Az irányításvágy egyidős az emberrel. De irányítunk mi valamit is?
Még a saját gyermekünket, vagy kutyánkat sem tudjuk igazán irányítani, sőt sokszor magunknak sem tudunk
parancsolni, de még egy hajszálunkat sem vagyunk képesek végleg fehérré, vagy feketévé változtatni. 1 Milyen
illúziót kergetünk hát? Mikor látjuk be végre, hogy a szálakat nem mi mozgatjuk? Pedig amíg ezt nem látjuk be,
addig mondhatunk bármilyen hosszú imákat, akkor sem leszünk képesek őszinte közösségre lépni Istennel.
Ez a kötél itt Isten. Kapálózhatok én itt a kötél végén, de csakis Ő képes megtartani engem, amikor a mélység
húz.2 Ha Ő elenged, végünk, és ha megtart, élünk. Ennyire egyszerű. De nem csak a tökéletes biztonságot nyújtja,
hanem általa érhetek fel a csúcsra is. 3 De csak akkor, ha abban az irányban haladok, amerre a kötél áll. Ha felé
tartok és Rá tekintek, miközben Rá is merem bízni magam. És így nem azért nem nézek le, mert félek, hanem
mert nem számít, hogy mi van alattam.4
Másfél perce, a legelső kérdésem az volt, hogy irányítunk-e bármit is. Nos, a válasz igen. Egyetlen dolgot.
Egyetlen dologba van igazából beleszólásunk, de azzal az eggyel eldöntünk mindent, ami az életünket
befolyásolja.5 Ez a döntés pedig, hogy Istent választjuk-e, vagy nem. Ez az igazi szabad akarat.
Leélheted az életed úgy, hogy elhiteted magaddal, Te vagy a világ ura, és az utolsó órádon visszanézve szembesülsz
majd azzal, hogy valójában nem is igazi dolgok történtek veled annyi éven át. 6 Vagy dönthetsz most Őmellette, és
ettől a perctől teljes életet élsz.
Ajánld Neki az utadat, bízz meg benne és Ő vezetni fog azon az úton, még akár becsukott szemmel is. 7 Akkor
megízleled az igazi boldogságot, megérzed a friss víz eddig ismeretlen ízét, a kenyér valódi zamatát és a szívekben
rejlő igazi szeretetet. Újjászületsz, hogy élj. Te döntesz. Te irányítasz.
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Máté evangéliuma, 5. fejezet, 36. vers: „egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé”
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121. zsoltár, 7. vers: „Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.”
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27. zsoltár, 5. vers: „Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.”
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56. zsoltár, 5. vers: „Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!”
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Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 19. vers: „Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és
az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess”
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Jakab levele, 5. fejezet, 3. vers: „aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint
a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.”
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37. zsoltár 5. vers: „Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd.”

