint Péter. Ő kiszállt a hajóból, és amíg Jézuson tartotta a szemeit, minden rendben
volt. De, amikor levette a szemét Krisztusról, elkezdett süllyedni. És ez történik automatikusan
veled is. Hazamész. Eljön a szerda, majd a péntek, a gyerekek sírnak, és egy végeláthatatlan
papírhalom vár az íróasztalodon. Az életed pedig újra zsúfolt. A tanítás alatt kapott érzéseid
pedig múlni kezdenek. Eltávoznak tőled. Ezért, mit teszel? Megduplázod az erőfeszítésedet.
Rendben. „Olvasni fogom a Bibliámat... napi kilenc fejezet helyett 18-at fogok olvasni.” Majd
egy napot kihagysz, így most már több mint harminc fejezettel vagy lemaradva a Bibliádban.
Majd mi történik? Azt mondod: „Jól van, Uram, még jobban megpróbálok erős lenni.” Annyira
próbálod megtartani ezt az érzést, de már érzed, hogy rothadásnak indult az egész. Mert a
tekintetedet arra az érzésre irányítottad.
Hadd mondjak el valamit. A hited az érzéseidre utál a legjobban figyelni. Ez az egyetlen
dolog a földkerekségen, amire a hited a legjobban utál nézni, ez pedig az érzéseid. A hitet nem
úgy tervezték, hogy az érzésekre támaszkodjon. A hit az Úr Jézus Krisztusra vetett újabb és
újabb pillantáson alapszik. Az történik tehát, hogy amikor hazamész, és az érzéseid elhagynak,
kétségbeesel, és még jobban próbálsz erőlködni, és igen nagy erőbedobás árán megpróbálod
visszahozni az érzelmeket. És végül kimerülsz, és összeesel. Majd felpillantasz, és meglátod
Krisztust, és az egész áradatként zúdul vissza rád. Ez így működik. A hit nem az érzéseinken
alapszik. A hit Krisztus által áll fenn. Ha most hazamész, és az egyetlen dolog, amit teszel,
hogy felidézd ezt az érzést, akkor el fog rohadni. Ahogy az egyházi ének írója is mondta: „Nem
bízom a jókedvben, de egyedül Jézus Krisztusra támaszkodok. Krisztuson, a szilárd kősziklán
állok.”
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hazamegyek. „Krisztuson, a szilárd kősziklán állok, minden más talaj csupán süllyedő homok.”
Felejtsd el az érzéseidet... amikor hazamész. Felejtsd el az érzéseidet. Mert ha, miután
hazamész, egyedül annyit teszel, hogy átkapcsolsz „lelki automatába”, vagy csak az érzéseidre
koncentrálsz, és megpróbálsz abba kapaszkodni, amit most érzel, és erre összpontosítasz,
akkor azt találod, hogy ez az egész csak férgeket szül számodra. Ez fog történni veled, ha ezt
teszed.
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