ELSŐ NAP

KIHIRDETEM Isten lenyűgöző áldásait
az életemre. Meg fogom látni Isten
jóságának kirobbanását, ahogy hirtelen,
mindenre kiterjedően megnyilvánul.
Meg fogom tapasztalni Isten
jóindulatának mindent felülmúló
nagyságát. Ez magasabb szintre emel
annál, amiről valaha is álmodtam.
Túláradó áldások jönnek az utamba.
Ez az én megvallásom.

E

gy barátom egy nagynevű egyetemre szeretett volna
menni, de tanulmányi költségeinek fedezéséhez ösztöndíjra
volt szüksége. Hónapokkal a tanévkezdés előtt megpályázta
az ösztöndíjat. Bár a jegyei elég jók voltak ahhoz, hogy bejusson, tájékoztatták, hogy nincs több elérhető ösztöndíj. Ezért
ehelyett beiratkozott egy főiskolára.
Úgy tűnt, hogy a nagynevű egyetemre vonatkozó álma
kútba esett. Úgy tűnt, ez a helyzet végleges. Minden tény arra
utalt, hogy nem fog megtörténni, amit szeretett volna. Az
iskolakezdés előtt néhány héttel azonban az ösztöndíj iroda
visszahívta azzal, hogy új forrás nyílt meg. A kétéves, részleges ösztöndíj helyett, amelyre pályázott, négyéves teljes körű
ösztöndíjat ajánlottak neki; kirobbanó áldást.
Lehet, hogy te is úgy gondolod, a helyzeted végleges.
Régóta benne vagy már. Nem látod, hogyan emelkedhetnél
ki valaha is belőle. Minden tény arra utal, hogy ez lehetetlen. De Isten ma azt mondja: „Fel kell készülnöd. Ahol most
tartasz, az nem végleges. Kirobbanó áldásokat tartogatok
számodra utadon. A béredet meghaladó növekedést adok neked. Megáldalak a megszokott jövedelmeden felül. Hirtelen
fogom megváltoztatni a dolgokat az életedben.”
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Megvallásaim

Ez a robbanás szó meghatározása: hirtelen, széles körű
változás. Ezt akarja Isten megtenni mindegyikünk életében.
Hirtelen. Váratlanul. A mindennapostól eltérő módon, és
nem kis mértékben. Nem középszerű változás lesz ez. Széles
körű növekedés lesz. Azt jelenti: annyira elképesztően bámulatos, hogy tudod, ebben Isten kezének kellett benne lennie.
Éppen ez történt egy férfival, aki nemrégiben megállt a
gyülekezetnél, és hatalmas adományt hozott a szolgálatunk
számára. A tizede volt. Azt mondta, örökölt egy olyan rokona után, akivel soha nem is találkozott. Valójában azt sem
tudta, hogy rokonok, ez az ember mégis olyan örökséget hagyott rá, amely az egész családját teljesen új szintre emelte.
Nemcsak arra lett módja, hogy kifizesse a házát, hanem arra
is, hogy sok más ember házát kifizesse.
Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én hiszem, hogy vannak ilyen rég elveszettnek hitt rokonaim. Hiszek a kirobbanó
áldásokban.
Hiszek a kirobbanó áldásokban.
Pál apostol beszélt
erről az Efézus 2:7-ben.
Azt mondta, meg fogjuk látni „Isten jóindulatának korlátlan, megmérhetetlen, mindent felülmúló nagyságát” (az angol fordítás alapján). Azt mondta, olyan jóindulatot fogunk
megtapasztalni, mint soha korábban.
A látható világban úgy tűnhet, soha nem tudjuk megvalósítani az álmainkat. Máris kiszámoltad, hogy sohasem
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Első nap

fogsz kilábalni az adósságból. Végigfuttattad a számításokat –
de Isten azt mondja: „Még nem láttad meg az Én kirobbanó
áldásaimat. Még nem láttad meg jóindulatom mindent felülmúló nagyságát. Olyan áldásaim vannak számodra, amelyek
évekkel előre röpítenek. Olyan növekedést adok, amely meghaladja természetes számításaidat.”
Megtanultam, hogy Isten nem mindig az átlagos emelések szerint bánik velünk. Van úgy, hogy apránként ad növekedést. Mindennap, és egész nap hűségeseknek kell lennünk.
Amikor azonban egy ilyen kirobbanó áldásban részesülünk,
akkor ahelyett, hogy hétről a nyolcra, onnan meg a kilencre
araszolnánk, Isten a „hétről a nyolcra” jutást a „hatvanháromról a hatvannégyre” szintjére emeli. Ez aztán a széles körű
növekedés!
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