
НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ ПОДОРОЖЖЮ

Ця історія відбулася кілька років тому на великій пасторській конференції в Анахаймі,
Каліфорнія. Я розмовляв з парою людей, які там були. Це точно сталося. Велика група людей
була у поклонінні. Наприкінці пісні люди почали говорити пророчі слова. Гарні слова, але трохи
серйозні й ні в кого не було явного відчуття, що це точно слово від Бога. Через якийсь час
довговолосий, бородатий хіпі в джинсах і футболці встав у кінці зали. Він склав долоні до рота і
голосно вигукнув: «Тримайтеся і насолоджуйтесь подорожжю». Люди посміхнулися, деякі
засміялися. Люди стали витягувати шиї, аби подивитися, хто це сказав. Потім у залі настала
тиша. І потім, як кола по воді, у кімнаті став поширюватись плач. Плечі здригалися, сльози
текли. По всій кімнаті лідери плакали. Деякі голосно схлипували. Багато почувалися
«згорілими» і намагалися всіма своїми силами бути «хорошими християнами». Вони несли на
своїх плечах тяжку відповідальність. Слідування за Ісусом перестало бути танцем і стало
маршем. Вони втратили радість Господню. Пророцтво було закликом до того, що їхні серця
втратили десь на шляху: життя учня сповнене радості. Вони якимось чином забули, що потрібно
святкувати та насолоджуватися цією подорожжю. Для когось це було словом благодаті, що
змінило життя. Цього хлопця більше ніхто ніколи не бачив. Можливо, він був ангелом.

Ви почали йти за Ісусом. Не зупиняйтесь. Завжди можна більше пізнавати Бога. Іноді це
здається раєм на землі, інколи ж воно вимагає усього, що ви маєте. На кону – все, що маємо.
Пекло є насправді. І диявол теж. Багато хто у світі зараз платить ціну свого життя за свою
вірність Ісусу. Але пам'ятайте, що перш за все Ісус прийшов, щоб дати вам життя! Куди б Він не
послав вас і щоб ви не робили, радійте! Зберігайте почуття гумору, будьте смиренними,
покладайтеся на Ісуса – все інше вийде самою собою. Царство Боже – це бенкет! Тримайтеся… і
насолоджуйтеся подорожжю.


